
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 

  

   

Initiativärende – Säkerställ fungerande skolverksamhet 

på öarna i skärgården. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret och grundskoleförvaltningen får i uppdrag att göra om 

resursfördelningsmodellen samt tilldela berörda skolor medel för att 

säkerställa att skolverksamheterna i skärgården kommer i balans och kan 

leverera lagstadgad undervisning. Förslagsvis finansieras den akuta 

situationen genom att tillfälligt låna kapital från trängselskatten och frysa olika 

byggprojekt inom Västlänken. 

Yrkandet 
När den nya resursfördelningsmodellen infördes, tvingades många skolor 

anpassa sig till en kraftigt minskad ekonomi. 

Södra skärgården har de tuffaste anpassningskraven, sett till sin storlek. Den 

minimala ekonomin ger förödande effekter som på lång sikt hotar Södra 

skärgårdens möjligheter att fortsätta vara en levande skärgård i Göteborg. 

Skärgården måste ges möjlighet att behålla merparten av sina förskolor och 

skolor. 

Att rektorer säger upp sig, lärare flyttar och att barnens framtid riskeras är mycket 

oroväckande. Barnfamiljerna på öarna har även behov av resestöd på båtresorna 

till skolorna. Utan detta stöd blir utvecklingen på ön förödande och ohållbar för 

vissa familjer som i värsta fall kommer tvingas flytta.  

Med de resurser som ställs till förfogande, finns det en överhängande risk att 

skolorna inte kommer kunna uppfylla kraven i skollagen eller arbetsmiljölagen, 

inte heller att kunna tillgodose barnens rätt till adekvat skolgång.  

Det är dyrare att driva skola i glesbygd än i en storstad. Mindre enheter är alltid 

dyrare än stora enheter vilket inte tas hänsyn till i kommunens socioekonomiska 

resursfördelningsmodell. Modellen analyserar inte den speciella situation som 

skärgårdens skolor befinner sig i. Flera faktorer gör att det är dyrare att driva 

skola i skärgården: 

• Klasserna är mindre eftersom det endast är barn bosatta i skärgården 

som söker dit. 

• Svårigheten att få behöriga lärare och specialpedagoger på grund av 

restid och besvärliga resor. 

• Att tillhandahålla vikarier med kort varsel är ett problem, speciellt för barn 

med särskilda behov. 
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Resursfördelning grundskola 

Grundskoleförvaltningen tilldelas pengar via stadens budget och de fördelas 

sedan till stadens skolor genom en resursfördelningsmodell där varje elev får ett 

grundbelopp och ett tilläggsbelopp, baserat på socioekonomiska faktorer. 

Större skolenheter har lättare att få en ekonomi i balans eftersom elevpengen 

direkt påverkar skolornas ekonomi. Fler elever ger mer pengar, färre elever 

mindre pengar.  

”I Göteborgs Stad fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad 

resursfördelningsmodell. Syftet med modellen är att fördela resurserna efter 

elevernas behov och att stärka deras förutsättningar att nå målen i skolan.” 

Vad är en resursfördelningsmodell? 

”Resursfördelningsmodellen är ett sätt att fördela de ekonomiska resurserna till 
stadens skolor på ett sätt som tar hänsyn till barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov.” 

”Syftet med resursfördelningsmodellen är att skapa möjligheter för en mer 
likvärdig skola där resurserna kan styras dit behoven är som störst. Med likvärdig 
skola i det här sammanhanget innebär att alla elever ska ha tillgång till 
undervisning med lika god kvalitet och ge varje elev eller grupp av elever, 
möjlighet att lyckas.” 

Under framtagandet av resursfördelningsmodellen belystes med 

tydlighet behovet av ett tillägg för skärgårdens öar: 

”Strukturersättning kan utöver en socioekonomisk viktning även avse 

kompensation för andra strukturella skillnader mellan skolenheterna för att ge 

dessa likartade förutsättningar. Ett vanligt exempel på det från andra kommuner 

är tillägg för småskalig verksamhet till följd av ”glesbygd”. För Göteborgs del 

bedöms det inte vara aktuellt med undantag för de speciella förhållandena i 

södra skärgården. Om nämnden vill möjliggöra skolverksamhet på flera av 

skärgårdens öar krävs enligt förvaltningschefens bedömning ett tillägg för 

dessa skolor för att skapa rimliga ekonomiska förutsättningar.” 

 

I Sverigedemokraternas budget har vi föreslagit att förändra skolornas fördelning. 

Ändringen ligger i de socioekonomiska grunderna och uppgår till 600 miljoner. 

Hälften av detta belopp, 300 miljoner, samt de ytterligare 100 miljoner som vi vill 

satsa på skolorna används för att höja grundbeloppet som fördelas lika till alla 

skolor. Resterande 300 miljoner läggs i en kommuncentral pott reserverad för 

utbildningskostnader i stadens skolor. Denna pott kan skolor sedan äska medel 

ur. På detta sätt får skärgården en väl fungerande skola och kan utvecklas till en 

robust, livskraftig del av staden. 


