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Sammanfattning
Denna förstudie syftar till att ge förslag på antal förskoleplatser som ska tillskapas i 
Dalsland fram till år 2029 och vart dessa platser ska tillskapas. Utredningen baserar sig 
på Reviderad förskole- och grundskoleplan 2021–2029 som barn- och 
utbildningsnämnden antog i november 2020 (BUTN 2020/147, 2020-11-30, §74). 
Genom att analysera befolkningsprognoserna på djupet och kartlägga vårdnadshavares 
val av förskoleplats idag har behovet av förskoleplatser i Dalsland kunnat kartläggas.
Idag kan 115 barn tas emot på Brålanda förskola på grund av modulerna. Modulerna har 
tillfälligt bygglov som inte kan bli permanent på grund av att de står på prickad mark. 
Den permanenta förskole-byggnaden i Brålanda har plats för 79 barn. Fram till år 2029 
behöver det finnas plats för 151 barn i Brålanda. Detta innebär att det behöver tillskapas 
72 permanenta platser (cirka 4 avdelningar) i Brålanda genom att ta bort modulerna 
och utöka antalet platser, netto ger detta 36 nya platser i Brålanda. Idag kan man ta 
emot 100 barn på Frändefors förskola på grund av lokalen i Missionskyrkan (G-klaven). 
Den permanenta förskole-byggnaden har plats för 87 barn. Fram till år 2029 behöver det 
finnas plats för 109 barn på Frändefors förskola. Detta innebär att det behöver tillskapas 
22 permanenta platser (1 avdelning) i Frändefors, netto ger detta 9 nya platser i 
Frändefors.
Miljö- och byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram 
underlag för möjliga utbyggnadsscenarion. Enligt gällande detaljplaner finns det 
teoretiskt sett byggrätt för att bygga ut en avdelning vid Frändefors förskola och fyra 
avdelningar vid Brålanda förskola. Större enheter med alla avdelningar samlade på ett 
ställe medför positiva effekter för pedagogiskt och ekonomiskt samarbete. Större 
enheter skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv organisation och är också i linje 
med den av barn- och utbildningsnämnden beslutade principen om ”Färre, större och 
strategiskt belägna förskolor” (Förskolespåret, 2012). Barn- och 
utbildningsförvaltningen anser därför att de fyra avdelningarna som behövs i Brålanda 
bör tillskapas i anslutning till Brålanda förskola och att avdelningen som behövs i 
Frändefors bör tillskapas på Frändefors förskola.
Att bygga ut Frändefors förskola med 1 avdelning kommer ge en preliminär årshyra på 
363 500 kronor för barn- och utbildningsnämnden. Detta ska ställas i relation till den 
årshyra som nämnden idag har för avdelningen i Missionskyrkans lokaler (G-klaven) 
som ligger på 161 467 kronor. Utbyggnad av en avdelning kommer innebära möjlighet 
till en effektivare personalorganisation vilket betyder att den totala driftskostnaden 
kommer att minska med cirka 60 000 kronor.
Utbyggnad av Brålanda förskola med 4 avdelningar ger en preliminär årshyra på 
2 450 667 kronor. I dag är årshyra för två avdelningar i moduler 719 496 kronor. 4 nya 
avdelningar i Brålanda innebär en total ökad hyreskostnad med 1 731 171 kronor per år.
Detaljplan för Källeberg i Brålanda i dagsläget är överklagad. Syftet med detaljplanen 
är att utveckla ett nytt bostadsområde i Brålanda. Planen var att bostäder skulle stå klara 
för inflyttning år 2022, men detta är försenat på grund av överklagandet. Eftersom 
överklagandet ska behandlas i rättsinstans är det i dagsläget oklart när och om processen 
och byggnationen kan komma igång. Överklagandet påverkar befolkningsprognoserna 
för Brålanda, då ett uteblivet bostadsbyggande innebär att ökningen bland 1–5 åringar 
som prognostiseras i Brålanda kan utebli alternativt att ökningen blir mindre. 
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Kommunstyrelsen bör därför ta detta i beaktande innan ett eventuellt beslut tas om 
projektering av nya förskoleplatser i Brålanda.

Sofia Bråberg
Förvaltningschef



RAPPORT 4(18)

2020-12-10 Dnr: BUTN 2020/147

Innehållsförteckning

1 UPPDRAG ....................................................................................................................................5

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING .......................................................................................................................5
1.2 MÅL OCH SYFTE ..................................................................................................................................5
1.3 BERÖRDA PARTER/AKTÖRER ..................................................................................................................5
1.4 AVGRÄNSNING ...................................................................................................................................6
1.5 UNDERLAG OCH METOD .......................................................................................................................6

2 INLEDNING ..................................................................................................................................6

2.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................6
2.2 FÄRRE, STÖRRE OCH STRATEGISKT BELÄGNA FÖRSKOLOR .............................................................................6
2.3 BARNPERSPEKTIV ................................................................................................................................7

3 RESULTAT....................................................................................................................................8

3.1 NULÄGE ............................................................................................................................................8
3.2 PROGNOSTISERAT ANTAL EFTERFRÅGADE BARNOMSORGSPLATSER FRAM TILL ÅR 2029 – SCENARIO 1 ................11
3.3 PROGNOSTISERAT ANTAL EFTERFRÅGADE BARNOMSORGSPLATSER FRAM TILL ÅR 2029 – SCENARIO 2 ................12
3.4 HUR MÅNGA FÖRSKOLEPLATSER BEHÖVS?..............................................................................................12
3.5 TILLSKAPANDE AV FÖRSKOLEPLATSER UR ETT VERKSAMHETSPERSPEKTIV........................................................13
3.6 VART KAN FÖRSKOLEPLATSERNA TILLSKAPAS? .........................................................................................13
3.7 KOSTNADER FÖR TILLSKAPANDE AV FÖRSKOLEPLATSER ..............................................................................14

4 SLUTSATSER ..............................................................................................................................16

5 BILAGOR....................................................................................................................................17

6 REFERENSER ..............................................................................................................................17



RAPPORT 5(18)

2020-12-10 Dnr: BUTN 2020/147

1 Uppdrag

1.1 Uppdragsbeskrivning
Förvaltningschef gav den 14 februari 2020 i uppdrag att utreda tillskapandet av 
förskoleplatser i Frändefors. Eftersom behovet av förskoleplatser är stort i hela Dalsland 
ska utredningen även inkludera tillskapandet av förskoleplatser i övriga Dalsland. I 
Dalsland är det många som går på förskolor i andra områden. I t.ex. området Frändefors 
och Rösebo har 30 % en placering i Blåsut/Öxnered och enbart cirka 50 % har en 
placering på en förskola i Frändefors. I enlighet med detta bör inte alla platser för 
Dalslandsområdet tillskapas i Dalsland (Reviderad förskole- och grundskoleplan 2020-
2028, BUTN 2019/157, BUN 2020-01-20, §3) och därför bör det utredas var platserna 
ska tillskapas.

Då detaljplanen Källeberg i Brålanda, som syftar till att utveckla ett nytt bostadsområde 
i Brålanda med närhet till ett eventuellt framtida tågstopp, överklagades under våren 
2020 valde barn- och utbildningsnämndens presidium att avvakta med förstudien till 
nya befolkningsprognoser tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen under hösten 
2020.

1.2 Mål och syfte
En förstudie ska genomföras i syfte att ge förslag på antal förskoleplatser som ska 
tillskapas och vart dessa platser ska tillskapas. Utredningen ska utgöra underlag för 
barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut i frågan och ta ärendet vidare till 
kommunstyrelsen, som efter lokalplanering genomförd av fastighetsägaren kan fatta 
beslut om projektering och genomförande, enligt kommunens riktlinjer för 
lokalförsörjning. 

1.Verksam
hetsbehov 2. Förstudie 3. Lokal

planering

4. Projek
tering, 

upphand
ling och 

genomförande

5. Utvär
dering

Bilden visar Vänersborgs kommuns lokalanskaffningsprocess utifrån kommunens riktlinjer för lokalförsörjning

1.3 Berörda parter/aktörer
Utredningen har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen under våren och 
hösten 2020. Arbetet har involverat berörda tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Dialog har under arbetets gång hållits med förvaltningschef för 
barn- och utbildningsförvaltningen och verksamhetschef för förskola och pedagogisk 
omsorg. 
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1.4 Avgränsning
För att tillskapa förskoleplatser i Dalsland måste det finnas investeringsmedel som 
beslutas av kommunfullmäktige i och med beslut om mål- och resursplan varje år. I 
mål- och resursplan 2021-2023 som beslutades av kommunfullmäktige 18 november 
2020 finns medel avsatta för fastighetsinvesteringar benämnt ”Frändefors, utökning av 
förskoleplatser” och ”Dalsland, utökning av förskoleplatser”. 
Denna studie är en förstudie som ska visa på behovet av antal förskoleplatser och vart 
dessa lämpligast skulle kunna tillskapas. För att komma vidare med projektering och 
genomförande måste beslut fattas av kommunstyrelsen efter av fastighetsägaren 
genomförd lokalplanering (Anvisningar lokalförsörjning). 

1.5 Underlag och metod
Utredningen baserar sig på Reviderad förskole- och grundskoleplan 2021–2029 som 
barn- och utbildningsnämnden antog i november 2020 (BUTN 2020-11-30, §74). I 
denna utredning analyseras befolkningsprognoserna på djupet och vårdnadshavares val 
av förskoleplats kartläggs. Intervjuer har genomförts med administratör för barnomsorg 
som administrerar barnomsorgsköerna och material från genomlysning av förskolan i 
Frändefors har gåtts igenom. Därtill har verksamhetsbesök genomförts på Frändefors 
förskola, Dalbo förskola och Brålanda förskola. Dialog har hållits med förvaltningschef 
och verksamhetschef för förskola och pedagogisk omsorg.

2 Inledning

2.1 Bakgrund
I Reviderad förskole- och grundskoleplan 2021–2029 (BUTN 2020/147) framgår att 
förskolelokalerna i Dalsland (Brålanda förskola, Frändefors förskola och Skerruds 
förskola) har en maxkapacitet på 212 barn, samtidigt som 254 barn var inskrivna i 
verksamheterna 15 maj 2020. Anledningen till att verksamheterna kan ha fler barn 
inskrivna än vad lokalerna klarar av är att förskolorna har flertalet lokaler som kan 
betraktas som tillfälliga. Brålanda förskola har två avdelningar i inhyrda moduler och 
Frändefors förskola har en avdelning i Missionskyrkans lokaler (G-klaven) som ligger 
cirka 50 meter från förskolans huvudbyggnad. I Dalboskolans lokaler finns ytterligare 
en tillfällig avdelning som öppnar vid behov. Dalbo förskola hade i maj 2020 en 
förskoleavdelning.
Obalansen mellan utbud och efterfrågan på förskoleplatser förväntas öka ytterligare då 
antalet 1–5 åringar, framförallt i Brålanda, kommer att öka enligt befolkningsprognosen. 
I Dalsland är det många som går på förskolor i andra områden. I till exempel området 
Frändefors och Rösebo har 30 procent en placering i Öxnered/Blåsut och enbart cirka 
50 procent har en placering på en förskola i Frändefors (fördjupad utredning Dalsland: 
Nuntorp, dnr: 2015/54.) I enlighet med detta bör inte alla platser för Dalslandsområdet 
tillskapas i Dalsland och därav finns behov av att genomföra denna förstudie.

2.2 Färre, större och strategiskt belägna förskolor
För förskolorna har barn och- utbildningsnämndens beslutat om principen ”Färre, större och 
strategiskt belägna förskolor” (Förskolespåret, 2012). Syftet med principen är att höja 
kvaliteten och att få färre enheter som är mindre beroende av demografiska förändringar i 
närmiljön. En större förskola beräknas därmed kunna hålla en högre kvalitet på 
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verksamheten och vara effektivare. Principen skapar möjligheter att öka tillgängligheten 
och att bygga enheter som är mindre sårbara när det gäller pedagogiskt arbete och 
budget.
Större enheter kan skapa en mer flexibel och stabil organisation, gör det lättare att 
rekrytera personal samt kan främja en heterogen sammansättning av barn. En större 
enhet har större effektivitet sett ur ett ekonomiskt perspektiv, genom vissa 
stordriftsfördelar bland annat genom att samordna öppning och stängning.

2.3 Barnperspektiv
Från och med januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag vilket betyder att vid alla 
beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa. 
Förskolor och skolor berör barn i allra högsta grad och i denna utredning ska därför ett 
barnperspektiv tas i beaktande.
Eftersom utredningen syftar till att ge förslag på antal förskoleplatser som ska tillskapas 
och vart dessa platser ska tillskapas, syftar inte utredningen till att göra några 
begränsningar för barn utan snarare att skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna 
beredas plats i barnomsorg. Om platser inte tillskapas riskerar vårdnadshavare att inte få 
sitt förstahandsval av förskola och därmed kan omplaceringsköerna till förskolan växa 
vilket både är kostsamt rent administrativt och det skapar även en osäkerhet för såväl 
vårdnadshavare som barnen. Om platser inte tillskapas i takt med att befolkningen ökar 
finns också risken att kommunen inte kommer att kunna leva upp till 
fyramånadersgarantin. Enligt skollagen ska barn som är bosatta i Sverige och som inte 
har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten erbjudas förskola (skollagen 
8 kap 3§). Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 
trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 
utbildning (skollagen 8 kap 2§). Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett 
livslångt lärande och vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas, för att kunna leva 
upp till detta och se till barnens bästa måste det finnas möjlighet att bereda plats för 
barnen i den kommunala förskolan.
Genom större och färre förskolor ökar möjligheten att barn från olika bostadsområden 
går på samma förskola. Det kan vara bra på flera sätt, bland annat kan det underlätta 
integrationen av nyanlända. Större förskolor innebär också, precis som i grundskolan, 
att det är lättare för kommunen att tillgodose kravet på legitimerade förskollärare. Är 
personalen legitimerad och behörig ökar det också sannolikheten för att de har 
kunskapen att både identifiera och hjälpa barn med särskilda behov. Hur hög andel 
förskollärare som är anställda har en avgörande betydelse för kvaliteten i förskolan. 
Kvaliteten skapas i mötet mellan pedagog och barn, det handlar om att skapa ett socialt, 
kognitivt och emotionellt stödjande klimat som bidrar till barns positiva utveckling och 
lärande (Skolinspektionen, 2018, s. 7ff). 

Att tillskapa förskoleplatser handlar även om att förskolan är tillgänglig för alla barn, 
och tillgänglighet i sig är ett mått på likvärdighet. Det finns en social selektion av de 
föräldrar som utnyttjar förskolan, samtidigt visar forskning att det är just barn från 
missgynnsamma förhållanden som har störst vinning att vistats i förskola med hög 
kvalitet (Vetenskapsrådet, 2015, s. 37). En likvärdig förskola syftar till att erbjuda en 
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verksamhet så att alla barn ska ha möjlighet att få tillgång till en god lärandemiljö. Det 
handlar inte om att det ska vara lika för alla utan det handlar om att alla barn ska kunna 
använda sina resurser och förmågor i en stimulerande förskolemiljö som stimulerar 
deras lärande och utveckling. Åtskillig forskning pekar på att en sådan miljö har 
långsiktiga effekter långt upp i skolåldern och i vuxen ålder speciellt kan förskolan ha 
positiv betydelse för barn från familjer med låg socioekonomisk status 
(Vetenskapsrådet, 2015, s. 44).

3 Resultat

3.1 Nuläge
I Reviderad förskole- och grundskoleplan 2021–2029 finns siffror över förväntat antal 
efterfrågade barnomsorgsplatser i Dalsland utifrån den senaste befolkningsprognosen 
från kommunstyrelseförvaltningen i oktober 2020. Diagrammet nedan är hämtad från 
planen i fråga. 
Diagram 1. Befolkningsprognos och förväntat antal efterfrågade barnomsorgsplatser
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Diagram 1 visar en ökning av förväntat antal efterfrågade barnomsorgsplatser i Dalsland 
fram till år 2029. 
Förväntat antal efterfrågade barnomsorgsplatser i Dalsland kan brytas ned i tre 
delområden, Brålanda, Frändefors och Skerrud, för att också sättas i relation till den 
kapacitet av förskoleplatser som finns idag på de tre förskolorna Brålanda förskola, 
Frändefors förskola och Skerruds förskola. Prognoserna ser olika ut för de tre 
områdena, vilket vi kommer in på senare i denna utredning och därför är det lämpligt att 
dela upp analysen på de tre delområdena i Dalsland. 

På Brålanda förskola finns idag sex avdelningar varav två avdelningar är lokaliserade i 
moduler. På Frändefors förskola finns fem avdelningar varav en är belägen i 
Missionskyrkans lokaler (G-klaven) som ligger cirka 50 meter från själva 
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förskolebyggnaden. Ytterligare en förskoleavdelning i Frändefors finns i Dalboskolans 
lokaler, som öppnar när behov finns vilket oftast är på våren. På Skerruds förskola finns 
två avdelningar.
Tabell 1. Förskoleplatser Dalsland

Prognos och nuläge
Förväntat antal 
efterfrågade 
barnomsorgsplatser 
år 2029

Maxkapacitet* på 
respektive 
förskola

Kapacitet med 
tillfälliga lokaler 
medräknade

Brålanda och Sundals- Ryr 160 79 115
Frändefors och Rösebo 181 87 100
Skerrud 63 46 46
Totalt 404 212 261

* Maximalt antal barn enligt luftflöde. Vissa fall begränsas efter kvm eller lämplig storlek på avdelningar. 
Tillfälliga lokaler så som modulerna på Brålanda förskola och lokalerna i Missionskyrkan (G-klaven) i 
Frändefors är inte medräknade i maxkapaciteten.

Enligt tabell 1 ovan ser det ut som att det kommer att fattas 192 förskoleplatser år 2029 
utifrån dagens maxkapacitet (404-212=192). Detta hade stämt om alla hade valt att gå i 
sitt närområde. I Dalsland är det dock många som går på förskolor i andra områden. I 
till exempel området Frändefors och Rösebo visar tidigare utredningar att 30 procent har 
en placering i Öxnered/Blåsut och enbart cirka 50 procent har en placering på en 
förskola i Frändefors (fördjupad utredning Dalsland: Nuntorp, dnr: 2015/54). Aktuella 
siffror ger följande fördelning av barnomsorgsplaceringar för barn boende i Frändefors 
och Rösebo: 
Tabell 2 Barnomsorgsplacering för barn boende i Frändefors och Rösebo

Boende i Frändefors och Rösebo och 
barnomsorgsplacering

Andel 
(procent)

Frändefors förskola 48
Brålanda förskola 2
Förskolor i Öxnered/Blåsut 27
Förskolor i centrala Vänersborg 9
Förskola i Vargön 1
Enskilda förskolor 7
Kommunal pedagogisk omsorg 5
Enskild pedagogisk omsorg 1
Totalt 100

Uppgifter hämtade från Procapita 9 mars 2020

Av tabell 2 kan vi utläsa att i området Frändefors och Rösebo har 48 procent en 
placering på en förskola i Frändefors (Frändefors förskola eller Dalbo förskola) och 27 
procent har en placering i Öxnered/Blåsut. Siffrorna ligger alltså på ungefär samma nivå 
som tidigare utredning har visat. 
För området Brålanda och Sundals-Ryr ser det annorlunda ut. I tabell 3 kan vi utläsa att 
78 procent har en placering på Brålanda förskola och enbart 1 procent har placering i 
Öxnered/Blåsut. För området Brålanda och Sundals-Ryr är det istället en placering i 
kommunal pedagogisk omsorg som är näst vanligast. Majoriteten av barn har ändå en 
placering på Brålanda förskola. 
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Tabell 3 Barnomsorgsplacering för barn boende i Brålanda och Sundals-Ryr

Boende i Brålanda och Sundals-Ryr 
och barnomsorgsplacering

Andel 
(procent)

Brålanda förskola 78
Frändefors förskola 4
Skerruds förskola 4
Förskolor i Öxnered/Blåsut 1
Förskolor i centrala Vänersborg 2
Kommunal pedagogisk omsorg 9
Enskild pedagogisk omsorg 2
Totalt 100

Uppgifter hämtade från Procapita 9 mars 2020

Ser vi till barn boende i Skerrud (tabell 4) går majoriteten på Skerruds förskola, 53 
procent. Förskola i Öxnered/Blåsut är det näst mest vanliga då 19 procent har en 
placering på en förskola i det området. Därefter kommer Brålanda förskola och förskola 
i Frändefors med 8 procent var av alla barn boende i Skerrud. 
Tabell 4 Barnomsorgsplacering för barn boende i Skerrud

Boende i Skerrud och 
barnomsorgsplacering

Andel 
(procent)

Skerruds förskola 53
Brålanda förskola 8
Frändefors förskola 8
Förskolor i Öxnered/Blåsut 19
Förskolor i centrala Vänersborg 2
Enskilda förskolor 2
Kommunal pedagogisk omsorg 2
Enskild pedagogisk omsorg 6
Totalt 100

I intervju med administratör för barnomsorg, som administrerar barnomsorgsköerna, 
bekräftas det mönster som siffrorna visar när det gäller Brålanda och Skerrud.  
Vårdnadshavare boende i Brålanda vill allt som oftast ha plats på Brålanda förskola. 
Samma gäller för vårdnadshavare boende i Skerrud, och de som vill ha sina barn på 
förskolan i Skerrud får plats att gå där som det ser ut i nuläget.

Inför hösten 2019 fanns inte plats på Frändefors förskola för alla som sökte dit och alla 
barn kunde därför inte beredas plats. Det handlade om cirka 10 barn som inte fick plats 
på Frändefors förskola, fler av dessa barn blev tilldelade plats på Vänerparkens förskola 
i centrala Vänersborg. När sedan en förskoleavdelning ytterligare öppnade i Frändefors 
den 2 januari 2020, i Dalboskolans lokaler, bytte flera av dessa barn till Dalbo förskola. 
Detta kan tyda på att det i dagsläget finns en efterfrågan på förskoleplatser i Frändefors 
som inte matchar det permanenta utbudet (dvs. antalet platser på Frändefors förskola). 
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Sett till placeringar för hösten 2020 är det flertalet vårdnadshavare som aktivt har valt 
förskola i Öxnered/Blåsut som förstahandsval. Samtidigt är det inga vårdnadshavare 
som står i kö för att omplacera sina barn från Öxnered/Blåsut till Frändefors. 
Sammantaget visar detta att det är ett aktivt val att välja förskoleplats i Öxnered/Blåsut 
för vissa vårdnadshavare i Dalsland och vi kan därmed anta att det finns ett fortsatt 
söktryck från Dalsland till Öxnered/Blåsut. Tilläggas ska att Dalaborgs förskola ingår i 
kategorin ”förskolor i Öxnered/Blåsut”, denna förskola har en inriktning mot 
naturförskola, detta skulle kunna bidra till att det är många vårdnadshavare i Frändefors 
som väljer Dalaborgs förskola.

3.2 Prognostiserat antal efterfrågade barnomsorgsplatser fram till år 
2029 – scenario 1

I denna utredning har valet gjorts att analysera de tre delområdena i Dalsland för sig 
eftersom befolkningsprognosen ser olika ut. I Brålanda och Skerrud prognostiseras en 
större ökning av antalet barn 1–5 år fram till år 2029 jämfört med Frändefors där 
ökningen inte är lika stor fram till år 2029. Dessutom ser pendlingsmönstren olika ut i 
de olika områdena, enligt resonemanget ovan. Alla tre områden har därför räknats var 
för sig, enligt andelarna i tabell 2–4, för att få dagens söktryck till förskolor omräknat 
med prognoserna för antal barn kommande år. Sammanlagt ger detta en fördelning av 
det antal barn boende i Dalsland som förväntas efterfråga barnomsorgsplats i 
Vänersborgs kommun fram till år 2029 enligt tabell 5. Tabell 5 åskådliggör ett första 
scenario där olika former av barnomsorg, det vill säga både förskola och pedagogisk 
omsorg finns med utifrån hur andelarna fördelar sig idag. 

Tabell 5 Prognostiserat antal barnomsorgsplatser totalt för boende i Dalsland, scenario 1: 
fördelat på kommunala förskolor, enskilda förskolor och pedagogisk omsorg

Tabell 5 åskådliggör att det på Brålanda förskola prognostiseras behövas 133 platser år 
2029, detta kan jämföras med dagens kapacitet på Brålanda förskola som är 79. Detta 
innebär att det behöver tillskapas 54 platser på Brålanda förskola fram till år 2029. 

På Frändefors förskola ger prognosen att det kommer att behövas 98 platser år 2029. 
Frändefors förskola har idag en kapacitet för 87 barn, denna differens på 11 barn bör 
alltså kunna hanteras i nuvarande lokaler. 

Per år och förskola 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brålanda förskola 106 110 114 119 122 125 127 129 132 133
Frändefors förskola 92 91 97 96 94 96 96 97 98 98
Skerruds förskola 30 32 33 34 35 37 38 39 40 40
Förskolor i Öxnered/Blåsut 57 57 60 60 59 60 61 61 63 62
Förskolor i centrala Vänersborg 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21
Förskolor i Vargön 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Enskilda förskolor 13 13 14 14 13 14 14 14 14 14
Kommunal pedagogisk omsorg 21 21 22 23 23 24 24 24 25 25
Enskild pedagogisk omsorg 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9
Totalt 346 352 370 377 376 385 389 395 403 404

Prognostiserat antal barnomsorgsplatser för boende i Dalsland fram till år 2029
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Skerruds förskola kommer enligt prognosen behöva 40 platser till år 2029 och har i 
dagsläget en kapacitet att ta emot 46 barn, således behöver det inte tillskapas 
förskoleplatser på Skerruds förskola.  

3.3 Prognostiserat antal efterfrågade barnomsorgsplatser fram till år 
2029 – scenario 2

Det finns inget som tyder på att efterfrågan på enskilda förskolor skulle försvinna och 
att alla vårdnadshavare framöver söker sig till de kommunala förskolorna. Däremot 
skulle det framöver kunna vara så att efterfrågan på pedagogisk omsorg minskar och att 
plats då behöver beredas inom den kommunala förskolan för den andel som idag väljer 
pedagogisk omsorg. Räknar vi in kommunal och enskild pedagogisk omsorg i de 
kommunala förskolorna i Brålanda, Frändefors och Skerrud ser prognosen över antal 
platser ut enligt tabell 6 nedan: 
Tabell 6 Prognostiserat antal barnomsorgsplatser totalt för boende i Dalsland, scenario 
2: fördelat på kommunala och enskilda förskolor

För Brålanda förskola är prognosen att det behöver finnas 151 förskoleplatser år 2029. 
Dagens maxkapacitet på 79 platser innebär att det behöver tillskapas 72 förskoleplatser i 
Brålanda fram till år 2029. 

För Frändefors förskola behöver det år 2029 finnas 109 platser enligt tabellen ovan. 
Dagens maxkapacitet på 87 barn innebär att det behöver tillskapas 22 platser till år 
2029. 
Skerruds förskola kommer enligt tabell 6 att behöva 45 platser fram till år 2029. 
Förskolan i Skerrud har i dagsläget en kapacitet att ta emot 46 barn, inga ytterligare 
förskoleplatser behöver tillskapas i Skerrud.

3.4 Hur många förskoleplatser behövs?
Det finns inger som tyder på att efterfrågan på de enskilda förskolorna skulle gå ner 
eller försvinna. De enskilda förskolorna har också funnits i Vänersborg under lång tid 
och därför är det troligt att de fortsatt kommer att finnas kvar. Däremot finns det en 
nedåtgående trend när det gäller antal barn i pedagogisk omsorg och det finns en 
politisk vilja att erbjuda alla barn en plats inom förskolan. Detta ger att det är scenario 2 
som förespråkas i denna utredning, scenariot åskådliggörs i tabell 6 ovan. Totalt innebär 
det att 72 förskoleplatser behöver tillskapas i Brålanda, 22 platser behöver tillskapas i 
Frändefors och i Skerrud behöver inga nya platser tillskapas. 

Per år och förskola 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Brålanda förskola 119 124 129 135 138 142 144 146 149 151
Frändefors förskola 102 102 108 107 105 106 106 107 109 109
Skerruds förskola 34 36 37 39 39 41 43 44 45 45
Förskolor i Öxnered/Blåsut 57 57 60 60 59 60 61 61 63 62
Förskolor i centrala Vänersborg 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21
Förskolor i Vargön 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Enskilda förskolor 13 13 14 14 13 14 14 14 14 14
Totalt 346 352 370 377 376 385 389 395 403 404

Prognostiserat antal barnomsorgsplatser för boende i Dalsland fram till år 2029
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Idag kan man ta emot 115 barn på Brålanda förskola på grund av modulerna, som har 
tillfälligt bygglov och som inte kan bli permanent på grund av att de står på prickad 
mark. Den permanenta förskole-byggnaden har plats för 79 barn. Fram till år 2029 
behöver det finnas plats för 151 barn i Brålanda. Detta innebär att det behöver tillskapas 
72 permanenta platser (cirka 4 avdelningar) i Brålanda genom att ta bort modulerna 
och utöka antalet platser, netto ger detta 36 nya platser i Brålanda.

Idag kan man ta emot 100 barn på Frändefors förskola på grund av lokalen i 
Missionskyrkan (G-klaven). Den permanenta förskole-byggnaden har plats för 87 barn. 
Fram till år 2029 behöver det finnas plats för 109 barn på Frändefors förskola. Detta 
innebär att det behöver tillskapas 22 permanenta platser (1 avdelning) i Frändefors, 
netto ger detta 9 nya platser i Frändefors.

I Skerrud behöver inga nya platser tillskapas. 

3.5 Tillskapande av förskoleplatser ur ett verksamhetsperspektiv
Under hösten 2019 gjorde barn- och utbildningsförvaltningen en genomlysning av 
Frändefors förskola. Av genomlysningen framkommer att det ekonomiska underskottet 
för förskolan bland annat har kunnat härledas till avdelningen som öppnats i 
Dalboskolans lokaler. Dalboavdelning har krävt större bemanning än budget tillåtit för 
att kunna täcka hela öppettiden och detta hänger samman med det faktum att små 
enheter överlag har svårigheter att nå budget i balans. Det har inte gått att samordna 
öppning och stängning med Frändefors förskola, eftersom enheter ligger för långt ifrån 
varandra. Inte heller mellan avdelningen i Missionskyrkans lokaler (G-klaven) och 
huvudbyggnaden för Frändefors förskola har man kunnat samordna öppning och 
stängning på grund av svårigheterna att förflytta små barn med liten personalstyrka. En 
större enhet med alla avdelningar samlade på ett ställe medför positiva effekter för 
pedagogiskt och ekonomiskt samarbete och öppnar även upp för möjligheten att söka 
medel från Skolverket för minskade barngrupper. Större enheter skapar förutsättningar 
för en kostnadseffektiv organisation och är också i linje med den av barn- och 
utbildningsnämnden beslutade principen om ”Färre, större och strategiskt belägna 
förskolor” (Förskolespåret, 2012). Detta innebär att de 72 platserna (cirka 4 
avdelningar) som behövs i Brålanda bör tillskapas i anslutning till Brålanda förskola 
och att de 22 platserna (1 avdelning) som behövs i Frändefors bör tillskapas på 
Frändefors förskola.

3.6 Vart kan förskoleplatserna tillskapas?
Miljö- och byggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram 
underlag för möjliga utbyggnadsscenario. Bifogade sammanställningar (bilaga 1 och 2) 
visar att det enligt gällande detaljplaner teoretiskt finns byggrätt för att bygga ut en 
avdelning vid Frändefors förskola och fyra avdelningar vid Brålanda förskola.
I Frändefors fungerar detta även i praktiken. I Brålanda blir det dock trångt att få till en 
bra utbyggnad med gällande detaljplan, så här föreslås att en planändring görs med syfte 
att ta bort viss prickmark (mark som inte får bebyggas) för att få till stånd en bra 
utformning. En sådan planändring uppskattas ta 6–8 månader och kosta ca 150 000 
kronor.
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Alternativ till en utbyggnad vid befintlig förskola i Brålanda kan vara att lokalisera de 4 
nya avdelningarna, eller hela förskolan (gamla + nya avdelningar) på en annan plats. 
Exempelvis finns det i västra delen av Brålanda en nyligen antagen men för närvarande 
överklagad detaljplan med en yta som skulle kunna inrymma hela Brålandas behov av 
förskoleplatser.

I västra delen av Brålanda finns en nyligen 
antagen, men för närvarande överklagad, 
detaljplan. Här finns planlagd mark som 
möjliggör för förskola.  

Förskola inryms inom ”SBC”.

3.7 Kostnader för tillskapande av förskoleplatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en preliminär beräkning av kostnaderna för de 
olika alternativ som nämns ovan. Kostnaderna baserar sig på riktlinjen om 10 
kvadratmeter per barn, 25 000 kronor per kvadratmeter och en viss procentsats för 
övriga kostnader som kan uppkomma. Av tabell 7 framgår preliminära kostnader för de 
olika alternativen. 
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Tabell 7 Kostnader för tillskapande av förskoleplatser

Alternativ Byggkostnad Kök
Planändrings

kostnad
Total 
investeringskostnad Preliminär årshyra

Utbyggnad 
Frändefors förskola 
1 avdelning 6 000 000 6 000 000 363 500
Utbyggnad 
Brålanda förskola 4 
avdelningar 35 000 000 12 000 000 150 000* 47 000 000 2 450 667
Ny förskola i 
Brålanda 4 
avdelningar 35 000 000 12 000 000 47 000 000 2 450 667

Preliminära kostnader för tillskapande av förskoleplatser

*Driftkostnad som inte ingår i själva investeringen. Kostnadsförs det år det sker. 

Att bygga ut Frändefors förskola med 1 avdelning kommer ge en preliminär årshyra på 
363 500 kronor för barn- och utbildningsnämnden, baserat på en investering på 
6 000 000 kronor. Detta ska ställas i relation till den årshyra som nämnden idag har för 
avdelningen i Missionskyrkans lokaler (G-klaven) som ligger på 161 467 kronor, se 
tabell 8. Utbyggnad av en avdelning kommer innebära möjlighet till en effektivare 
personalorganisation vilket betyder att den totala driftskostnaden kommer att minska 
med cirka 60 000 kronor.
Tabell 8 Preliminär årshyra för utbyggnad 1 avdelning Frändefors förskola

Preliminär årskostnad för BUN 
Frändefors Kronor
Effektivisering av verksamheten -261 417
Hyra inkl. el G-klaven -161 467
Hyra ny avdelning på Frändefors förskola 363 500
Total minskad kostnad -59 384

Att bygga ut Brålanda förskola eller att bygga en ny förskola med fyra avdelningar i 
Brålanda bedöms ha samma kostnad, men det tillägget att en planändring kostar vid 
utbyggnad av Brålanda förskola. Den preliminära årshyran för fyra förskoleavdelningar 
är enligt tabell 7, 2 450 667 kronor. I dag är årshyra för två avdelningar i moduler 
719 496 kronor. 4 nya avdelningar i Brålanda innebär en total ökad hyreskostnad med 
1 731 171 kronor per år, se tabell nedan.

Tabell 9 Preliminär årshyra för utbyggnad 4 avdelningar Brålanda

Preliminär årskostnad för BUN 
Brålanda Kronor
Hyra modul -719 496
Hyra 4 nya avdelningar 2 450 667
Total ökad kostnad 1 731 171
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Budget för fler platser finns redan avsatt eftersom budgeterat antal platser utgår ifrån 
befolkningsprognos och nyttjandegrad enligt Mål- och resursplan, vilket därför inte 
innebär något ytterligare ökad kostnad. Det ska dock framhävas att det tillkommer 
kostnader så som inventarieinvesteringar, uppstartskostnader i form av material- och 
tjänsteinköp, personalkostnader samt avetableringskostnad för modulerna.
För att täcka de ökade lokalkostnader som följer av genomförda investeringar kommer 
Barn- och utbildningsnämnden begära utökad budgetram för att inte behöva sänka barn- 
och elevpengen.

4 Slutsatser
Idag kan 115 barn tas emot på Brålanda förskola på grund av modulerna. Modulerna har 
tillfälligt bygglov som inte kan bli permanent på grund av att de står på prickad mark. 
Den permanenta förskole-byggnaden i Brålanda har plats för 79 barn. Fram till år 2029 
behöver det finnas plats för 151 barn i Brålanda. Detta innebär att det behöver tillskapas 
72 permanenta platser (cirka 4 avdelningar) i Brålanda genom att ta bort modulerna och 
utöka antalet platser, netto ger detta 36 nya platser i Brålanda. 
Idag kan man ta emot 100 barn på Frändefors förskola på grund av lokalen i 
Missionskyrkan (G-klaven). Den permanenta förskole-byggnaden har plats för 87 barn. 
Fram till år 2029 behöver det finnas plats för 109 barn på Frändefors förskola. Detta 
innebär att det behöver tillskapas 22 permanenta platser (1 avdelning) i Frändefors, 
netto ger detta 9 nya platser i Frändefors.
Enligt gällande detaljplaner finns det teoretiskt sett byggrätt för att bygga ut en 
avdelning vid Frändefors förskola och fyra avdelningar vid Brålanda förskola. Större 
enheter med alla avdelningar samlade på ett ställe medför positiva effekter för 
pedagogiskt och ekonomiskt samarbete. Större enheter skapar förutsättningar för en 
kostnadseffektiv organisation och är också i linje med den av barn- och 
utbildningsnämnden beslutade principen om ”Färre, större och strategiskt belägna 
förskolor” (Förskolespåret, 2012). Barn- och utbildningsförvaltningen anser därför att 
de fyra avdelningarna som behövs i Brålanda bör tillskapas i anslutning till Brålanda 
förskola och att avdelningen som behövs i Frändefors bör tillskapas på Frändefors 
förskola.
Att bygga ut Frändefors förskola med 1 avdelning kommer ge en preliminär årshyra på 
363 500 kronor för barn- och utbildningsnämnden. Detta ska ställas i relation till den 
årshyra som nämnden idag har för avdelningen i Missionskyrkans lokaler (G-klaven) 
som ligger på 161 467 kronor. Utbyggnad av en avdelning kommer innebära möjlighet 
till en effektivare personalorganisation vilket betyder att den totala driftskostnaden 
kommer att minska med cirka 60 000 kronor.
Utbyggnad av Brålanda förskola med 4 avdelningar ger en preliminär årshyra på 
2 450 667 kronor. I dag är årshyra för två avdelningar i moduler 719 496 kronor. 4 nya 
avdelningar i Brålanda innebär en total ökad hyreskostnad med 1 731 171 kronor per år.
Det är viktigt att påpeka att detaljplan för Källeberg i Brålanda i dagsläget är 
överklagad. Syftet med detaljplanen är att utveckla ett nytt bostadsområde i Brålanda. 
Planen var att bostäder skulle stå klara för inflyttning år 2022, men detta är försenat på 
grund av överklagandet. Eftersom överklagandet ska behandlas i rättsinstans är det i 
dagsläget oklart när och om processen och byggnationen kan komma igång. 
Överklagandet påverkar befolkningsprognoserna för Brålanda, då ett uteblivet 
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bostadsbyggande innebär att ökningen bland 1–5 åringar som prognostiseras i Brålanda 
kan utebli alternativt att ökningen blir mindre. Kommunstyrelsen bör därför ta detta i 
beaktande innan ett eventuellt beslut tas om projektering av nya förskoleplatser i 
Brålanda.

5 Bilagor
Bilaga 1 Brålanda förskola
Bilaga 2 Frändefors förskola
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