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Yrkande angående akuta insatser till elever 
som tvingas överklaga för att gå kvar i egna 
skolan  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Förslag från Sverigedemokraternas avslås.  

Yrkandet 
 
Vårens skolplaceringar i Göteborg har fått många att reagera och det med all rätt, då flera 
skolplaceringar har blivit direkt felaktiga. Eftersom skolplaceringar är ett 
myndighetsbeslut så har både nämnd och förvaltning uppmanat vårdnadshavare att dels 
överklaga placeringen dels begära skolbyte. Fokus just nu är att rätta till de 
skolplaceringar som blivit fel och fatta nya myndighetsbeslut. 

Alla placeringar för elever som fått en plats de inte har önskat och som ligger för långt 
från hemmet gås nu igenom. För att det ska bli likvärdigt och rättssäkert har 
grundskoleförvaltningen tittat både på de som har överklagat och de som inte har gjort 
det. 

En internrevision är tillsatt, med tjänstepersoner som inte har varit involverade i skolvalet 
och med resurser från andra delar i staden, för att utreda exakt vad som gått fel för att 
kunna förhindra att det händer igen. Bland annat har nyanlända elever pekats ut till 
orsaken till placeringskaoset vilket är olyckligt och en sorglig ryktesspridning. I år var det 
3 (tre) elever på tre olika skolor som fick förtur till en skola med låg andel nyanlända. 

Men det finns flera andra orsaker till problemen som har uppstått. Ett välkänt och stort 
problem är att det inte byggts tillräckligt många klassrum och skolor på flera år i 
Göteborg i relation till befolkningsutvecklingen samt att det har byggts flera små enheter 
för olika stadier. Det gäller särskilt i Majorna/Linné och Lundby för yngre åldrar och i 
Västra Göteborg och Askim/Frölunda/Högsbo för äldre åldrar.  

Kring denna fråga pågår ett omfattande arbete inom grundskoleförvaltningen med den så 
kallande Skolenhetsutredningen, som är betydligt mer omfattande än stadens 
skolutredning som låg till grund för att det politiska ansvaret för skolan lyftes från 
stadsdelarna.  

Skolenhetsutredningen gör bedömningen att de skolor som idag är indelade i flera enheter 
behöver organiseras om för att säkerställa att elever kan gå kvar på sin skolenhet utan 
särskilt skolval, då detta i dag krävs enligt gällande lagstiftning.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande  
 
2020-05-29 
 

(M, L, C) 
KD) 
2.2.15 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   

Grundskolenämnden beslutade i mars 2020, i bred enighet, att godkänna fortsatt 
inriktning på utredningen där bland annat följande ingår:  

• Utredningen ska fortsatt utreda och ta fram en riktlinje som säkerställer elevers 
sammanhållna skolgång utan stadiebrytande skolgång och utan särskilda skolval från ett 
stadie till ett annat inom samma skolbyggnad.    

• Utredningen ska fortsatt utreda hur större skolenheter på högstadiet kan bidra till att 
skolor får en mer heterogen elevsammansättning i syfte skapa goda kamrateffekter som 
kan bidra till ökad likvärdighet   

• För att öka möjligheten för en blandad elevsammansättning på högstadiet ska 
utredningen se över och utreda hur prioriteringsreglerna vid antagning kan ändras. 

Mot bakgrund av ovanstående avslås Sverigedemokraternas yrkande.  
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SD initiativändende: Akuta insatser till elever 
som tvingas överklaga för att gå kvar i egna 
skolan 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med 
grundskoleförvaltningen skapa de förutsättningar som krävs för att de elever 
som inte tilldelats något av sina val av skolplaneringen får detta tillgodosett. 
Finansiering kan ske genom att tillfälligt låna kapital från trängselskatten och 
genom att frysa byggprojekt inom tex Västlänken 

Yrkandet 
Tidigare fick elever i Göteborg gå kvar på samma skola när de började på 
mellanstadiet och högstadiet. Innan grundskoleförvaltningen tog över ansvaret 
för stadens skolor från de tio stadsdelarna 2018, flyttades alla elever automatiskt 
över till nästa stadium. Nu har denna rutin upphört. I stället måste eleverna för att 
få gå kvar på sina grundskolor ansöka om skolplats på nytt när de ska börja 
årskurs 4 och årskurs 7 utan rätt förtur – men bara på vissa skolor. Barn till 
föräldrar som missar ansökan kan placeras flera kilometer bort från hemmet. 
Elever har kastats upp i luften och skolstarten har därför blivit minst sagt rörig.  

Utgångspunkten är att eleven ska tilldelas sitt förstaval eller något av övriga fyra 
möjliga val. Om antalet ansökningar på den önskade skolenheten överskrider 
tillgången görs urvalet enligt en förutbestämd prioriteringsordning, där kriterierna i 
tur och ordning utgår från följande: 

1. Om eleven är nyanländ 

2. Har syskon på skolan 

3. Avstånd mellan hem och skola  

4. Om så krävs – lottning 

Kring detta har det uppstått stora problem. Eller som Liberalerna uttryckt: ”Ett litet 
datafel.” Kritiken mot grundskoleförvaltningen från vårdnadshavare över hela 
staden är massiv och grundar sig i huvudsak på en sak: Avståndsberäkning och 
dess konsekvenser. 

Sedan skolplaceringsbesluten började skickas ut 30 april har vi fått in vittnesmål 
från förtvivlade vårdnadshavare till barn som enligt besluten – och tvärtemot 
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önskemålen – skiljs från övriga klasskamrater, placeras mil från hemmet och 
dagligen tvingas till timmar av extra restid. Detta strider helt emot 
barnkonventionen och familjer hamnar i kläm på flera sätt.  

I mätmetoden har fågelvägsprincipen fått råda. Många kommuner mäter 
gångväg, cykelväg eller allmän väg. Här har man i princip lagt en passare från 
den skola som avses rakt ut. Det är oacceptabelt! Vi får till oss berättelser från 
föräldrar där nya placeringar innebär en dryg timmes resa med kollektivtrafiken 
och upptill tre byten med olika busslinjer och spårvagnar. Sedan tas mindre 
hänsyn till syskonförtur som nu väger mindre än parametern nyanlända. 

Ett barn ska i första hand gå i den skola som vårdnadshavarna önskar. Undantag 
kan göras bland annat om ”den önskade placeringen skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen”. Det är bara sådana 
undantag som prövas av Skolväsendets överklagandenämnd. 

För att lösa de problem som uppstått kan Göteborgs Stad akut och temporärt ta 
in fler administrativa handläggare för att kunna tillrättalägga de skolplaceringar 
som blivit fel och tillgodose dessa behov före skolstart HT-2020. 

Stadsbyggnadskontoret kan även ser över möjligheter med tillfälliga paviljonger 
inför skolstart i anslutning till de skolor som akut behöver fler lediga platser. 

 

Bilagor  
1. SD yrkande till KS, december 2015  
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    Yrkande (SD) 
    Kommunstyrelsen 

    Ärende 2.2.1 

    Dnr 1602/15 

 

Yrkande gällande Handlingslinjer för att främja en jämnare fördelning av 
elever i behov av särskilt språkstöd 

Att ge en person fördel enkom baserat på etnicitet och härkomst kallas i dagligt 
tal för rasism. Rasism är ingenting Göteborgs stad ska stödja i någon form. Något 
staden också säger sig motarbeta.  

I tjänsteutlåtandets förslag till beslut står att läsa: 

Stadsdelsnämnderna uppmanas att tillämpa en prioritetsordning som innebär att 
när elever önskar plats i en grundskola och samtligas önskan inte kan 
tillgodoses, ska nyanlända elever ges företräde om den sökta skolan har en låg 
andel nyanlända elever. 

 

Med andra ord: Nyinvandrade elever ska få förtur över svenska elever. Detta 
förfarande baseras på etnicitet. Vilket är rasism. 

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunstyrelsen 

att: avstyrka Tjänsteutlåtandet 

att: Staden ser över sitt arbete mot rasism. 
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