Motion till Barn- och utbildningsnämnden

Norra skolan
I måndags den 15 november skickades kallelsen till barn- och utbildningsnämndens
sammanträde ut. Ärende 4 hade rubriken “Stängning av Norra skolan”.
Beslutsförslaget till BUN lyder:
1. “Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att stänga Norra
skolan.”
2. “Barn- och utbildningsnämnden säger upp förhyrningen av Norra skolan, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att stänga skolan.”
Norra skolan har de senaste 10 åren varit föremål för ett antal beslut. Så inbegreps Norra
skolan i fullmäktiges beslut den 20 juni 2012 om att “behålla de skolor vi idag har
verksamhet i”. I investeringsbudgeten för 2017 och 2018 fanns 30 mkr avsatta för att skolan
skulle byggas om för att kunna ge plats för två paralleller. Efter en tämligen infekterad
debatt enades kommunfullmäktige den 29 mars 2017 om att:
“flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”
Investeringsbeslutet verkställdes aldrig. En utredning drog slutsatsen att det var omöjligt att
bedriva en tvåparallellig F-6-skola i byggnaderna. Det skulle inte heller vara möjligt att
bygga ut skolan, även om en tidigare stadsarkitekt påstod att det var fullt möjligt.
Nödvändigt underhåll på skolan har aldrig åtgärdats och skolan har med tiden blivit allt mer
misskött och nedgången. Det har tillåtits pågå trots att barn- och utbildningsnämnden har
betalat hyra för byggnaden i alla år – och i den hyran ska pengar för underhåll ha ingått. För
något år sedan rapporterades det om att skolan hade drabbats av en omfattande
fuktproblematik. Investeringsmedel för renovering av Norra skolan beviljades emellertid
inte. Det hade liksom “gått för långt”. Nu har emellertid taken renoverats för att det
överhuvudtaget ska kunna bedrivas verksamhet i byggnaden.
Vi är några politiker i barn- och utbildningsnämnden som ofta har ställt frågor om Norra
skolans framtid. Vi har hela tiden fått undvikande svar. Vi har blivit informerade om att
skolans framtid inte är bestämd, att inga beslut har fattats osv.
Under tiden har andra beslut fattats som indirekt har påverkat Norra skolans framtid, som t
ex uppförandet av en ny skola på Holmängen. Det senaste året har signalerna blivit allt
tydligare, det är tänkt att eleverna på Norra skolan ska flytta dit. Det var inte bestämt från
början. Och nu finns det inget val. Norra skolans elever ska flytta till Holmängenskolan när
den står klar ht 2024.
Det är flera i nämnden som har haft en känsla av att det hela tiden har funnits en outtalad
agenda om att Norra skolan ska stängas.
Centrum i Vänersborg är det mest tätbefolkade delområdet i Vänersborg. Det bor ca 5.300
invånare (2018) här. Norra skolan är den enda grundskolan i Vänersborgs centrum. De två
huvudbyggnaderna uppfördes 1900 respektive 1916 och har ett högt kulturhistoriskt värde.
Kommunen satsar mycket på att bygga ut och förtäta centrum. Det byggs lägenheter både i
Nordstan och ett stenkast från Gågatan. Planerna är vidare att uppföra en ny stadsdel på
Sanden. Kommunen lockar med det centrala läget och närheten till Resecentrum.
Människor ska kunna bo i centrum och utan bil kunna pendla till arbetet i Trollhättan eller
Göteborg. Men i samma stund vill kommunen alltså stänga stans enda centrala skola. Så
även om vårdnadshavarna kan ta tåget till jobbet så måste de lämna av barnen ca 2,3 km

bort. Hur tänker kommunen då? Och hur går “miljötänket” ihop när skolan av hänsyn till
miljön ska byggas av trä, samtidigt som kanske ett hundratal föräldrar måste ta bilen två
gånger om dagen, 180 dagar om året, för att hämta och lämna barn på grund av
placeringen? Det skulle också kännas lite besvärande att småstaden Vänersborg med allt
tätare centrumbostäder inte ska ha skolverksamhet inom gångavstånd för de barn som inte
har fyllt 10 år. Och hur blir det med trafiksäkerheten om barnen själva måste ta sig till
Holmängen från centrum?
Det finns ett antal frågetecken och outredda frågor i samband med Norra skolans framtid.
Det har inte utretts om det t ex går att ha enbart en lågstadieskola på Norra. Eller om det är
möjligt att kombinera en lågstadieskola och en förskola. Eller en lågstadieskola och en
grundsärskola.
Det är en princip i Vänersborg att kommunen ska äga de lokaler som den bedriver
verksamhet i. Vänerparkens förskola och högstadium hyrs t ex av ett privat fastighetsbolag.
På Norra kan kommunen hållas fast vid sin princip. Och det kanske inte blir så dyrt som
befarat. Taken på skolan har ju renoverats och det kanske inte återstår så stora och
kostnadskrävande investeringar.
Holmängenskolan ska stå klar ht 2024. Med en del omflyttningar är det tänkt att en relativt
stor del av grundskolan nu ska användas till förskola. Det är tack vare att fler elever än
tidigare beräknat kommer att få plats på Tärnanskolan. Men det är enligt alla prognoser en
tillfällig lösning. Redan 2028 kan förhållandena se annorlunda ut. Då behövs med all
sannolikhet en ny förskola i Holmängenområdet. Dessutom är befolknings- och
elevprognoserna tämligen osäkra. Det är inte helt omöjligt att förskole- och/eller skollokaler
måste tillskapas ännu tidigare.
Det är alltså sannolikt att Holmängenskolan inte räcker till för lokalbehoven mer än på
några års sikt. Sedan måste det byggas nytt. Det krävs en längre framförhållning för att
planera förskole- och grundskoleverksamheten på ett mer ekonomiskt och pedagogiskt
förnuftigt sätt. Det kan visa sig vara klokt att behålla Norra skolan som ett kompletterande
alternativ till Holmängenskolan.
Och samtidigt står det moduler på varenda skola i kommunen och tickar pengar till hyra, det
kan också kosta nästan en miljon att avetablera en enda modul...

Vänsterpartiet yrkar att
- det tillsätts en utredning som får i uppdrag att
● inventera behoven av förskolor och grundskolor i centrala Vänersborg fram till och
med åtminstone år 2030
● se över möjligheterna att enbart ha en lågstadieskola på Norra skolan, eller om det är
möjligt att kombinera en lågstadieskola och en förskola, eller en lågstadieskola och en
grundsärskola.
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