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Tilläggsyrkande angående – Redovisning av 
uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på hur 
bristen på skollokaler kan åtgärdas inför 
läsåret 2021/22 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur bristen på skollokaler 
kan åtgärdas inför läsåret 2022/23 i de geografiska områden där bristerna väntas 
kvarstå, samt för grundsärskolan. Arbetet ska ske i nära dialog med 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, Lokalnämnden och 
andra berörda nämnder. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa aktuellt planeringsläge för 
skollokaler inför läsåret 2022/23 för kommunstyrelsen, inklusive hur samverkan 
gällande lokaler sker mellan berörda nämnder   

3. Att bifalla Stadsledningskontorets förslag till beslut.  
 

Yrkandet 
Ett stort förbättringsarbete med skolplaceringarna har gjorts sedan föregående läsår, men 
ett antal av de problem som identifierades då kvarstår i ett antal stadsdelar i Göteborg. De 
senaste två årens problem med skolplaceringar har lösts delvis genom att utöka klasser på 
många skolor. Inför läsåret 2021/22 har 36 grundskolor redan en beläggningsgrad på över 
100% i förskoleklass, något som möjliggörs exempelvis genom tillfälliga baracker. En 
sådan utveckling kan inte fortgå över tid utan ska endast ses som kortsiktiga och akuta 
lösningar, särskilt då stora klasser medför många negativa konsekvenser för både elever 
och lärare. För dessa skolor innebär det också att de inte har kapacitet att ta emot 
nyinflyttade elever under läsåret.  

Det är positivt att det inte finns en brist på skolplatser i staden som helhet inför läsåren 
2021/22 eller 2022/23, redovisningen visar dock att det fortsatt kan finnas obalanser kvar 
om expansionen av skolplatser sker där elever och vårdnadshavare inte önskar 
skolplacering. Frågan om skolplatser måste i första hand följas upp utifrån behov inom 
geografiska lokalområden. Eftersom Göteborg är en utspridd stad är det inte aktuellt för 
de flesta invånare att söka sig till lediga platser över hela staden. De geografiska 
stadsdelarna som är invånarnas närområde måste vara utgångspunkten vid både planering 
och redovisning av arbetet med skolplatser.  

Det finns ett antal kvarstående osäkerheter och brister gällande skolplatser, vi föreslår 
därför att Stadsledningskontoret fortsätter att arbeta med förslag på att lösa bristen på 
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skollokaler i vissa stadsdelar, i nära dialog med berörda nämnder och med särskilt fokus 
på att förbättra planering och samverkan gällande lokaler mellan nämnderna med ansvar 
för utbildningsfrågor.  
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Redovisning av uppdrag att skyndsamt ta 
fram förslag på hur bristen på skollokaler kan 
åtgärdas inför läsåret 2021/22  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-02-09 § 217 p.1 till stadsledningskontoret, 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, förklaras fullgjort. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2020-02-09 § 217 p.2 till stadsledningskontoret, att 
redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler inför kommande läsår för 
kommunstyrelsen, inklusive hur samverkan gällande lokaler sker mellan berörda 
nämnder, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-17 § 217 i enlighet med yrkande av V, MP, D och S 
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa förslag på hur bristen på skollokaler 
kan åtgärdas inför läsåret 2021/22 samt redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler 
inför kommande läsår. 

Grundskoleförvaltningen har genomfört skolplaceringen inför terminsstart läsåret 
2021/22 och i denna identifierades två elever som inte kunde erbjudas plats efter 
regelverket samt att det fanns 380 elever som inte kunde placeras efter eget val, men som 
kunde placeras i enlighet med gällande regelverk. Efter skolbytesperioden finns det 
endast en elev som inte kan erbjudas plats i enlighet med regelverket och det finns 
80 elever som inte fått placering i enlighet med eget önskemål, men som placeras i 
enlighet med regelverket. Stadsledningskontoret gör bedömningen att det inför läsår 
2021/2022 inte finns en brist på skolplatser enligt grundskolenämndens gällande 
regelverk, men att det i vissa områden inte finns tillräckligt med skolplatser för att möta 
elevers och vårdnadshavares önskemål om skolplacering. 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att inför kommande läsår 2022/2023 finns på 
aggregerad nivå ingen brist på skolplatser då det tillförs cirka 2 800 platser i avslutade 
projekt. Det sammanlagda elevunderlaget ökar marginellt inför år 2022 med ca 700 
elever, ökningen sker främst av elever i högstadieåldern. Det kan fortsatt finnas obalanser 
kvar om expansionen sker på platser dit elever och vårdnadshavare inte önskar 
skolplacering. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-17 
Diarienummer 0450/21 
 

Handläggare  
Annika Rynner 
Telefon: 031- 367 33 74   
E-post: annika.rynner@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om grundskolenämnden förväntas hålla en organisatorisk och lokalmässig överkapacitet 
för att möta elever och vårdnadshavares önskemål om skolplacering utöver antaget 
regelverk gällande placering, så kommer detta att innebära extra kostnader för nämnden.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att ärendet inte omfattar några ställningstagande med 
ekologiska konsekvenser. 

Bedömning ur social dimension 
Med en lokalförsörjning i balans i närområdet skapas en förutsägbarhet för de elever och 
vårdnadshavare som anser att det är viktigt att hamna i ett känt sammanhang och i kända 
sammanhållna kamratgrupper, en placering nära hemmet stödjer detta. Enligt skollagen 
har vårdnadshavaren rättighet att välja annan skola än vad regelverket föreskriver, denna 
möjlighet begränsas när lokalförsörjningen är i balans och man inte har kapacitet för fler 
elever än de som är boende i närområdet. En lokalförsörjning i balans har svårt att både 
hantera närhetsprincipen och rättigheten enligt skollagen att välja skola.  

 

Bilaga 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-17 § 217 samt yrkande av V, MP, D och S 
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Ärendet  
Föreliggande ärende är en återrapportering av kommunstyrelsens uppdrag 2021-03-17 
§ 217 till stadsledningskontoret om att ta fram förslag hur bristen på skollokaler kan 
åtgärdas inför skolplaceringen läsåret 2021/2022 samt att redovisa aktuellt planeringsläge 
för skollokaler inför kommande läsår.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-17 § 217 att uppdra åt stadsledningskontoret att 
skyndsamt ta fram förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 
2021/2022. Detta skall ske i nära dialog med förskolenämnden, grundskolenämnden och 
andra berörda nämnder. Stadsledningskontoret fick i ärendet ovan i uppdrag att redovisa 
aktuellt planeringsläge för skollokaler inför kommande läsår inklusive hur samverkan 
gällande lokaler sker mellan berörda nämnder. 

Ramverk för skolplacering 
En elev ska enligt grundskolenämndens placeringsregler från 2021-01-01 placeras vid 
den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, 
såvida den önskade placeringen inte medför att en annan elevs berättigade krav på 
placering vid en skola nära hemmet åsidosätts. Grundskoleförvaltningen definierar 
närhetsprincipen utifrån en kombination av skolväg mellan hem och skola och skolor nära 
hemmet. Detta innebär att en vårdnadshavare som inte gör ett önskemål om placering vid 
en specifik skolenhet är berättigad till en plats på någon av de fyra eller fem närmsta 
skolenheterna beroende på vilken årskurs barnet ska börja i. 

Närhet utifrån avstånd mellan hemmet och skolenheten: 

• Årskurs F-3, max 2000 meter (två km)  
• Årskurs 4–6, max 4000 meter (fyra km) 
• Årskurs 7–9, max 6000 meter (sex km) 

 
De närmsta skolorna ska beräknas utifrån absolut avstånd mellan hemmet och skolan via 
skolväg. Finns det ingen skola inom angivet avstånd försäkras elev plats på den närmsta 
skolan. När antalet sökanden överstiger antalet platser krävs urvalskriterier för att avgöra 
skolplaceringen. Dessa regler för urvalskriterier till årskurserna F-9 är:  

1. Syskonförtur på aktuell enhet F-6 
2. Relativ närhet  
3. Absolut närhet  
4. Lottning, detta kan exempelvis vara aktuellt när två elever bor på samma adress 

Varje skola har ett faktiskt kapacitetstal vilket speglar hur många elever som skolan 
teoretiskt är byggd för. Detta tal justeras utifrån hur lokalerna används. Olika 
åldersgrupper eller elevgrupper kan påverka hur stor del av den totala kapaciteten som 
kan nyttjas. Exempelvis så leder en utökning av platser till särskolan till att det totalt kan 
placeras färre elever på skolan eftersom särskolan behöver större yta per elev än 
grundskolan. Det finns definierat två kapacitetstal för varje klass på en skolenhet. Det 
finns ett ”maxtal” vilket bygger på hur många elever som får plats i lokalerna utifrån 
olika fysiska krav. Dessa fysiska krav kan vara exempelvis ventilationskapacitet, antal 
toaletter och utrymningsvägar. Utöver detta finns ett ”normtal” vilket bygger på andra 
dimensionerande faktorer som kapacitet i matsal, tillgång till specialsalar, grupprum och 
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andra pedagogiska miljöer. Skillnaden mellan nivåerna norm och max är vanligen 1-2 
elever. Detta utrymme kan möjliggöra skolplacering av elever som flyttar in under 
terminens gång. 

Tillfällig kapacitet är en ny status som använts på vissa skolenheter för att kunna bereda 
plats enlig regelverket. Det innebär en ytterligare ökning av antal elever. Denna status har 
nyttjats på skolenheter där tidigare historiska placeringar visat att det finns ett större 
avhopp till alternativa skolor.  

Skolplacering inför skolstart hösten 2021 
Inför läsåret 2021/2022 har grundskolenämnden beställt utökning av skolplatser med 
provisoriska lokaler vid några skolenheter. Beställningen av dessa lokaler gjordes under 
hösten 2020 för att finnas på plats inför terminsstart 2021. Tillfälliga lokaler beställdes till 
Sannaskolan F-9, Frejaskolan F-9 och Västerhedsskolan F-3 inom stadsområde sydväst. 
Utöver detta tillskott kommer de tillfälliga modulerna på Bergumskolan F-9 att behållas 
inom stadsområde nordost 

Utfallet från skolplaceringen inför läsår 2021/2022 innebar att alla elever fick ett 
erbjudande om skolplats i enlighet med eget önskemål eller i enlighet med gällande 
regelverk. Totalt omfattades 10 200 elever av skolplaceringen. Efter skolplaceringen 
identifierades två elever som inte kunnat erbjudas plats i enlighet med regelverket. Det 
handlar om ett ytterområde där det inte finns en skolenhet inom 2 km och i detta fall har 
elever enligt regelverket rätt till plats på närmsta skolenhet. Efter skolbytesperioden 
slutade avvikelsen med en elev. 

Utöver dessa två, som inte fått plats i enlighet med regelverket, fanns 380 elever som inte 
kunde erbjudas plats på någon av de önskade skolorna och placerades istället enligt 
regelverket på någon av de utpekade närområdesskolorna. En stor andel av dessa elever 
är från stadsområde nordost och har tidigare haft placering i åk F-6 på en skola i Centrum. 
Efter skolbytesperioden återstår 80 av 380 elever som inte kunnat erbjudas skola i 
enlighet med sina önskemål. Övriga har fått ny placering enligt önskemål, alternativt valt 
fristående skola eller annan kommunal skola utanför kommunen. 

Inom varje stadsområde har det initialt saknats platser på skolor, denna brist har avhjälpts 
genom större klasstorlekar och en utökning med tillfällig kapacitet. 

Tillfällig kapacitet innebär att om en elev skulle välja att inte ta sin erbjudna plats eller 
sluta under pågående läsår så kommer denna plats inte att fyllas med ny elev utan då går 
kapacitetstalet tillbaka till norm-nivå. Tillfällig kapacitet har framför allt nyttjats på 
skolor där man tidigare har erfarenhet av att elever under tiden fram till terminsstart 
kommer att välja annat alternativ 

I grundsärskolan finns vissa svårigheter med att finna platser för elever med de största 
behoven av tillgänglighet och omsorg. Grundsärskolan har antagning löpande vilket 
innebär att det behöver finnas ledig kapacitet vid terminsstart för att kunna erbjuda platser 
under läsåret. 

Skolbyte under termin eller inflyttande elever 
Det finns skolor som i vissa årskurser inte kan ta emot inflyttande elever eller elever som 
av andra skäl önskar skolbyte under terminen då dessa enheter efter skolplaceringen inför 
terminsstart 2021 har nått sitt kapacitetstak. 
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Aktuellt planeringsläge inför kommande läsår 2022/2023 
Stadsledningskontoret får i ärendet ovan i uppdrag att redovisa aktuellt planeringsläge för 
skollokaler inför kommande läsår inklusive hur samverkan sker mellan berörda nämnder 

Inför läsåret 2022/2023 sker ett tillskott på ca 2 800 nya grundskoleplatser genom att 
beställda skolenheter färdigställs. Stadsledningskontoret gör bedömningen att 
lokalförsörjningen är i balans på en övergripande nivå utifrån närhetsprincipen och 
gällande placeringsregler, men inte utifrån vårdnadshavarens önskemål.  

 

 

Befolkningsprognosen för samtliga elever 6-15 år visar på en befolkningsökning för 
gruppen som helhet på ca 700 elever inför läsåret 2022/2023. Denna ökning visar på den 
totala elevökningen oavsett huvudman. Prognosen visar att det främst är behovet av 
högstadieplatser som ökar till terminsstart 2022. Ökningen i denna åldersgrupp är med 
cirka 500 elever. I åldersgruppen 6-9 år ökar elevunderlaget marginellt med ca 90 elever 
och i åldersgruppen 10-12 år ökar elevunderlaget med ca 160 elever. 

Stadsområden med särskilt fokus på kapacitet 
Stadsområde sydväst 
I stadsområde sydväst är kapacitetsbalansen på högstadiesidan under utredning. I området 
sker en ökning med ca 200 elever i högstadieålder till år 2022. I det tillskott av moduler 
som sker inför terminsstart 2021 finns planerat utrymme för elevökningen inför 2022. 
Analys av placeringsläget sker löpande på grundskoleförvaltningen i samverkan med 
stadsledningskontoret för att säkerställa att behovet inte förändrats.  

I den sydligaste delen av stadsområdet finns ett möjligt behov av tillkommande lokaler då 
det finns skolenheter som utökat med tillfällig kapacitet och om denna står fast kan det 
finnas ett lokalbehov. Grundskoleförvaltningen utreder hur kapaciteten ser ut inför läsåret 
2022 och ett förberedande arbete pågår för att utreda möjlig kapacitetsökning genom att 
etablera tillfälliga lokaler.  

Fokus inom stadsområde sydväst ligger i den demografiska utvecklingen med ett ökande 
elevunderlag.  

Stadsområde Centrum 
Inom stadsområde centrum förväntas elevunderlaget till terminsstart 2022 öka med 100 
elever i ålder 6-15 år. Denna ökning sker i högstadieåldern, övriga grupper är i princip 
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konstanta. Under 2022 tillkommer i området 560 skolplatser på nybyggda 
Härlandatjärnskolan F-9 år. Skolan ligger perifert i stadsområdet vilket skulle kunna 
innebära att kapaciteten inte kan nyttjas fullt ut under startåret.  

Stadsledningskontoret gör bedömningen att inför terminsstart 2022 behöver området 
Majorna studeras vidare i samverkan med grundskoleförvaltningen då det pågår ett arbete 
med analys av årets skolval och hur antagandanden om placeringen kommer att utfalla 
nästa år. På områdesnivå finns en balans. 

Fokus inom stadsområde centrum ligger i ett kommande behov av att lösa tillfälliga 
evakueringar orsakade av underhållsprojekt, samt att det finns ett flertal mindre skolor 
inom främst före detta SDF Centrum som inte kan hålla de stadiebrytande 
avgränsningarna, lågstadium, mellanstadium och högstadium vilket leder till fler skolval. 

Stadsområde Hisingen 
Inom stadsområde Hisingen förväntas elevunderlaget öka med ca 160 elever i ålder 6-15 
år till terminsstart 2022. Ökningen sker även här i högstadieåldern. Inom stadsområdet 
färdigställs etapp 1 på Toleredsskolan F-9. Stadsledningskontoret bedömning är att det 
inte råder en brist på skolplatser.  

Inom stadsområde Hisingen finns pågående projekt som ger tillskott på nya skolplatser 
varje år under perioden 2022-2026. Totalt tillskapas ca 1700 skolplatser. Nytillskottet 
innebär att provisoriska lokaler kan avvecklas samtidigt som elevökningen omhändertas. 

Stadsområde Nordost 
Elevökningen i stadsområde nordost uppskattas till ca 200 elever jämnt fördelat över 
skolans stadier till läsåret 2022 enligt befolkningsprognos från 2021. Inför läsåret 
tillskapas ca 650 nya skolplatser. Det finns utmaningar i Bergum utifrån kapacitet och 
gällande placeringsregler. Stadsledningskontorets bedömning är att det råder balans i 
stadsområdet. 

Utökat fokus i stadsområde nordost är att skolstrukturen till vissa delar bygger på en 
organisation med F-3 skolor och 4-9 skolor, vilket skapar en annan organisation än den 
som grundskolenämnden beslutat 2020-06-24 i enlighet med skolenhetsutredningens 
slutsatser. 

Förvaltningssamverkan 
Samverkan mellan grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen sker på de platser 
där förskolan har ett överskott av platser eller om de av andra skäl väljer att lämna en 
lokal. Inför skolstart 2021 lämnar förskolenämnden en lokal med tillfälligt bygglov vid 
Carl Grimbergsgatan vilket gör att Annedalsskolan kan nyttja dessa lokaler under de 
återstående tre åren på det tillfälliga bygglovet. I planerade byggnationer där både 
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen är delaktiga med lokalförvaltningen 
som byggande part samverkas möjliga evakueringslösningar för att nå en för alla parter så 
bra överenskommelse som möjligt.  

Det finns generella önskemål från grundskoleförvaltningen om att få ta över lokaler från 
förskoleförvaltningen i samnyttjade byggnader för att möjliggöra en kapacitetsökning. 
Detta förhindras ofta av att det inte finns en alternativ plats att etablera förskolan, utan 
ofta behöver en ny detaljplan tas fram eller att en ny förskola byggs. 
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Stadsledningskontoret har regelbundna avstämningsmöten med förvaltningarna för att 
stödja samverkan avseende lokalbehovet och ett effektivt lokalutnyttjande. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer inte att det föreligger en brist på skolplatser inför 
terminsstart 2021/2022 då grundskoleförvaltningen kunnat placera samtliga elever i 
enlighet med eget val eller i enlighet med gällande placeringsrutiner med ett undantag. 
Det finns dock skolor där man i vissa årskurser under pågående termin kommer att ha 
svårt att ta emot inflyttande elever då kapacitetstaket för enskilda klasser kan vara 
uppnått. 

Stadsledningskontorets bedömning är att det inför läsåret 2022/2023 på aggregerad nivå 
finns kapacitetsmässiga förutsättningar att placera samtliga elever, men det finns 
geografiska områden som kommer att behöva studeras ingående för att säkerställa den 
lokala kapaciteten på för högstadiet. I stadens lokalförsörjningsplan 2022 kommer varje 
stadsområde att beskrivas och analyseras närmare 

Det finns inom vissa geografiska områden svårigheter att erbjuda skolplatser i enlighet 
med elevers och vårdnadshavares önskan. 

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör  

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yrkande från V, MP, D och S om 
skolplaceringar inför läsåret 2021/2022 

§ 217, 0450/21  

Beslut 
Enligt yrkande från V, MP, D och S: 

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. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 3 mars 2021, § 168. 

Handling 
Yrkande från V, MP, D och S den 9 februari 2021, reviderat den 25 februari 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 

2021-04-14 

 

Vid protokollet 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-17 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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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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