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Yrkande om skolplaceringar
Förslag till beslut
I Grundskolenämnden:
1. Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt se över skolplaceringarna för
läsåret 20/21 och erbjuda alternativ skolplacering till de elever som har fått olämpliga
placeringar utifrån den faktiska skolvägen, elevens förutsättningar och trygghet.
2. Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en åtgärdsplan
för skolplaceringar inför kommande läsår, där skollagen kan följas samtidigt som
hänsyn även tas till avstånd enligt skolväg, skolvägens lämplighet, elevens
förutsättningar och trygghet.

Yrkandet
I Göteborg har alla elever i grundskolan rätt till en skolplacering utifrån
vårdnadshavarnas önskemål och enligt närhetsprincipen. I årets skolplaceringar har
skolväg enligt närhetsprincipen likställts med fågelvägen istället för den faktiska
skolvägen. Det finns en brist på skolplatser i vissa delar av staden vilket lett till att vissa
familjer varken fått plats på någon av deras önskade skolor inför hösten eller i den
stadsdel de bor i.
Detta har resulterat i att skolvägen för vissa elever, oavsett om det är promenadväg,
cykelväg eller kollektivtrafik, blivit längre än det angivna avståndet. Andra elever har fått
en skolplacering inom riktlinjernas avstånd, men med en alltför komplicerad skolväg. I
vissa delar av staden finns barriärer mellan hemmet och skolan som leder till att elever får
antingen en alltför lång, krånglig eller för sin ålder på annat vis olämplig resväg till och
från skolan. Under våren har det dessutom rapporterats om att enstaka elever placerats i
en annan skola än alla nuvarande klasskamrater, något som skapar stor oro och otrygghet.
Vi anser generellt att närheten ska avgöra vid skolplaceringar och att det i mån av plats
ska finnas möjlighet för syskon att placeras på samma skola. Men det behöver finnas
utrymme för individuell bedömning utifrån skolvägens lämplighet, och hänsyn till särskilt
yngre barns behov av trygghet och kontinuitet. Hänsyn behöver tas till mer än avstånd i
kilometer, en skolväg på några kilometer kan bli ett stort problem för yngre barn om det
exempelvis innebär att gå eller cykla över älven. Vid en viss ålder måste vi även räkna
med att eleverna ska färdas till skolan på egen hand, även då måste skolvägens lämplighet
och tidsåtgång vägas in vid placeringen.
Många familjer har nu en svår situation att hantera inför höstens skolstart. Vi behöver
agera snabbt för att säkerställa att inga barn behöver färdas för långt eller uppleva att det
är en otrygg skolväg i höst. De elever som har hamnat långt från sitt hem eller fått en
olämplig skolväg ska erbjudas plats på en skola närmre hemmet, eller på en skola dit det
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är enklare att ta sig. Åtgärderna måste genomföras skyndsamt och ske utan att de som är
nöjda med sin placering ska flyttas. För att berörda skolor ska kunna omhänderta
ytterligare elever kan det finnas behov av att tillsätta extra resurser på vissa av dessa
skolor.
Inför nästa läsår vill vi att en översyn av riktlinjerna och rutinerna för arbetet med
skolplaceringar genomförs och att en åtgärdsplan presenteras till nämnden. Åtgärdsplanen
ska syfta till att bättre hantera skolplaceringar med hänsyn till både vårdnadshavarnas
önskemål och den faktiska skolvägen för eleverna. De åtgärder som presenteras bör även
analysera huruvida dagens kilometergränser är rimliga med tanke på exempelvis barriärer
i staden, byten mellan skolenheter, samt inkludera hur förvaltningen ska ta hänsyn till
elevernas faktiska skolväg.
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