
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande om skolplaceringar inför läsåret 
2021/2022 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på hur bristen 
på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/22 i nära dialog med 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och andra berörda nämnder.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa aktuellt planeringsläge för 
skollokaler inför kommande läsår för kommunstyrelsen, inklusive hur samverkan 
gällande lokaler sker mellan berörda nämnder.   

Yrkandet 
Problemet med brist på skolplatser i delar av Göteborg är känt och blev inte minst tydligt 
i samband med förra årets skolvalshaveri. Grundskolenämnden har genomfört ett antal 
viktiga förändringar kring skolplaceringarna inför kommande läsår för att undvika att 
samma situation upprepas. Grundskolenämnden har dessutom ett pågående arbete med att 
upprätta tillfälliga paviljonger för att lösa den akuta bristen på skolplatser, men det finns i 
dagsläget en påtaglig risk att dessa paviljonger inte kommer att täcka hela behovet. 
Grundskolenämnden och Förskolenämnden har inlett samtal om hur ett samarbete 
gällande lokaler skulle kunna bidra till att lösa eventuella brister på skolplatser för 
exempelvis förskoleklasser. Arbetet går dock för långsamt, och skolnämnderna kan inte 
själva lösa problematiken när båda har brist på lokaler i samma områden. Det krävs 
samverkan för att hitta lösningar mellan nämnderna och säkerställa barns trygghet genom 
hela utbildningssystemet 

Trygga skolplaceringar måste säkras på både kort och lång sikt. Kommunstyrelsen 
behöver som ansvarig för den löpande förvaltningen i Göteborgs Stad säkerställa att alla 
möjligheter att skapa tillräckligt med skolplatser ses över. Vi vill därför att 
stadsledningskontoret skyndsamt ser över frågan med ett helhetsperspektiv på 
kommunens lokaler, och kommer med förslag på hur Göteborg kan säkerställa att det 
finns tillräckligt med skollokaler för att möta behoven inför nästa läsår. 
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