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Återrapportering av uppdrag från 
byggnadsnämnden - Plats för skolor och 
förskolor i den täta staden  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Uppdraget Plats för skolor och förskolor i den täta staden återrapporteras. 

Sammanfattning 
Den 7 februari 2017 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av byggnadsnämnden att 

reservera plats för förskolor och skolor, primärt i centrala stadsdelar, samt ta fram 

strategier för hur skol- och förskolegårdar kan integreras i den täta staden.  

Som svar på uppdraget har kontoret jobbat med en rad olika leveranser. En ny 

samverkansform med berörda förvaltningar och bolag har riggats och interna processer på 

kontoret har justerats. Kontoret har också tagit fram ett kunskapsunderlag som beskriver 

planeringsunderskottet/överskottet av kommunal service per stadsdel 2018 och 2019 samt 

ett kunskapsunderlag som visar hur förskolor och skolor kan integreras i en tät stadsmiljö. 

Utöver detta pågår arbete med att lyfta fram frågorna i ny översiktsplan med tillhörande 

fördjupningar.  

Arbete kvarstår kopplat till bland annat samnyttjande, kommunintern samverkan och 

planeringsunderlag för samhällsservice som kan vara ett stöd i den fysiska planeringen. 

Det är emellertid kontorets bedömning att detta arbete antingen redan drivs eller skulle 

behöva drivas av kommunstyrelsen.   

Det är därför kontorets förslag att uppdraget avslutas och att planering för 

samhällsservice fortsatt sker i våra ordinarie processer.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Hur kontoret arbetar vidare med samhällsservice i den fysiska planeringen är inte 

avhängigt detta uppdrag. Ett beslut om att avsluta rubricerat ärende bedöms därför inte få 

några ekonomiska konsekvenser på vare sig kort eller lång sikt.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Hur kontoret arbetar vidare med samhällsservice i den fysiska planeringen är inte 

avhängigt detta uppdrag. Ett beslut om att avsluta rubricerat ärende bedöms därför inte få 

några ekologiska konsekvenser på vare sig kort eller lång sikt.  

 

Bedömning ur social dimension 
Hur kontoret arbetar vidare med samhällsservice i den fysiska planeringen är inte 

avhängigt detta uppdrag. Ett beslut om att avsluta rubricerat ärende bedöms därför inte få 

några sociala konsekvenser på vare sig kort eller lång sikt.  
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Ärendet  
Den 7 februari 2017 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av byggnadsnämnden att 

reservera plats för förskolor och skolor, primärt i centrala stadsdelar, samt ta fram 

strategier för hur skol- och förskolegårdar kan integreras i den täta staden. Kontoret 

föreslår nu att uppdraget återrapporteras.   

Beskrivning av ärendet 
Den 7 februari 2017 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av byggnadsnämnden att:  

• I tät dialog med lokalförvaltningen, fastighetskontoret och stadsdelarna reservera 

plats för skolor och förskolor som möter stadsdelarnas framtida behov. Uppdraget 

nu gäller stadens centrala stadsdelar, med möjlighet att därefter utöka uppdraget 

till att gälla hela kommunen.  

• Tillsammans med lokalförvaltningen ta fram strategier för hur skol- och 

förskolegårdar kan integreras i den täta staden på ett sätt som uppfyller stadens 

riktlinjer för skol- och förskolegårdar och gör att förskolor och skolor inte sänker 

exploateringen mer än nödvändigt.  

Som svar på uppdraget har kontoret jobbat med en rad olika leveranser. En ny 

samverkansform med berörda förvaltningar och bolag har riggats och interna processer på 

kontoret har justerats. Kontoret har också tagit fram ett kunskapsunderlag som beskriver 

planeringsunderskottet/överskottet av kommunal service per stadsdel 2018 och 2019 samt 

ett kunskapsunderlag som visar hur förskolor och skolor kan integreras i en tät stadsmiljö. 

Utöver detta pågår arbete med att lyfta fram frågorna i ny översiktsplan med tillhörande 

fördjupningar.  

Arbetet har skett i nära samarbete med lokalförvaltningen, lokalsekretariatet, 

fastighetskontoret, stadsdelarna (genom två representanter), grundskoleförvaltningen, 

förskoleförvaltningen, park- och naturförvaltningen, idrott- och föreningsförvaltningen 

samt Älvstranden. AB Framtiden har varit inbjudna.  

Arbetet har rapporterats med täta intervaller i byggnadsnämnden framförallt under 2018 

men även vid ett par tillfällen under 2019. Den 17 december 2019 slutrapporterades 

uppdraget som en information till byggnadsnämnden.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
På grund av frågans komplexitet har många av leveranserna tagit ett mer omfattande 

grepp och kommit att gälla samhällsservice i stort samt kommunen i sin helhet. 

Stadsbyggnadskontoret har också involverat fler parter än de som nämns i uppdraget.  

Detta har, förutom de konkreta leveranser som nämns ovan, resulterat i att frågan 

aktualiserats både på kontoret och på övriga berörda förvaltningar. Det finns en starkare 

medvetenhet kring samhällsservice i den fysiska planeringen som gör att det finns goda 

möjligheter att undvika bristsituationer i framtiden. Det finns också en tätare samverkan i 

staden som inte bara varit en förutsättning för att besvara aktuellt uppdrag utan är även 

värdefull för andra förvaltningar och bolag som jobbar med angränsande uppdrag. 

Tillsammans har vi kommit ett steg närmare att förtydliga den gemensamma 

planeringsprocessen för kommunal service. 

Trots tre års intensivt arbete och stora framsteg i frågan kvarstår utmaningar kopplade till 

bland annat samnyttjande, kommunintern samverkan och planeringsunderlag för 
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samhällsservice som kan vara ett stöd i den fysiska planeringen. För att komma vidare i 

dessa utmaningar kan stadsbyggnadskontoret vara en viktig medspelare men kontorets 

bedömning är att frågorna antingen redan drivs eller skulle behöva drivas av 

kommunstyrelsen.  

För att inte riskera ineffektiva planeringsprocesser är det viktigt att ansvaret hamnar hos 

rätt instans. Något som även stadsrevisionen lyfter fram i sin granskning av stadens arbete 

med att säkerställa tillgången till bostäder med särskild service (2019). Stadsrevisionen 

menar på att delar av det arbete som drivits av stadsbyggnadskontoret inom ramarna för 

detta uppdrag formellt sett är kommunstyrelsens ansvar. I rapporten lyfts fram att 

frånvaron av en sammanhållen styrning och uppföljning från kommunstyrelsen skapar 

otydligheter av detta slag vilket i sin tur riskerar att bidra till en ineffektiv process.  

Det är därför kontorets förslag att uppdraget avslutas och att planering för 

samhällsservice fortsatt sker i våra ordinarie processer.  
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