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Projekteringsframställan, ny skola Gässlösa 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslår Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

nyproduktion av ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15. 

Kommunstyrelsen anser att föreslagen skola är överdimensionerad både ur ett 

trygghetsperspektiv och ur ett pedagogiskt perspektiv, vilket flertalet 

forskningsrapporter kan styrka. 

Omfattande forskningsöversikter visar att mycket stora skolenheter generera 

ökad otrygghet för eleverna, ökat våld och beteendeproblem och skapar mindre 

engagerade föräldrar. Vidare visar forskning att elever med utländsk bakgrund 

eller lägre socioekonomisk status gynnas av den mindre skolans miljö, jämfört 

med den stora skolans miljö. 

Med anledning av detta avslår kommunstyrelsen föreslagna projektframställan 

på ny skola i Gässlösa. Kommunstyrelsen ser hellre att två mindre skolenheter 

byggs, företrädesvis med maximalt 500 platser per enhet. Befolkningsprognoser 

visar att en placering i trandaredsområdet är mer lämplig, särskilt beträffande en 

7-9 enhet.   

      

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 oktober 2020 att Kommunstyrelsen 

beslutar, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och 

folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjnings-

nämndens projekteringsframställan avseende nyproduktion av ny skola 

Gässlösa, Gässlösa 5:15.  

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt om behovet av 

en ny F-6 skola på Götaområdet. Projektet har därefter utökats av 

Grundskolenämnden att även omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och 

kommunikationsklass. 

Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 

grundsärskola och kommunikationsklass. Skolbyggnaden kommer att byggas 

flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs F-6 och 

7-9. Byggnaden kommer att byggas i tre plan inklusive en fullstor idrottshall. 
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Skolan ger ett nettotillskott av elevplatser, men kommer också att ersätta de 

elevplatser som för närvarande finns på modulskolan i Gässlösa (K2).  

Investeringsprojektet finns med i Borås Stads Budget 2021 med en total 

investeringsbudget på 310 000 000 kronor.  

Kostnaden för investeringen beräknas till 20 662 281 kronor per år. 

Kommunstyrelsen anser dock att föreslagna skola är överdimensionerad både 

ur ett trygghetsperspektiv och ur ett pedagogiskt perspektiv, vilket flertalet 

forskningsrapporter kan styrka. 

I fil.dr. Synthia Reeves undersökning från 2008, som baserade sig på 166 

forskningsrapporter, konstaterade hon följande: mindre skolor fostrar bättre 

samhällsmedborgare, skapar en avsevärt större trygghet för eleverna, innebär 

mindre våld och beteendeproblem och skapar engagerade föräldrar. 

I universitetslektor Carl-Henrik Adolfssons forskningsöversikt från 2014, som 

innefattade ungefär 100 vetenskapliga undersökningar, framkom att i den 

forskning som haft ett specifikt fokus på yngre elever, finner man inte några 

studier som stöder att en stor skola skulle gynna elevers skolprestationer. 

Däremot går det att hitta studier som pekar mot det motsatta, det vill säga att 

elever i de lägre åldrarna skulle gynnas av att gå på en mindre skola. 

Enligt B.J. MacMillans forskningsrapport från 2004 visar även att det är framför 

allt elever med antingen utländsk bakgrund eller lägre socioekonomisk status 

som gynnas av den mindre skolans miljö, jämfört med den stora skolans miljö. 

Med anledning av detta avslår Kommunstyrelsen föreslagna projektframställan 

på ny skola i Gässlösa. Kommunstyrelsen ser hellre att två mindre skolenheter 

byggs, företrädelsevis med maximalt 500 platser per enhet. 

Befolkningsprognoser visar att en placering i Trandaredsområdet är mer 

lämplig, särskilt beträffande en 7-9 enhet. 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för ny skola Gässlösa från 

Lokalförsörjningsnämnden 

   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 


