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Förstudie utbyggnad av Hvitfeldtska 
gymnasiet  
Förslag till beslut 
I utbildningsnämnden: 

Besluta att uppdra åt lokalsekretariatet att genomföra en förstudie avseende möjligheten 
att bygga ut Hvitfeldtska gymnasiet. 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att säkra lokaler för nämndens 
verksamheter både på kort och lång sikt.  

Som en del i den strategiska lokalförsörjningen har utbildningsförvaltningen i dialog med 
lokalsekretariatet identifierat en möjlighet att bygga ut Hvitfeldtska gymnasiet inom 
befintlig fastighet, i syfte att tillskapa fler utbildningslokaler i gymnasieområde centrum.  

För att närmare studera möjligheten behöver frågan undersökas genom en förstudie i två 
delar, i den första tas underlag för en antikvarisk bedömning fram, vid ett positivt utfall 
genomförs en komplett förstudie med hyreskonsekvenser för utbildningsförvaltningen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
På kort sikt kommer ärendet att medföra ekonomiska konsekvenser för 
utbildningsförvaltningen i form av förstudiekostnader. Lokalförvaltningen gör en 
bedömning av kostnaden för att genomföra del ett av förstudien när de erhållit uppdraget 
från lokalsekretariatet, kostnader vilka utbildningsförvaltningen då får ta ställning till 
innan del ett av förstudien påbörjas. 

På lång sikt, vid ett positivt besked i den första bedömningen, kommer del två av 
förstudien rörande en utbyggnad av Hvitfeldtska gymnasiet att genomföras. Det innebär 
att en komplett förstudie med ekonomiska konsekvenser för utbildningsförvaltningen tas 
fram, innan utbildningsnämnden fattar ett nytt beslut om att gå vidare med projektet och 
tillkommande hyreskostnader, eller ej. Om utbildningsnämnden inte väljer att gå vidare 
med projektet kommer förvaltningen behöva betala kostnaden för genomförd förstudie. 

Initialt har utbildningsförvaltningen avtalat med ISGR/IHGR att kostnaden för att 
genomföra del ett av förstudien avseende en utbyggnad av Hvitfeldtska gymnasiet 
kommer att delas mellan parterna enligt avtal. Hur fördelningen kommer att se ut i del två 
av förstudien och eventuella kommande förstudier avtalas efter hand i dialog mellan 
berörda parter. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Om förstudien visar att det är möjligt att bygga ut Hvitfeldtska gymnasiet skulle det 
generera fler utbildningsplatser inom gymnasieområde centrum vilket medför att fler 
unga skulle kunna erbjudas sitt förstahandsval när de söker sig till en gymnasial 
utbildning i Göteborg. 

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp 2020-09-14. 

Bilagor 
1. TU 2020 - 31 Utbildningsnämndens lokalbehovsplan 2020 - 2035 
2. TU 2020 - 15 Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 

Expedieras 
Lokalsekretariatet 
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Ärendet  
Besluta att uppdra åt lokalsekretariatet att utreda möjligheten att bygga ut Hvitfeldtska 
gymnasiet med nya utbildningslokaler och nya lokaler för kök och matsal. 

Beskrivning av ärendet 
I utbildningsnämndens lokalbehovsplan 2020–2035 (TU 2020 - 31) visar förvaltningen 
hur behovet av utbildningsplatser förändras de kommande åren, utifrån den 
befolkningsutvecklings som sker i staden. Till behovet av utbildningsplatser kopplas till 
viss del även hur efterfrågan på utbildningsplatser ser ut och förändras över tid.  

I utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 anges som ett av nämndens mål att 
Andelen elever i den kommunala gymnasieskolan ska öka (TU 2020 - 15) vilket också 
ställer krav på att utbildningsförvaltningen erbjuder utbildningar som är attraktiva för 
målgruppen. 

Både befolkningsutvecklingen och nämndens mål innebär att förvaltningen på sikt 
behöver tillskapa fler utbildningsplatser för att tillgodose behoven. 
Utbildningsförvaltningen har samtidigt kö till flera av de mest attraktiva utbildningarna, 
primärt högskoleförberedande program i de centrala delarna av staden.  

I de delarna av Göteborg innebär arbetet med lokalförsörjning främst att undersöka 
möjligheter i relation till befintliga planer och bebyggelse. I den strategiska 
lokalförsörjningen har utbildningsförvaltningen en nära dialog med lokalsekretariatet som 
ansvarar för den strategiska planeringen av lokaler för alla verksamheter inom Göteborgs 
Stad. Utifrån den dialogen har det visat sig att det kan finnas en möjlighet att bygga ut 
Hvitfeldtska gymnasiet inom befintlig fastighet vilket på sikt även skulle kunna tillgodose 
behov hos andra verksamheter i anslutning till skolan, närmast ISGR och IHGR. 

För att undersöka möjligheten ser utbildningsförvaltningen ett behov av att uppdrag åt 
lokalsekretariatet att genomföra en förstudie rörande en eventuell utbyggnad av 
Hvitfeldtska gymnasiet. För att närmare studera möjligheten behöver frågan undersökas 
genom en förstudie i två delar, i den första tas underlag för en antikvarisk bedömning 
fram, vid ett positivt utfall genomförs en komplett förstudie med hyreskonsekvenser för 
utbildningsförvaltningen.  

En ny byggnad skulle innehålla utbildningslokaler samt ändamålsenliga lokaler för kök 
och matsal. Vi en utbyggnad skulle lokaler frigöras i den byggnad som huserar befintligt 
kök och matsal, vilket skulle öppna möjligheter för att anpassa dem och samtidigt se över 
Götabergsskolan i direkt anslutning, vilket sker i dialog med IHGR och ISGR. De 
ombyggnader som lyfts i ett andra skede skulle kunna generera fler utbildningslokaler 
och göra det möjligt för berörda verksamheter att lämna tillfälliga lokaler för en mer 
långsiktig lösning och samtidigt utöka befintlig verksamhet. 

Att bygga om övriga delar kan dock först studeras närmare när förstudien gällande en 
utbyggnad av Hvitfeldtska gymnasiet är färdigställd. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att genomföra en förstudie för att 
utreda möjligheten att tillskapa fler utbildningsplatser inom gymnasieområde centrum. 
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