
RAPPORT 1(35)

 Dnr: BUTN 2022/125

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Reviderad förskole- och grundskoleplan 
2024–2033



Barn- och utbildningsnämnden RAPPORT 2(35)

2022-11-02 Dnr: BUTN 2022/125

Sammanfattning av rapporten
Syftet med rapporten är att visa lokalbehoven för alla områden i Vänersborgs kommun 
när det gäller förskola, årskurs F-6 och årskurs 7–9. Syftet är inte att presentera färdiga 
åtgärdsförslag utan att peka på behov där ytterligare analyser behöver genomföras 
genom förstudier. Denna rapport är en revidering av ”Reviderad förskole- och 
grundskoleplan 2023–2032” utifrån nya befolkningsprognoser från 
kommunstyreselförvaltningen. Följande behov identifieras i denna rapport:
Förskola: Det finns ett behov av fler förskoleplatser i centrala Vänersborg och de 
planerade förskoleplatserna i Holmängenskolan kommer ge ett tillskott av platser, enligt 
en förstudie beslutad av barn- och utbildningsnämnden (BUTN 2020/147, 2021-10-18, 
§66). 
Förskoleplatser behöver också tillskapas på Onsjö i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens beslutade förstudie, detta inkluderar att ersätta modulen på 
Skördegatans förskola. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar hösten 2022 med en 
lokalplanering för utbyggnad av Skördegatans förskola. För att möta behovet i 
Dalslandsområdet behöver fler förskoleplatser tillskapas och befintliga lokaler 
verksamhetsanpassas. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en förstudie om 
tillskapande av förskoleplatser i Brålanda och Frändefors. Samhällsbyggnadsnämnden 
arbetar även med en lokalplanering för utbyggnad av Brålanda förskola. I Vargön 
behöver Granås förskola byggas ut med 40 platser (två avdelningar) i enlighet med den 
förstudie som barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om i september 2022, 
ärendet har skickats vidare till samhällsbyggnadsnämnden för lokalplanering. 
Därtill behöver en förstudie genomföras för att titta närmare på behovet av 
förskoleplatser i området Öxnered/Blåsut/Väne-Ryr då antalet barn förväntas öka med 
56 barn fram till år 2033. Samtidigt är det idag 77 barn från andra kommunområden 
som har en placering i området, vilket behöver tas med i beräkningarna i förstudien. 
Dalaborgs förskola behöver särskilt ses över i förstudien utifrån den 
underhållsproblematik som finns på den förskolan. Även området centrala Vänersborg 
bör inkluderas i förstudien för att fånga upp pendlingsmönster och behov av platser 
utifrån ett större geografiskt område.
Årskurs F-6: Holmängenskolan kommer att tillskapa elevplatser i centrala Vänersborg 
vilket kommer täcka upp för elevökningen som prognostiseras i centrum. Utöver det är 
Vänersborgs största grundskola, Mariedalskolan, i behov av en ny idrottshall som är 
dimensionerad för grundskolans storlek och tillgänglig för alla elever. Den nyligen om- 
och tillbyggda Öxnered skola har skapat elevplatser i området Öxnered/Blåsut som 
förväntas täcka befolkningsökningen i området under prognosperioden. På Blåsut skola 
behöver vissa verksamhetsanpassningar utföras i samband med underhåll av skolan.
Elevantalet på Onsjöskolan prognostiseras att ligga på en stabil nivå fram till år 2033 
samtidigt behöver de tillfälliga modulerna ses över för att eventuellt ersättas på sikt. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade nyligen om en förstudie där det framgår att 
bygglovet för modulerna på båda grundskolorna i Vargön bör förlängas och 
befolkningsutvecklingen fortsatt behöver följas för att vid senare tillfälle genomföra en 
utredning kring dimensioneringen av grundskolorna i Vargön (BUTN 2021/124, 22-09-
19 § 64).



Barn- och utbildningsnämnden RAPPORT 3(35)

2022-11-02 Dnr: BUTN 2022/125

För Dalslandsområdet behöver lokalkapaciteten utökas på Brålanda skola i enlighet med 
tidigare utredning angående Brålanda skola. Den elevökning som prognostiseras för 
Skerruds skola behöver analyseras och beaktas i samband med en utbyggnad av 
Brålanda skola. På Frändeskolan krävs i närtid stora underhållsåtgärder för att komma 
till rätta med arbetsmiljön för både elever och personal. 
Årskurs 7–9: I centrala Vänersborg har om- och tillbyggnaden av Silvertärnan utökat 
antalet elevplatser och inga nya platser behöver tillskapas inom den närmaste framtiden. 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver dock följa utvecklingen när det gäller 
antalet elever i grundsärskolan och behov av undervisning i mindre sammanhang. I 
Dalslandsområdet prognostiseras elevantalet att öka fram till år 2033 och det finns 
utrymme att ta emot den elevökningen i befintliga lokaler.
Lokalerna för barn- och elevhälsan behöver vara tillgängliga för alla bland annat 
genom att det tydligt är skyltat med information om arbetstider och mottagningstider. 
Lokalerna behöver även vara utformade med ljudisolerade dörrar så att samtal som förs 
i lokalen inte hörs utanför. Lokalerna för barn- och elevhälsan är begränsade och många 
gånger upplevs lokalerna som för få i förhållande till de behov som finns. Vid ny-, om- 
och tillbyggnationer behöver ett barn- och elevhälsoperspektiv finns med eftersom det 
är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet för att stärka barns och elevers 
lärande och hälsa.

Sofia Bråberg
Förvaltningschef
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1 Uppdrag

1.1 Uppdragsbeskrivning
Enligt kommunens lokalförsörjningspolicy (beslutad av kommunfullmäktige 2020-04-
15, §52) är nämnderna ansvariga för att beskriva och framföra sina lokalbehov i enlighet 
med riktlinjer för lokalförsörjningen. Alla nämnders lokalbehov ska sedan samlat 
redovisas i ett lokalförsörjningsunderlag som fastställs av kommunstyrelsen (Riktlinjer 
för lokalförsörjning, beslutade av kommunstyrelsen 2020-03-25, §56).
Kommunens behov av pedagogiska lokaler finns senast presenterat i ”Reviderad 
förskole- och grundskoleplan 2023–2032”. Denna togs fram av barn- och 
utbildningsförvaltningen och beslutades av barn- och utbildningsnämnden i november 
2021 (BUTN 2021/124, §78). Planen ska revideras varje år för att vara aktuell och 
denna utredning är den reviderade utgåvan. Planen ska utgöra underlag för det 
kommungemensamma lokalförsörjningsunderlaget.
Uppdraget för denna utredning har omfattat att ta fram en nulägesbeskrivning som 
omfattar befintliga lokaler samt beslutade planer och projekt under genomförande. Till 
nulägesbeskrivningen hör bland annat lokalernas kapacitet, ändamålsenlighet, kostnad 
samt faktiskt antal barn och elever, se bilaga 1.

Därtill har uppdraget omfattat en behovsbedömning som bygger på en analys av 
nulägesbeskrivningen och befolkningsprognoser från kommunstyrelseförvaltningen, för 
att utifrån detta komma fram till behov och slutsatser.

Under arbetets gång har avstämning gjorts med förvaltningschef och verksamhetschefer 
på barn- och utbildningsförvaltningen.

1.2 Mål och syfte
Utredningen ska resultera i en rapport där det tydligt framgår vilka lokalbehov som 
barn- och utbildningsförvaltningen har för åren 2024–2033. Syftet med utredningen är 
att revidera lokalbehovet för alla områden i kommunen när det gäller förskola, årskurs 
F-6 och årskurs 7–9. Syftet är således inte att presentera färdiga åtgärdsförslag utan att 
peka på behov. Tanken är att när behoven har analyserats ska fördjupade utredningar 
genomföras av barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, för att konkreta och prissatta förslag på hur problemen 
ska lösas ska kunna presenteras. I vilken takt problemen åtgärdas styrs ytterst av 
ekonomin. I många fall kan inte åtgärder genomföras om inte investeringsmedel 
och/eller ramökning tilldelas. Eftersom det är valår 2022 kommer mål- och resursplan 
2023–2025 att beslutas av det nyvalda kommunfullmäktige i december 2022. När denna 
plan behandlas på barn- och utbildningsnämnden i november 2022 är det därför inte 
beslutat vilka fastighetsinvesteringar som kommer finnas med kommande år.

1.3 Berörda parter/aktörer
Utredningen har involverat tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen. Diskussioner om process och underlag har förts i den 
kommunövergripande lokalförsörjningsgruppen. 
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1.4 Underlag och metod
Underlaget för utredningen har hämtats från fastighetsenheten. Underlag har till stor del 
också hämtats från ”Reviderad förskole- och grundskoleplan 2023–2032”. En enkät om 
lokalernas ändamålsenlighet genomfördes under september 2020, de som svarat på 
enkäten är rektorerna för respektive enhet. I augusti 2021 skickades en enkät ut till 
skolsköterskor, psykologer, logopeder, kuratorer och mobila skolteamet med frågor om 
nuläget och ändamålsenligheten gällande lokaler för barn- och elevhälsan i grundskolan.
Befolkningsprognoser har tillhandahållits från kommunstyrelseförvaltningen våren 
2022 och dessa har analyserats utifrån de modeller som beskrivs i bilaga 2. 
Befolkningsprognoserna tar endast hänsyn till folkbokförda medborgare i kommunen 
och innefattar alltså inte de personer som bor i kommunen men som inte är 
folkbokförda här, exempelvis flyktingar och asylsökande. Barn och elever som finns i 
Vänersborgs kommun som flyktingar har rätt att ta del av både förskola och grundskola. 
Antalet flyktingar är mycket svårt att prognostisera. Det är dock viktigt att de barn som 
idag finns i Vänersborgs kommun räknas in i de analyser som ska ligga till grund för 
framtida behov.

2 Inledning
Målbilden för pedagogiska lokaler är att ha ändamålsenliga lokaler på rätt plats, vid rätt 
tid och till en rimlig kostnad. Syftet med förskole- och grundskoleplanen är att påvisa 
vilka behov som barn- och utbildningsförvaltningen har för åren 2024–2033. 
Behoven gällande lokaler utgår från efterfrågan på den kommunala förskolan och 
grundskolan. I Vänersborg finns även fristående förskolor och grundskolor som drivs av 
enskilda huvudmän samt enskild pedagogisk omsorg. Hur dessa huvudmän utvecklar 
sin verksamhet påverkar behoven för den kommunala verksamheten. Drar de enskilda 
huvudmännen ner på antalet platser kommer sannolikt efterfrågan på platser och 
behoven inom den kommunala verksamheten att öka. Om de enskilda huvudmännen 
ökar antalet platser är det sannolikt att behoven och efterfrågan på den kommunala 
verksamheten minskar. Denna utveckling är svår att förutse men det är viktigt att ta med 
sig att de enskilda huvudmännens utveckling påverkar behoven kommande år.

2.1 Bakgrund
Ett av kommunens viktigaste ansvarsområden är att tillgodose behovet av barnomsorg 
och att bedriva undervisning för de barn och ungdomar som bor i Vänersborg. För att 
kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag måste det finnas lokaler att bedriva 
verksamhet i. Förskolor och grundskolor har en mycket viktig roll i den fysiska 
planeringen eftersom placering av verksamheterna berör varje barnfamiljs vardag. 
Avståndet till bostäder och möjligheter att ta sig till och från förskolan och/eller 
grundskolan får därför en central betydelse. Samtidigt är det ett flertal andra faktorer 
som måste beaktas vid planering av dimensionering och placering av förskolor och 
grundskolor. I texten nedan beskrivs faktorer som är viktiga att beakta.

2.2 Att bygga bort barriärer
Utbildningen i förskolan och grundskolan ska vara kompensatorisk. Hänsyn ”ska tas till 
barns och elevers olika behov” och utbildningen ska ”uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (Skollagen 1 kap. 4 §, andra 
stycket). Boendesegregation och andelen nyanlända i kombination med det fria 
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skolvalet är två faktorer som spelar stor roll för de stora resultatskillnader vi ser mellan 
skolor idag (Bunar, 2015).
I Vänersborgs kommun finns det stora skillnader i områdenas socioekonomiska status 
och resultaten skiftar mellan förskolor och grundskolor. Förutsättningar som påverkar 
elevernas resultat är exempelvis föräldrarnas utbildningsbakgrund. Detta kan till viss del 
uppvägas av en elevsammansättning med barn och elever från olika bakgrunder. I 
främjandet av en elevsammansättning med barn och elever från olika socioekonomisk 
bakgrund är förskolorna och grundskolornas geografiska placering viktig (Böhlmark, 
Holmlund, & Lindahl, 2015; Västra Götalandsregionen, 2016).
I Vänersborg finns förskolor och grundskolor i varje stadsdel. I de fall då 
bostadsområden avgränsas av större huvudgator, järnväg eller vatten kan placeringen 
leda till att enbart barn och elever från det närområdet nyttjar förskolan eller 
grundskolan. En fördel med att vara en mindre kommun är att de fysiska barriärerna inte 
är lika påtagliga. Det finns en geografisk möjlighet att placera grundskolor strategiskt 
för att påverka upptagningsområdet för grundskolor. Grundskolan närmast hemmet är 
fortfarande en viktig aspekt när vårdnadshavare väljer grundskola för sina barn. När vi 
planerar för det framtida Vänersborg är målsättningen att minska och förebygga 
barriärer, vilket kan bidra till bättre närhet och kortare avstånd till förskolor och 
grundskolor. Detta kan främja förskolan och grundskolan som en mötesplats genom att 
skapa goda förutsättningar för en inkluderande och kompensatorisk förskola och 
grundskola och bidra till ökade kunskapsresultat.

2.3 Att vara strategisk och proaktiv
För att tillgodose det ökade behovet av förskole- och grundskoleplatser har moduler fått 
placeras ut i närheten av befintliga enheter. Moduler är en bra lösning på kort sikt på 
grund av dess flexibilitet, de kan flyttas och anpassas beroende på barn- och 
elevunderlag. Men det är inte en långsiktig lösning, utan de behöver byggas bort över 
tid om behovet är varaktigt, då de har en begränsad livslängd. Modulerna består också 
enbart av klassrum, vilket leder till att det idag saknas ämnessalar, plats i matsalar och 
idrottshallar som har blivit överbelagda i takt med att barn- och elevtalen ökar. I 
dagsläget har Vänersborgs kommun moduler på flera av grundskolorna för årskurs F-6. 
Modulerna har varit på plats olika länge och en del av dem behöver ersättas inom en 
snar framtid. 
Vid planering av nya bostäder är det viktigt att analysera om de medför ett behov av nya 
förskolor och grundskolor för att undvika tillfälliga och kostsamma lokallösningar.
Inom stadsplanering är en viktig aspekt att staden utvecklas med fokus på social och 
ekologisk hållbarhet. En del i detta är att istället för att exploatera nya områden förtäta 
redan exploaterade områden. För förskolan och grundskolan innebär det ett ökat behov 
av förskole- och grundskoleplatser men ibland utan möjlighet att bygga till befintliga 
enheter på ett bra sätt. För att kunna ha en hållbar utveckling genom förtätning krävs det 
därför att även behovet av mer yta för förskola och grundskola beaktas. När 
barnfamiljer ska välja vilken stad de ska flytta till kan en förskola eller grundskola i 
närheten av bostaden vara en viktig faktor vid val av område.
Då nya förskolor och grundskolor byggs för att möta befolkningsökningen är det viktigt 
att lokalerna är flexibla. Förskolan och grundskolan är liksom resten av samhället i 
ständig förändring vilket måste avspeglas i hur förskolor och grundskolor byggs. 
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Undervisning är under konstant utveckling och därför behöver lokalerna kunna anpassas 
till andra typer av undervisningssätt. Ett exempel är att tidigare var utgångspunkten att 
all undervisning (förutom idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap) bedrevs i 
klassrummet, men idag finns det ett behov av att bedriva undervisning i mindre grupper. 
Det finns därför ett behov av att vid uppförande av nya grundskolor, samt upprustning 
av gamla, ha i beaktande att skapa utrymmen i grundskolorna som är flexibla för att 
underlätta anpassningar till nya undervisningssätt. Vissa stadsdelar kan också vara 
känsligare för förändringar i demografin och i takt med att barnen växer förändras 
därmed behovet av vilken typ av verksamhet som behövs. Att bygga flexibelt är dock 
dyrare och behovet måste bedömas för varje enskilt projekt.

2.4 Större och mindre enheter
En fråga som är aktuell vid utbyggnader och nybyggnationer av förskolor och 
grundskolor är vad som är en lämplig storlek på enheten. I Vänersborgs kommun finns 
både större och mindre grundskolor, där den största enheten har drygt 500 elever och 
den minsta har 18 elever. I kommunen är det vanligast att grundskolorna har cirka 200 
elever. För kommuner med likande storlek (pendlingskommun nära större stad, enligt 
SKL:s kommungruppsindelning 2017) ligger genomsnittet på cirka 200 elever per 
grundskolenhet och antalet kommunala grundskolenheter är i genomsnitt åtta (Sveriges 
officiella statistik, 2019). I Vänersborgs kommun finns 17 kommunala grundskolenheter 
höstterminen 2022.
En större enhet kan skapa en mer flexibel och stabil organisation, gör det lättare att 
rekrytera personal samt kan främja en heterogen barn- och elevsammansättning. En 
större enhet har också större effektivitet sett ur ett ekonomiskt perspektiv, genom vissa 
stordriftsfördelar.
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 och mer anpassade för förändringar. En större förskola 
beräknas därmed kunna hålla en högre kvalitet på verksamheten och vara effektivare. 
Däremot är det fördelaktigt att organisera förskolan i mindre grupper än vad som ofta 
görs idag. Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och 
lärande. Enligt Skolverket kan ett riktmärke för barn mellan ett och tre år för 
barngruppens storlek vara 6–12 barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke 
vara 9–15 barn. Det är flera faktorer som påverkar vad som kan betraktas som en lagom 
stor barngrupp. När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det 
viktigt att väga in personalens kompetens, personaltäthet, sammansättning och antal 
barn i grupperna samt inne- och utemiljön (Skolverket, 2019).

2.5 Vad säger lagarna?
I skollagen 2 kap 35§ stipuleras att ”för utbildningen ska de lokaler och den utrustning 
finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas”. Vidare framgår 
det av skollagen 5 kap 3§ att ”utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”. För förskolan skrivs 
det att ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att barnen i övrigt erbjuds en god miljö.” (skollagen 8 kap 8§). Lagen är 
skriven på ett sätt som öppnar för tolkningsutrymme och ger liten vägledning. 
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2.5.1 Förändringar i skollagen som kan påverka lokalbehovet och 
lokalutnyttjandet

En lagförändring trädde i kraft den 1 juli 2022 som innebär att kommunen har en 
utvidgad skyldighet att erbjuda förskola. Lagändringen ska tillämpas på utbildning som 
påbörjas efter den 1 juli 2023 (Förskola för fler barn Prop. 2021/22:132). 
Ändringarna i skollagen syftar till att öka deltagandet i förskolan genom att varje 
hemkommun blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavarna. Från att barnet ska fylla 
tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska varje kommun upplysa 
om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Det ska även bli obligatoriskt för 
kommunerna att erbjuda förskola bland annat till barn som har bott i Sverige under en 
kort tid (högst fem år). Barn som ska fylla tre år ska ha en reserverad plats på förskolan, 
även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Kommunerna ska också sträva efter 
att ge ett sådant erbjudande till andra barn som har behov av en förskoleplats för en 
bättre språkutveckling i svenska (JP Infonet). Barn- och utbildningsnämnden bedriver 
redan idag ett arbete med att informera vårdnadshavare om förskolan. Ett arbete pågår 
för att analysera hur många barn som kommer att omfattas av ett erbjudande om en 
reserverad förskoleplats, i nuläget handlar det om cirka 25 barn i åldern 3-5 år. 
Sedan 1 juli 2022 gäller en lagändring som innebär extra studietid och utökad lovskola i 
grundskolan. Elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid för att få 
hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per 
vecka och deltagandet ska vara frivilligt. Studietiden ska anordnas under eller i direkt 
anslutning till elevernas skoldag vid den skolenhet som eleven tillhör. Detta bör 
innebära ett högre lokalutnyttjande av skolornas lokaler. Den lagstadgade lovskolan har 
utökats med 25 timmar och ska erbjudas elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla 
kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli 
behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan (Riksdagen). Utökad lovskola är 
något som barn- och utbildningsförvaltningen redan arbetar med och även detta ökar 
lokalutnyttjandet av redan befintliga lokaler.

2.6 Barnperspektiv
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets 
bästa. Förskolor och grundskolor berör barn i allra högsta grad. Vid beslut om om-, ny- 
eller tillbyggnation av förskola eller grundskola måste därför ett barnperspektiv tas i 
beaktande.
Denna utredning syftar inte till att göra några begränsningar för barn och elever utan är 
snarare ett underlag för att förbättra lokalsituationen på våra förskolor och grundskolor. 
Det blir därför svårt att uttala sig om konsekvenser för barn utan att veta när, var och 
hur förändringar i verksamheten kan tänkas ske. Däremot går det att ha en uppfattning 
om vad som händer om åtgärder inte vidtas i och med att lokalbristen redan är ett 
faktum på flera enheter.
Några av grundskolorna i kommunen är byggda för att undervisning ska bedrivas i 
klassrum och därmed byggda utan grupprum till klassrummen samt andra utrymmen 
som möjliggör undervisning i mindre grupper. Avsaknaden av dessa mindre lokaler kan 
göra det svårare att tillgodose behoven hos eleverna. Utifrån ett barnperspektiv är 
skolans lokaler elevernas arbetsmiljö, vilket innebär att arbetsmiljölagens krav gäller. 
Arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och 
arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 
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psykiskt avseende (arbetsmiljölag 1977:1160, kap 2). Detta ställer krav på att lokaler 
utformas så att de anpassas efter de olika behov som finns. Behov av att ha 
undervisning i mindre sammanhang är viktigt för att alla elever ska kunna tillförsäkras 
en skol- och lärmiljö som präglas av trygghet och studiero.
En annan risk med otillräckliga lokalytor är att antalet tillfälliga lokaler ökar i 
kommunen. Redan idag ser vi att specialsalar, ämnessalar och idrottssalar är för få. 
Konsekvensen blir då att elever får åka till andra grundskolor för att få tillgång till deras 
lokaler vilket kan upplevas som otryggt när barn och elever byter miljö under 
skoldagen, speciellt i de yngre åldrarna. Skoldagarna blir också längre på grund av 
avstånden till lokalerna samt svårigheten att organisera för att alla elever ska få den 
undervisning som stipuleras i läroplanen och timplanen. Tillfälliga moduler upptar 
också delar av den befintliga skolgården/utemiljön och påverkar på så sätt barns och 
elevers möjligheter till fri lek.

2.7 Lokaler för barn- och elevhälsan
Liksom behov av varierade undervisningslokaler krävs också lämpliga lokaler för barn- 
och elevhälsans olika kompetenser. Barn- och elevhälsan består av kompetenser 
samlade kring barn och elever och ska främja såväl medicinska, psykologiska, 
specialpedagogiska som sociala insatser. Lokalerna ska helst ligga samlade, för bästa 
samarbete, för skolsköterska, skolläkare, psykolog, logoped och kurator. Enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30), 5 kap 2§ gäller att ”Där det bedrivs hälso- och sjukvård 
ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård 
ska kunna ges”. 
Barn- och elevhälsan i Vänersborgs kommun är centralt organiserad och varje år görs en 
fördelning där varje professionsgrupp delas upp på förskolor och grundskolor efter 
behov och stadie. En psykolog kan således vara riktad till en eller flera grundskolor, 
men inom samma stadie. I Vänersborgs kommun är grundskolorna F-6 ofta 
organiserade i mindre enheter vilket gör det svårt att ha en profession riktad enbart till 
en grundskola. Därför kan en skolsköterska till exempel vara riktad till både Brålanda 
skola och Frändeskolan. Inom verksamheten årskurs 7-9 är organiseringen sådan att det 
tillåter att fler professioner har en skola att förhålla sig till. Skolkurator och 
skolsköterska är två sådana professioner som har placering på en skola inom årskurserna 
7-9.
Ur ett barn- och elevhälsoperspektiv är det centralt att lokalerna är tillgängliga och lätta 
att nå för alla samt att det är tydligt skyltat med information om arbetstider och 
mottagningstider. Lokalerna behöver vara utformade med ljudisolerade dörrar så att 
samtal som förs i lokalen inte kan uppfattas av obehöriga. För skolsköterskelokalerna 
behöver det finnas exempelvis rinnande vatten, tvättställ och diskbänk. Precis som för 
övriga utrymmen på grundskolorna såsom grupprum, utrymme för fritidshemmet, 
möteslokaler är även utrymmena för barn- och elevhälsan begränsade och många gånger 
upplevs lokalerna som för få i förhållande till de behov som finns. Ofta är utrymmena 
obefintliga vilket gör att till exempel kuratorssamtal hålls i slöjdsal och källarutrymmen, 
där behov och krav på avskildhet och ljudisolering många gånger inte går att leva upp 
till. För vissa kategorier inom barn- och elevhälsan är behovet av anpassade lokaler inte 
lika stort, exempelvis för mobila skolteamet där det varierar över tid vilka enheter man 
har ärenden på eller för logopeder som arbetar konsultativt gentemot högstadieskolorna. 
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Vid ny-, om- och tillbyggnationer behöver ett barn- och elevhälsoperspektiv finns med 
eftersom det är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet för att stärka barns och 
elevers lärande och hälsa. De senaste årens utveckling med en ökande psykisk ohälsa 
bland barn och elever gör att behovet av dessa utrymmen än viktiga att beakta, både ur 
ett främjande och ett förebyggande perspektiv. 
Den centrala barn- och elevhälsorganisationen har kontorslokaler på Lindgården. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-16 (§ 80) att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att försälja Lindgården. Det finns ännu ingen plan för ersättningslokaler om så 
skulle beslutas. Det är således osäkert om barn- och elevhälsan kan vara kvar i lokalerna 
eller om ersättnings behöver hittas. Detta är ett behov som barn- och 
utbildningsnämnden kan komma att behöva lyfta framöver.

2.8 Pågående processer som påverkar lokalbehovet

2.8.1 Ny grundskola och nya förskoleplatser på Holmängen
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige, i och med beslut om Mål- och resursplan 
2020–2022 (2019-06-19), om investeringsmedel till en ny grundskola på Holmängen 
som också inkluderar kök och idrottshall. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 
20 januari 2020 om att godkänna att samhällsbyggnadsnämnden startar projektering och 
verkställer byggnation av en ny grundskola på Holmängen i enlighet med rapporten 
”Lokalplanering Holmängenskolan” (BUTN 2020-01-20, §5). Holmängenskolan ska 
kunna ta emot 21 klasser med totalt 525 elever och skulle enligt den ursprungliga 
planeringen vara inflyttningsklar i maj 2023 för att tas i bruk för undervisning 
höstterminen 2023. Upphandlingen av Holmängenskolan överklagades dock och 
projekteringen kunde därför först påbörjas under sen vår 2021. Holmängenskolan 
kommer att byggas med möjlighet till förskola i hemvister på markplan för att lokalerna 
ska kunna användas på ett flexibelt sätt och utifrån svängningar i elevunderlag. Redan 
från start planeras Holmängenskolan för att kunna ta emot 88 förskolebarn. 
Holmängenskolan beräknas vara inflyttningsklar i maj 2024 för att kunna tas i bruk till 
höstterminen 2024. 

2.8.2 Fler förskoleplatser på Onsjö
I skrivande stund arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med lokalplanering för 
utbyggnad av Skördegatans förskola på Onsjö. Förskolan kommer att byggas ut med två 
avdelningar. Genom att bygga ut Skördegatans förskola kommer modulen som idag står 
på förskolegården att tas bort. Modulen har tillfälligt bygglov fram till år 2025 och har 
då stått i 15 år vilket är maxtiden för tillfälligt bygglov (BUTN 2020/147, 2021-10-18, 
§66). Innan projektering och genomförande kan startas behöver beslut om byggnation 
fattas av kommunstyrelsen. I samband med utbyggnationen planerar 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra ett omfattande underhållsarbete i hela 
förskolebyggnaden. 

2.8.3 Fler förskoleplatser i Brålanda
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar även med lokalplanering för att bygga ut 
Brålanda förskola. Enligt den förstudie som barn- och utbildningsnämnden har beslutat 
om framgår att det behöver tillskapas 72 permanenta platser (cirka 4 avdelningar) i 
Brålanda. Genom att de tillfälliga modulerna då tas bort blir det netto 36 nya platser i 
Brålanda (BUTN 2020/147, BUN 2021-01-18, §7).
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2.8.4 Fler förskoleplatser i Vargön
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 september 2022 om en förstudie 
(BUTN 2021/124, 22-09-19 § 64) där det framgår att Granås förskola behöver byggas 
ut med 40 nya förskoleplatser (2 avdelningar) för att kunna ta emot det ökade antalet 
barn som prognostiseras. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå 
samhällsbyggnadsnämnden att starta en lokalplanering. Befintliga Granås förskola 
behöver i samband med utbyggnationen anpassas och renoveras.

2.8.5 Uppsagda lokaler
Barn- och utbildningsnämnden arbetar kontinuerligt med att se över behovet av inhyrda, 
tillfälliga lokaler som exempelvis moduler. Under hösten 2021 och våren 2022 har 
följande förändringar gjorts:

� Modul vid Öxnered skola har sagts upp under hösten 2021 och avetablerads 
under våren 2022 i samband med att verksamheten kunde flytta in i de om- och 
tillbyggda skollokalerna.

� Moduler vid Tärnan sades upp i januari 2022 då skolan inte har något behov av 
dessa lokaler eftersom lokaler kan nyttjas i Gamla Silvertärnan. Modulerna 
avetablerades i september 2022.

2.8.6 Utökning hos Fridaskolan i Vänersborg
Fridaskolan AB planerar att successivt utöka grundskolans verksamhet i Vänersborg i 
de lägre årskurserna. Fridaskolan kommer till höstterminen 2023 att ta in ytterligare 20 
elever i förskoleklassen och 17 elever i årskurs 4-6. Detta innebär att Fridaskolan 
kommer ta in 52 elever i förskoleklassen istället för 32 och 52 elever per årskurs i 
årskurs 4-6 där man tidigare har haft 32 elever i årskurs 4 respektive årskurs 5 medan 
man har haft 75 elever i årskurs 6. Den successiva ökningen av antalet elever i 
förskoleklassen innebär att fram till och med höstterminen 2026 kommer Fridaskolan att 
växa med cirka 100 elever. Detta kommer påverka efterfrågan på de kommunala 
grundskolorna och utvecklingen behöver följas då det är osäkert vilka kommunala 
skolor det kommer att påverka. Idag är det en majoritet av barnen på Fridaskolan som 
har boendeområde Centrum, Mariedal och Torpa/Tärnan, detta gäller för förskoleklass 
till årskurs 5. I årskurs 6 tar Fridaskolan idag in ett större antal elever och således fler 
elever från bland annat Vargön och Öxnered/Blåsut jämfört med i de yngre årskurserna.

3 Analys

3.1 Ändamålsenliga lokaler på rätt plats vid rätt tidpunkt
I denna utredning fokuserar nuläge och framtida behov av lokaler på tre aspekter: 

� Utbudet ska balanseras efter efterfrågan per område

� Verksamheten ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler

� Lokalerna ska ha en rimlig kostnad
Utifrån bilaga 1 och bilaga 2 har nuläget och behovet analyserats genom att se om det 
beräknas finnas ett överskott eller underskott av platser år 2033. Som framgår i 
inledningen av rapporten är inte syftet att presentera konkreta åtgärdsförslag utan att 
identifiera behov där ytterligare analyser behöver genomföras genom förstudier.
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3.2 Förskolor
Analysen nedan utgår ifrån den tabell som återfinns för varje område. I denna tabell 
redovisas maxkapacitet, antal barn 2022, antal barn 2033 och saknade platser 2033. 
Maxkapacitet redovisar hur många barnomsorgsplatser som förskolelokalerna i området 
klarar då de utnyttjas maximalt. Denna beräkning bygger på den maxkapacitet som 
redovisas i bilaga 1 och är en teoretisk beräkning. I praktiken kan antalet platser vara 
fler, exempelvis om förskolan har en inriktning mot utomhuspedagogik och alltid 
bedriver verksamhet utomhus. Men platserna kan också vara färre till antalet, 
exempelvis på grund av att förskolan har en allergiavdelning eller en avdelning för 
hörselskadade. Vad som också kan påverka antalet är åldrarna på barnen som är 
inskrivna, organisering utifrån ekonomi, strävan efter mindre barngrupper och 
lokalernas fysiska utformning. Det är rektor som ansvarar för förskolans inre 
organisation.
I denna analys beräknas en avdelning kunna ha 23 barn. Även om ventilationen skulle 
klara större barngrupper kan en förskola, med hänvisning till den pedagogiska 
kvaliteten, vara full även om lokalerna tekniskt sett skulle kunna klara fler barn.
Antal barn 2022 redovisar antalet barn som var inskrivna på enheterna i området i maj 
2022. Detta för att visa på det högsta antalet barn som tas emot under ett läsår. Antal 
barn 2033 redovisar det antal barn boende i området som beräknas behöva barnomsorg 
år 2033. Beräkningen har gjorts genom att beräkna hur stor andel av barnen i ett område 
som nyttjar barnomsorg idag och förutsätter att dagens nyttjandegrader är tillämpliga 
även år 2033. 
Saknade platser år 2033 är differensen mellan antalet barn 2033 och maxkapaciteten. 
Observera att antalet barn som beräknas behöva barnomsorg 2033 även inkluderar de 
som väljer enskild förskola och enskild pedagogisk omsorg. Då kommunen inte styr 
över de enskilda alternativen vet vi i dagsläget inte hur många platser de kommer att 
tillskapa. När förstudier görs behöver de enskilda alternativens påverkan på behovet av 
utökade platser analyseras närmare.
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Bilden visar områdesvis: blå stapel är förskolornas maxkapacitet hösten 2022 och grå 
stapel är antalet barn boende i området som beräknas behöva barnomsorg år 2033.

3.2.1 Förskolor Centrala Vänersborg

Under 2019 skedde inflyttning på om- och tillbyggda Propellergatans förskola och den 
helt nya enheten Belfragegatans förskola, dessa förskolor är väl anpassade för 
verksamheten. Kastanjevägens förskola fick under 2019 nytt ytskikt, ny ventilation och 
nya fönster. Även på Marierovägens förskola har det under hösten 2020 genomförts ett 
omfattande underhållsarbete såväl invändigt som i utemiljön. Björkholmsgatans 
förskola öppnade två avdelningar i januari 2020 och har fortsatt öppet under 2022. 
I bilaga 2 kan vi utläsa att det framför allt är i centrumområdet som det förväntade 
antalet efterfrågade barnomsorgsplatser kommer att öka. För Torpa/Tärnan 
prognostiseras en minskning, vilket jämnar ut befolkningsutvecklingen när områdena 
slås ihop (se bilaga 2). Våren 2022 var cirka 50 barn i åldern 1–5 år boende i 
Torpa/Tärnan inskrivna i pedagogisk omsorg. Detta motsvarar 11 % av barnen boende i 
området vilket kan jämföras med motsvarade siffra i centrumområdet där endast 2 % 
var inskrivna i pedagogisk omsorg. Det kan därför antas att om antalet barn i 
Torpa/Tärnan går ned och antalet barn i centrum går upp kommer det att ske en 
förskjutning från behov av pedagogisk omsorg till kommunal barnomsorg i form av 
förskola vilket skapar ett behov av förskoleplatser i centrala Vänersborg. Barn- och 
utbildningsförvaltningen genomförde under våren 2021 en förstudie för att i mer detalj 
utreda hur många förskoleplatser som behöver tillskapas och lämpliga 

Maxkapacitet Antal barn 2022 Antal barn 2033 Saknade platser 2033
880 852 929 49
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lösningsalternativ. Resultatet av förstudien innebär att 55 nya förskoleplatser tillskapas i 
Holmängenskolan samt att Björkholmsgatans förskola ersätts vilket ger totalt 85 
förskoleplatser i Holmängenskolan (BUTN 2020/147, 2021-10-18, §66). Detta är inte 
en permanent lösning utan en ny förskola kan komma att behövas på sikt.
Det som inte framgår av tabellen ovan är antalet asylsökande barn som påverkar 
lokalbehovet på de kommunala förskolorna framför allt i centrala Vänersborg. 
Utvecklingen av antalet asylsökande är svår att prognostisera men behöver ändå tas med 
i det framtida behovet genom att utgå från antalet barn som har en plats i dagsläget, 
vilket är 45 barn. Det är även flertalet barn som bor i andra kommunområden som har 
en plats i centrala Vänersborg, 66 barn, vilket också påverkar behovet förskoleplatser. I 
centrala Vänersborg är kapaciteten på de kommunala förskolorna mindre än den 
maxkapacitet som visas i tabellen ovan, bland annat på grund av att det på 
Marierovägens förskola finns en allergiavdelning. Utöver de kommunala 
förskoleplatserna finns det dock två fristående förskolor i området centrala Vänersborg, 
Frida förskola och Vetegroddens förskola, som tillsammans idag tar emot 110 barn.
När antalet barn som är asylsökande räknas samman med antalet barn enligt 
befolkningsprognosen för området samt inpendlingen av barn från andra 
boendeområden och det sätts i relation till antalet förskoleplatser som finns idag 
(kommunala och fristående förskola) saknas det förskoleplatser redan i dagsläget, 
förutsatt att alla barn skulle vara placerade i en förskola. De drygt 80 förskoleplatserna i 
Holmängenskolan kommer att bli ett efterlängtat tillskott av förskoleplatser och 
beroende på utvecklingen kan Björkholmsgatans förskola fortsatt behövas under 
vårterminerna då antalet barn i förskolan ökar under läsåret i takt med att fler barn fyller 
ett år. Barn- och utbildningsförvaltningen avser under 2023 genomföra en ny förstudie 
för att se över behovet av förskoleplatser i centrala Vänersborg i en gemensam förstudie 
med området Öxnered/Blåsut/Väne-Ryr. 
De flesta förskolorna i området upplevs av verksamheten som mycket eller ganska 
ändamålsenliga. Ungefär hälften av förskolorna i området har en högre lokalkostnad per 
barn än kommunen i genomsnitt. De som sticker ut är Belfragegatans förskola och 
Vänerparkens förskola. Den högre kostnaden på Belfragegatans förskola förklaras av att 
den är en nybyggd enhet. Den högre lokalkostnaden vid Vänerparkens förskola 
förklaras delvis av att det krävs mer yta vid omsorg på obekväm tid (kväll, natt och 
helg). En annan förklaring är att lokalen hyrs av en extern aktör vilket medför att de har 
ett vinstkrav på lokalerna vilket Vänersborgs kommun inte har.

Sammanfattning: 85 förskoleplatser i Holmängenskolan kommer enligt den senaste 
befolkningsprognosen att täcka upp för behovet av platser. 

3.2.2 Förskolor Dalsland

Tabellen ovan visar att det råder en obalans mellan efterfrågan på förskolelokaler och 
utbudet i Dalslandsområdet idag. Förskolelokalerna har en maxkapacitet på 212 barn 
men 249 barn var inskrivna i verksamheterna i maj 2022. Anledningen till att 
verksamheterna kan ha fler barn än vad lokalerna klarar är att det finns flertalet lokaler 
som kan betraktas som tillfälliga. Brålanda förskola har två avdelningar i inhyrda 

Maxkapacitet Antal barn 2022 Antal barn 2033 Saknade platser 2033
212 249 396 184*



Barn- och utbildningsnämnden RAPPORT 16(35)

2022-11-02 Dnr: BUTN 2022/125

moduler. Frändefors förskola har en avdelning i Missionskyrkan och i Dalboskolans 
lokaler finns ytterligare en tillfällig förskoleavdelning.
Obalansen mellan utbud och efterfrågan på förskolelokaler förväntas öka ytterligare då 
antalet 1–5 åringar, framförallt i Brålanda och Skerrud, kommer att öka enligt 
prognosen. *Enligt tabellen ovan ser det ut som att det kommer att fattas 184 
förskoleplatser år 2033 i Dalslandsområdet. Detta hade stämt om alla hade valt att gå i 
sitt närområde. 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 (fördjupad utredning Dalsland: 
Nuntorp, dnr: 2015/54.) I enlighet med detta bör inte alla platser för Dalslandsområdet 
tillskapas i Dalsland. Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat med en förstudie 
om tillskapande av förskoleplatser i Dalsland. Av förstudien framgår att det behöver 
tillskapas 72 permanenta platser (cirka 4 avdelningar) i Brålanda. Genom att de 
tillfälliga modulerna då tas bort blir det netto 36 nya platser i Brålanda. I Frändefors 
behöver det tillskapas 22 permanenta platser (1 avdelning), netto ger detta 9 nya platser 
i Frändefors. Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit samhällsbyggnadsnämnden 
att starta lokalplanering för utbyggnad av förskoleplatserna (BUTN 2020/147, BUN 
2021-01-18, §7). Lokalplanering pågår under hösten 2022 för utbyggnad av Brålanda 
förskola. 
De tre förskolor som finns i området är alla ganska väl anpassade för verksamheten. 
Vissa förändringar skulle dock behöva göras för att lokalerna fullt ut ska vara 
ändamålsenliga. På Skerruds förskola färdigställdes underhållsarbetet i januari 2021. 
Alla tre förskolor i Dalslandsområdet ligger lägre i lokalkostnad per barn än 
genomsnittet i Vänersborgs kommun.

Sammanfattning: För att möta behovet i Dalslandsområdet behöver fler förskoleplatser 
tillskapas. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en förstudie om tillskapande 
av förskoleplatser i Brålanda och Frändefors. Samhällsbyggnadsnämnden har startat 
uppdraget med lokalplanering för utbyggnad av Brålanda förskola. 

3.2.3 Förskolor Öxnered/Blåsut/Väne-Ryr

I tabellen ovan kan utläsas att området nyttjar sin maxkapacitet på lokaler. Det skiljer 
dock mellan enheterna i området. Öxnered förskola har en lokalkapacitet för 92 barn 
men har 121 barn inskrivna, detta möjliggörs genom förskolans två moduler. Även i 
Väne-Ryr finns en modul. De andra förskolorna i området ligger under sin teoretiska 
maxkapacitet. 
Av tabellen ovan framgår att det inte kommer att fattas platser till år 2033. Samtidigt är 
det redan idag nästintill fullt på förskolorna i området och i bilaga 2 framgår att antalet 
1–5 åringar kommer att öka med 56 barn mellan 2022 och år 2033 (ökningen 
prognostiseras i områdena Öxnered och Blåsut). Antal barn 2022 visar antalet barn 
inskrivna på förskolorna i detta område och anledningen till att området når upp till 
maxkapaciteten är att det i maj år 2022 var 77 barn från andra kommundelar 

Maxkapacitet Antal barn 2022 Antal barn 2033 Saknade platser 2033
327 326 311 0
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(exempelvis Frändefors, Rösebo och Skerrud) som hade en placering på förskolorna i 
området Öxnered/Blåsut/Väne-Ryr. Antal barn 2033 visar antal barn boende i området 
enligt befolkningsprognos. Detta betyder att en förstudie behöver genomföras för att 
titta närmare på behovet av förskoleplatser i området då antalet barn förväntas öka i 
området. Dessutom behöver de tillfälliga modulerna på Öxnered förskola ersättas, 
bygglovet gäller till juli 2026.
Den om- och tillbyggda Öxnered skola har skapat möjlighet till cirka 50 platser som kan 
användas för förskola (fyra klassrum med tillhörande utrymmen), under förutsättning att 
Blåsut skola är en en-parallellig F-6 grundskola. Dessa platser används i skrivande 
stund som evakueringslokal då värmekällan ska bytas på Öxnered förskola. Som nämns 
ovan i avsnittet om Dalsland är det också många från exempelvis Frändefors och 
Rösebo som väljer barnomsorg i Öxnered/Blåsut vilket behöver tas i beaktande i 
förstudien. 
Dalaborgs förskola ligger i området Öxnered/Blåsut/Väne-Ryr och på denna förskola är 
det idag nästan 50% av de inskrivna barnen som bor i andra kommunområden, vilket 
kan bero på förskolans strategiska läge och förskolans pedagogiska uteverksamhet. 
Dalaborgs förskola är belägen i Dalaborgsparken och hyrs ut av Dalaborgsparkens 
ekonomiska förening. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvaret för skötsel och 
underhåll av förskolan. Det finns vissa utmaningar med Dalaborgs förskola då det under 
en längre tid har varit bristande underhåll på förskolan och att lokalerna inte är 
ändamålsenliga för förskolans verksamhet. Exempelvis försvåras logistiken av 
avståndet mellan byggnaderna ”Dalen” och ”Borgen” när det gäller måltider. Det finns 
för få toaletter i förhållande till antalet barn och det finns inte tillräckligt med utrymme 
för personalen. Det har visat sig att rörsystemet är gammalt och behöver bytas ut, då det 
idag förorsakar stopp i toaletterna. Därtill är förskolans utemiljö bullerutsatt på grund av 
läget intill Dalbobron. I augusti förorsakade skyfall en översvämning och detta har lett 
till fuktskador invändigt. Dessa fuktskador behöver renoveras under hösten 2022. Att 
naturgårdarna är K-märkta försvårar också nödvändiga renoveringar och planeringen 
runt förskolans utepedagogik. Naturgårdarna är också ibland en säkerhetsrisk för vissa 
barn då gårdarna har klippor och sluttningar som inte finns på en vanlig förskolegård. 
Framtiden för Dalaborgs förskola behöver ses över i samma förstudie som ska utreda 
det framtida platsbehovet i området Öxnered/Blåsut/Väne-Ryr.
Blåsuts förskola anses vara mycket väl anpassad för verksamheten. På Öxnered förskola 
är lokalerna ganska ändamålsenliga, men vissa verksamhetsanpassningar behöver 
genomföras. Öxnereds förskola står också inför en underhållsrenovering som planerades 
till år 2023 men som blivit framflyttad. När det gäller Väne-Ryr förskola är 
grundskolehuset inte väl anpassat för förskoleverksamhet och därför krävs 
verksamhetsanpassningar. Däremot är den tillfälliga modulen ändamålsenlig för 
förskoleverksamhet.  
Dalaborgs förskola och Väne-Ryr förskola har högre lokalkostnad per barn än 
genomsnittet i Vänersborgs kommun medan Öxnered förskola och Blåsut förskola 
ligger under genomsnittet. Kostnaden för Väne-Ryr är den som sticker ut mest då den 
kostar dubbelt så mycket per barn som genomsnittskostnaden i Vänersborgs kommun.

Sammanfattning: En förstudie behöver genomföras för att titta närmare på behovet av 
förskoleplatser i området då antalet barn förväntas öka med 56 fram till år 2033. 
Samtidigt som moduler vid Öxnered förskola behöver ersättas. Det är idag 77 barn från 
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andra kommunområden som har en placering i området, vilket behöver tas med i 
beräkningarna i förstudien. Dalaborgs förskola behöver särskilt ses över i denna 
förstudie. 

3.2.4 Förskolor Onsjö

Förskolorna på Onsjö har enligt tabellen ovan fler barn än vad de ursprungliga lokalerna 
klarar. Detta beror på att Skördegatan har avdelningar i moduler och att Åkaregatans 
ventilationssystem är underdimensionerat för antalet barn som går där idag. 
I bilaga 2 kan vi se att för Onsjö prognostiseras antalet barn i åldern 1–5 år att öka med 
15 barn fram till år 2033. I tabellen ovan ser vi att det år 2033 kommer att saknas 22 
platser, detta är räknat på att samtliga barn boende på Onsjö vill ha en plats på en 
kommunal förskola på Onsjö, så ser inte verkligheten ut. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har arbetat med en förstudie om tillskapande av förskoleplatser 
på Onsjö. Av den framgår att 30 förskoleplatser behöver tillskapas genom att bygga ut 
Skördegatans förskola. Genom att bygga ut Skördegatans förskola kan modulen på 
Skördegatans förskola avvecklas. Modulen har tillfälligt bygglov fram till år 2025 och 
har då stått i 15 år vilket är maxtiden för tillfälligt bygglov. Barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med förstudien och lämnat över till 
samhällsbyggnadsnämnden att starta lokalplanering (BUTN 2020/147, 2021-10-18, 
§66). Lokalplanering pågår under hösten 2022.
Ändamålsenligheten på både Åkaregatans och Ponnygatans förskolor behöver förbättras 
inom vissa områden. Alla tre förskolorna på Onsjö är i stort behov av underhåll och för 
Åkaregatans förskola inkluderar det även ventilationen. Underhåll av Skördegatans 
förskola planeras in samtidigt som utbyggnationen.
Lokalkostnaderna per barn för respektive förskola på Onsjö är lägre än genomsnittet i 
Vänersborgs kommun. 

Sammanfattning: Förskoleplatser behöver tillskapas på Onsjö i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens beslutade förstudie, detta inkluderar att ersätta modulen på 
Skördegatans förskola. Lokalplanering pågår under hösten 2022. Åkaregatans 
ventilationssystem behöver anpassas efter barnantalet och Åkaregatans och Ponnygatans 
ändamålsenlighet förbättras.

3.2.5 Förskolor Vargön

Förskolelokalerna i Vargön är totalt sett dimensionerade efter det antal barn som går 
där. Dock är ventilationen underdimensionerad på Granås förskola. På Granås förskola 
går 24 fler barn än vad ventilationen är dimensionerad för. Denna brist i ventilationen 
får konsekvenser både när det gäller barnens och pedagogernas arbetsmiljö, således 
måste ventilationen anpassas efter barnantalet på Granås förskola. Ändamålsenligheten 
på Granås förskola måste också förbättras, det är för få toaletter och saknas utrymme för 

Maxkapacitet Antal barn 2022 Antal barn 2033 Saknade platser 2033
166 179 188 22

Maxkapacitet Antal barn 2022 Antal barn 2033 Saknade platser 2033
292 296 382 90*
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personal. Vissa verksamhetsanpassningar behöver göras på Näckrosvägens och 
Lindvägens förskola. På Björkvägens förskola och Hallebergs förskola betraktas 
lokalerna som ändamålsenliga. Ytskiktsrenovering planeras för Hallebergs förskola med 
start under hösten 2022.
*Att döma av tabellen kommer det att fattas 90 platser år 2032. Detta stämmer inte då 
antalet barn i området som beräknas efterfråga barnomsorg enbart beräknas öka med 47 
(se bilaga 2) fram till år 2033. Den stora skillnaden mellan antalet barn 2022 och 2033 
beror till viss del på att även andra alternativ (fristående förskola och enskild 
pedagogisk omsorg) än de kommunala förskolorna i Vargön väljs i dagsläget. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade den 19 september 2022 om en förstudie (BUTN 
2021/124, 22-09-19 § 64) där det framgår att Granås förskola behöver byggas ut med 40 
nya förskoleplatser (2 avdelningar) för att kunna ta emot det ökade antalet barn som 
prognostiseras. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå 
samhällsbyggnadsnämnden att starta en lokalplanering. Befintliga Granås förskola 
behöver i samband med utbyggnationen anpassas och renoveras.
Granås, Halleberg och Lindvägens förskolor ligger under genomsnittet i lokalkostnad 
per barn medan Näckrosvägens förskola ligger på genomsnittet i lokalkostnad per barn. 
Björkvägens förskola ligger 2 000 kronor över genomsnittet.

Sammanfattning: I Vargön behöver Granås förskola byggas ut med 40 platser (två 
avdelningar) i enlighet med den förstudie som barn- och utbildningsnämnden fattat 
beslut om, ärendet har skickats vidare till samhällsbyggnadsnämnden för lokalplanering. 

3.2.6 Förskola Mulltorp

Ny förskola stod klar på Mulltorp under våren 2019. Den nya förskolan är byggd för två 
avdelningar och totalt dimensionerad för 40 barn. Lokalerna är lämpligt dimensionerade 
i dagsläget och verksamheten upplever att lokalerna är mycket ändamålsenliga. Enligt 
befolkningsprognosen i bilaga 2 kommer antalet barn i åldern 1–5 år i Mulltorp att ligga 
stabilt på ungefär samma nivå fram till 2033 och det kan därför finnas lediga platser på 
förskolan fram till år 2033. 
Lokalkostnaden för Mulltorp förskola ligger drygt 13 000 kronor över genomsnittet för 
lokalkostnad per barn i Vänersborgs kommun vilket beror på att det är färre antal barn 
inskrivna och att lokalerna är nyrenoverade.  

Sammanfattning: Inga åtgärder behövs för Mulltorps förskola.

3.3 Förskoleklass till årskurs 6
Analysen nedan utgår ifrån den tabell som återfinns för varje område. I denna tabell 
redovisas maxkapacitet, antal elever 2022, antal elever 2033 och saknade platser 2033. 
Maxkapacitet redovisar det antal elever som grundskolorna i området har kapacitet att ta 
emot om permanenta lokaler utnyttjas maximalt. Denna beräkning bygger på den 
maxkapacitet som redovisas i bilaga 1 och är en teoretisk beräkning. För årskurs F till 6 
blir den också missvisande. Anledningen till detta är att den kapacitet som mäts enbart 
avser klassrum. Beräkningen bygger på att varje klass ska ha ett eget klassrum i dessa 

Maxkapacitet Antal barn 2022 Antal barn 2033 Saknade platser 2033
40 29 23 0
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årskurser. Den tar dock inte hänsyn till att mindre grupper ibland behövs. Den tar heller 
inte hänsyn till att utrymme behövs för fritidshemmen.
Idag bedrivs fritidshem på grundskolorna och verksamheten behöver ofta egna 
utrymmen. På nästan samtliga grundskolor måste idag klassrum och om det finns 
tillgängligt, andra utrymmen nyttjas så som källare, skyddsrum etc. I praktiken är 
antalet platser på de grundskolorna alltså färre. Anledningen till att fritidshemmen inte 
har beaktats är att förutsättningarna ser så olika ut på grundskolorna. Det är därmed 
mycket komplicerat att uttala sig om hur mycket utrymme som behövs för 
verksamheten.
Antal elever 2022 redovisar antalet elever på grundskolorna i området 15 september 
2021. Antal elever 2033 redovisar det antal elever som beräknas gå på grundskolan 
2033 (mer om dessa beräkningar återfinns i bilaga 2). Saknade platser år 2033 är 
differensen mellan antalet barn 2033 och maxkapaciteten. I dessa beräkningar har 
nuvarande enskilda alternativ tagits i beaktande, ökningen av befolkningen behöver 
kommunen ha beredskap för att kunna ta emot.

Bilden visar områdesvis: blå stapel är grundskolornas maxkapacitet hösten 2022 och grå 
stapel är prognostiserat antal elever på grundskolorna år 2033. 

3.3.1 Grundskolor årskurs F-6, Centrala Vänersborg
Maxkapacitet lokaler Antal elever 

2022
Antal elever 
2033

Saknade platser 
2033

1 111 1 154 1 179 68

På Mariedalskolan och Norra skolan har maxkapaciteten för vad lokalerna klarar 
överstigits. Detta visar sig genom antalet tillfälliga lokaler. På Norra skolan finns 
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moduler i två våningar á 586 kvm. På Norra skolan har de enligt tabellen i bilaga 1 
tillräckligt med klassrum för antalet klasser. Med det i åtanke kan en modul på 586 kvm 
låta mycket. Förklaringen finns dock i att grundskolan är dåligt anpassad för 
verksamheten och modern pedagogik. Modulerna behövs även då Norra skolans 
huvudbyggnad har en omfattande fuktproblematik, och har under några år inte kunnat ta 
in fler än en förskoleklass per läsår. På Mariedalskolan har man utökade lokaler i f.d. 
Habiliteringen i anslutning till Mariedalskolan som hyrs av den externa fastighetsägaren 
Hemsö. Mariedalskolan är i behov av en ny idrottssal eftersom den befintliga 
idrottssalen är för liten i förhållande till antal elever på Mariedalskolan och inte 
tillgänglig för alla elever. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar under 2022 med 
en förstudie för att närmare utreda behovet av en idrottshall. Mariedalskolan saknar helt 
hem- och konsumentkunskapssal. Tärnanskolan har tidigare haft verksamhet i moduler i 
två våningar men använder nu lokaler i Gamla Silvertärnan vilket innebär att de kan ta 
emot 21 klasser.
Lokalerna på Norra skolan inte är anpassade för verksamheten vilket framgår av den 
enkät som gått ut till verksamheten. Det saknas bland annat grupprum, ämnessalar (sal 
för hem- och konsumentkunskap och NO/teknik). Matsalen och ämnessalar 
(textilslöjdsal och musiksal) är underdimensionerade och det finns inte tillräckligt med 
samtals- och konferensrum eller utrymme i personalrum. Lokalerna på Mariedalskolan 
uppfattas inte heller som ändamålsenliga av brukarna. Flera av klassrummen är för små 
och ljudmiljön är inte tillfredsställande. Därutöver saknas ämnessalar (till exempel hem- 
och konsumentkunskap) och grupprum för eleverna. Matsalen på Mariedalskolan är inte 
dimensionerad för antalet elever. I delar av Mariedalskolan har ett underhållsarbete 
pågått som färdigställdes sommaren 2022 och i samband med det genomförs flera 
verksamhetsanpassningar för att öka ändamålsenligheten. På Mariedalskolan finns även 
grundsärskolan upp till årskurs 6. Under senare tid har det skett en ökning av antalet 
elever som skrivs in i grundsärskolan och ökningen kan fortsätta även kommande år. 
Detta ställer krav på lokaler som är anpassade efter olika behov. Barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar med att se över befintliga lokaler vid Mariedalskolan 
för att vara beredda på att kunna ta emot fler elever i grundsärskolan.
På Norra skolan är lokalerna dåligt anpassade för dagens krav på grundskola, vilket är 
något som påverkar både elevers lärmiljö och pedagogers arbetsmiljö. På Tärnan 
upplevs lokalerna vara ganska ändamålsenliga men det finns inte tillräckligt med 
grupprum eller samtals- och konferensrum och det finns behov av tillgång till ytterligare 
idrottshall. På Tärnan finns även ett problem att allmän cykelväg går mitt genom 
skolgården, och på vissa håll fattas staketavgränsningar.
I Mål- och resursplan 2020–2022 antagen 2019-06-19 beviljade kommunfullmäktige 
samhällsbyggnadsnämnden totalt 260 miljoner kronor för byggnation av en ny 
grundskola på Holmängen inklusive idrottshall och kök. Projekteringen för den nya 
grundskolan pågick under 2021 och under 2022 har byggnationen påbörjats. Den nya 
grundskolan beräknas vara i bruk till höstterminen 2024. Holmängenskolan 
dimensioneras för 525 elever i årskurs F-6. Det kommer även kunna vara förskola i 
Holmängenskolan, totalt 88 förskoleplatser. Med förskola i skolan finns det plats för 
totalt 400 grundskoleelever fördelat på 16 klasser. Detta kommer att täcka upp för 
elevökningen som prognostiseras i centrum. När Holmängenskolan står klar till 
höstterminen 2024 kommer elever att beredas plats på Mariedalskolan, Tärnanskolan 
och Holmängenskolan i centrala Vänersborg och barn- och utbildningsnämnden har 
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inget behov av Norra skolan. Barn- och utbildningsnämnden har under 2022 som 
remissinstans svarat på motioner angående Norra skolans framtida användning och 
föreslagit till kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att ge bifall till en 
utredning om Norra skolans framtida användning. Motionerna bereds just nu av 
kommunstyrelseförvaltningen.
Lokalkostnaden per elev för Norra skolan ligger över den genomsnittliga kostnaden för 
grundskolelokaler per elev i Vänersborgs kommun, medan Mariedalskolan och 
Tärnanskolan ligger något under genomsnittet.
Lokalerna för skolsköterskan motsvarar verksamhetens behov mycket väl både på 
Mariedalskolan och Tärnanskolan. På Mariedalskolan pågick under hösten 2021 ett 
arbete med att flytta och verksamhetsanpassa skolsköterskelokalen i de externa inhyrda 
lokalerna i fd. Habiliteringen. Detta för att bättre kunna möta det stora antalet elever på 
Mariedalskolan. På Norra skolan är skolsköterskerummet för litet med undermålig 
ventilation och avsaknad av väntrum. 
På både Tärnan och Mariedalskolan finns lokal för kurator och enskilda elevsamtal som 
är mycket väl anpassade för verksamhetens behov, dock är rummet på Mariedalskolan 
lyhört utifrån sekretesshänseende. I de externt inhyrda lokalerna i fd. Habiliteringen 
saknas utrymme för kurator liksom på Norra skolan där utrymme istället används i 
källarlokal som är lyhört utifrån sekretesshänseende. På samtliga skolor saknas/finns det 
begränsningar i lokaler att använda för grupper. 
Både på Norra skolan och Mariedalskolan saknas lokal för logoped att vara i och som är 
ändamålsenlig sett till avskildhet och ljudisolering. På Tärnanskolan finns däremot lokal 
för ändamålet som ganska väl lever upp till verksamhetens behov. För barn- och 
elevhälsans psykologiska insatser finns tillräckligt med utrymme på Norra skolan och 
Tärnanskolan, medan det på Mariedalskolan inte finns tillräckligt med utrymme. 
I den nya Holmängenskolan planeras för tillräckliga och ändamålsenliga barn- och 
elevhälsolokaler. 

Sammanfattning: Förutsatt att den nya Holmängenskolan står färdig 2024 behöver inga 
ytterligare elevplatser tillskapas i centrala Vänersborg för grundskolor årskurs F-6. 
Mariedalskolans ändamålsenlighet behöver förbättras och på Tärnan behöver vissa 
anpassningar göras för att lokalerna ska bli ändamålsenliga. 

3.3.2 Grundskolor årskurs F-6, Dalsland
Maxkapacitet lokaler Antal elever 

2022
Antal elever 
2033

Saknade platser 
2033

658 471 524 0

Enligt bilaga 1 saknas inga elevplatser för årskurs F-6 i Dalslandsområdet och enligt 
tabellen ovan kommer det heller inte att saknas elevplatser år 2033. Trots detta har 
Brålanda skola en modul á 586 kvm. Förklaringen till detta går att finna i den utredning 
som genomfördes angående Brålanda skola under 2018.



Barn- och utbildningsnämnden RAPPORT 23(35)

2022-11-02 Dnr: BUTN 2022/125

Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde under 2018 en utredning kring en 
eventuell utökning av platser i Brålanda. Utredningen kom fram till att det finns behov 
av att bygga ut Brålanda skola på grund av den bristande ändamålsenligheten av 
lokalerna. Grundskolan ser idag ut att ha klassrum för att täcka upp behovet av klasser 
då det finns 10 klassrum och går 8 klasser på Brålanda skola. Detta är missvisande för 
hur det ser ut då ett av klassrummen används som arbetsrum för lärare på grund av 
förelägganden från Arbetsmiljöverket. Även fritidshemmet tar klassrum i anspråk 
eftersom de inte har egna lokaler. Behov av att dela upp undervisning i mindre grupper 
förklarar också varför utrymme behövs. Årskurs 2 och 4 samt fritidshemmet har sin 
verksamhet i modulerna. Det saknas ämnesalar för undervisning i hem- och 
konsumentkunskap samt NO/teknik. Grundskolans moduler kommer att behöva ersättas 
över tid. Att stora förändringar måste göras på Brålanda skola för att få den 
ändamålsenlig framkommer också i den enkät som riktades till verksamheten. I enkäten 
framkommer även att det fattas grupprum och likaså samtals- och konferensrum.
På Frändeskolan behövde man under höstterminen 2021 använda lokaler i Dalboskolan 
på grund av att elevantalet varierar mellan olika årskurser. Lokalerna på Frändeskolan 
upplevs inte vara ändamålsenliga för modern undervisning. Det saknas till exempel 
grupprum och samtalsrum för personal. Frändeskolan har problem med både ljud, ljus, 
värme och ventilation vilket är något som behöver åtgärdas omgående. Problemen med 
ojämn värme i lokalerna, oljud från både ventilation och värmekälla är så allvarliga att 
rektor har avsagt sig arbetsmiljöansvaret. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför 
under hösten 2022 påbörjat ett arbete för att komma till rätta med problemen. Inte heller 
Skerruds skola har ändamålsenliga lokaler då det saknas grupprum och ämnessalar för 
exempelvis musik. Det finns inga samtals- och konferensrum och det fattas tillräckligt 
med utrymme i personalrum och samt lärararbetsplatser på Skerruds skola. Den 
elevökning som prognostiseras för Skerruds skola behöver analyseras och beaktas i 
samband med en eventuell utbyggnad av Brålanda skola. På Rösebo skola är lokalerna 
mycket ändamålsenliga. 
Frändeskolan ligger på jämförbar nivå med den genomsnittliga lokalkostnaden per elev 
i Vänersborgs kommun. Skerruds skola har en högre lokalkostnad per elev än 
genomsnittet i Vänersborgs kommun. Rösebo skola kostar nästan 10 000 kr mer om året 
per elev i lokalkostnad än genomsnittet i Vänersborg. Medan Brålanda skola ligger 
under den genomsnittliga kostnaden. 
På Brålanda skola motsvarar skolsköterskelokalen verksamhetens behov ganska väl. 
Vad som dock påverkar sekretessen är att väntrummet fungerar som arbetsplats och att 
elever då behöver passera en annan barn- och elevhälsokategori för att uppsöka 
skolsköterskan. På Frändeskolan är skolsköterskemottagningen i dagsläget undermålig 
då lokalen saknar vatten. För Rösebo skola finns inte behov av egen 
skolsköterskemottagning. 
Varken på Brålanda skola, Frändeskolan eller Skerruds skola finns tillräckligt med 
utrymme för kuratorer och det motsvarar således inte behoven hos verksamheten eller 
eleverna. Detta innebär en svårighet att vara tillgänglig för eleverna när kuratorerna 
tvingas flytta runt. För Frändeskolan innebär detta att planerade elevsamtal bokas in på 
Dalboskolan och på Skerruds skola används slöjdsalen för elevsamtal. På Skerruds 
skola saknas även lämplig lokal för gruppverksamhet. På Rösebo skola finns rum för 
kurator att tillgå vid behov.  
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På Brålanda skola finns inte tillräckligt med utrymme för logopediska insatser, likadan 
är situationen på Skerruds skola och Rösebo skola. På Frändeskolan upplevs lokalerna 
för logopediska insatser som tillräckliga, rum delas framöver med hela barn- och 
elevhälsoteamet och passar då bra för möten men är inte lika lämpligt för elevmöten. 
För barn- och elevhälsans psykologiska insatser finns inte tillräckligt med utrymme på 
Brålanda skola, det finns inga enskilda rum för elevsamtal. Inte heller på Skerruds skola 
finns tillräckligt med utrymme. För Rösebo skola och Frändeskolan är dock upplevelsen 
att det finns tillräckligt med utrymme.

Sammanfattning: För Dalslandsområdet behöver lokalkapaciteten utökas på Brålanda 
skola i enlighet med utredning angående grundskolan. Den elevökning som 
prognostiseras för Skerruds skola behöver analyseras och beaktas i samband med en 
eventuell utbyggnad av Brålanda skola. På Frändeskolan krävs stora underhållsåtgärder 
för att komma till rätta med arbetsmiljön och på Skerruds skola behöver en del 
anpassningar göras. 

3.3.3 Grundskola årskurs F-6, Onsjö
Maxkapacitet lokaler Antal elever 

2022
Antal elever 
2033

Saknade platser 
2033

388 318 323 0

Onsjöskolan ser i tabellen ovan ut att ha tillräckligt med utrymme för 2022 års elevantal 
men har ändå två moduler placerade i anslutning till grundskolan med fyra klassrum. 
Anledningen till det är att klassrum används till fritidshemmet på grund av att de inte 
har några egna lokaler och som lärararbetsrum. Förskoleklass och årskurs 1 har sin 
undervisning i modulerna vilket är cirka 90 elever. 
Elevantalet på Onsjöskolan prognostiseras att ligga på en stabil nivå fram till år 2033 
samtidigt behöver de tillfälliga modulerna ses över för att eventuellt ersättas på sikt. 
Bygglovet för modulerna gäller till juli 2026, modulerna etablerades 2015 respektive 
2016. 
Lokalerna upplevs som delvis ändamålsenliga då det inte finns tillräckligt med 
grupprum, ämnessalar eller utrymme i matsalen. Det finns inte tillräckligt med utrymme 
i personalrum. Renovering har pågått på Onsjöskolan under en längre tid och 
verksamhetsanpassningar har genomförts i samband med detta i syfte att öka 
ändamålsenligheten. I anslutning till matsal finns en hem- och konsumentkunskapssal 
(med 4 kök) som även används för fritidshemmet och som matrum för elever som 
behöver ett mindre sammanhang.
Utomhusmiljön på Onsjöskolan upplevs inte som ändamålsenlig då det saknas grönytor 
och utrustningen är undermålig. Onsjöskolans lokalkostnad per elev ligger på jämförbar 
nivå med genomsnittet i Vänersborgs kommun. 
Utrymme för skolsköterska och kurator motsvarar behoven mycket väl efter 
renoveringen. Lokal för logoped som motsvarar behoven finns oftast inte att tillgå på 
Onsjöskolan, hänvisas ofta till rum som inte är ändamålsenliga med tanke på avskildhet 
och ljudisolering. På Onsjöskolan finns inte tillräckligt med utrymme för psykologer då 
det inte finns ett särskilt avsett rum. Detta innebär att de rum som används inte är 
anpassade för det arbete som ska utföras. 
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Sammanfattning: Eventuell ersättning för de tillfälliga modulerna på Onsjöskolan 
behöver ses över.

3.3.4 Grundskolor årskurs F-6, Vargön
Maxkapacitet lokaler Antal elever 

2022
Antal elever 
2033

Saknade platser 
2033

686 522 524 0

Grundskolorna i Vargön ser idag ut att ha platser över trots att det står moduler på båda 
grundskolorna. Dock betyder detta inte att det finns outnyttjad yta kvar på 
grundskolorna. På Rånnums skola finns det enligt bilaga 1 ett klassrum för varje klass. 
Men klassrum används även till fritidshemmet på grund av att de inte har några egna 
lokaler vilket skapat behov av ytterligare klassrum och därför har en årskurs sin 
verksamhet i modulen. Klassrum behöver även användas som grupprum då skolan är 
byggd för att kapprum delvis ska användas som grupprum, dessa genomfartsrum är inte 
alltid ändamålsenliga att använda som grupprum eftersom många elever behöver en 
lugnare miljö. På Granåsskolan går det 14 klasser och det finns 15 klassrum och 
separata utrymmen för fritidshem i moduler då det inte finns plats i skolans 
huvudbyggnad.
I bilaga 2 kan vi för Vargön utläsa att det prognostiserade elevantalet kommer att 
minska fram under början av prognosperioden för att sedan nå upp till samma elevantal 
som idag. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en förstudie gällande 
platsbehovet i Vargön där det framgår att i dagsläget inte finns något behov av nya 
grundskoleplatser i Vargön, på grund av att antalet 6-12 åringar prognostiseras att 
minska. Utredningen bedömer att bygglovet för de moduler som idag står vid 
Granåsskolan och Rånnums skola bör förlängas till år 2030 för att skapa förutsättningar 
för en långsiktig planering. Moduler behöver byggas bort över tid då de har en 
begränsad livslängd och att de enbart består av klassrum leder till att det saknas 
ämnessalar, plats i matsalar och idrottshallar. Utredningen bedömer att kommande 
befolkningsprognoser ska inväntas för att följa befolkningsutvecklingen i Vargön och 
vid senare tillfälle genomföra en utredning kring hur grundskolorna i Vargön ska 
dimensioneras (BUTN 2021/124, 22-09-19 § 64).
På både Granås och Rånnum behöver vissa anpassningar göras för att lokalerna ska vara 
ändamålsenliga. På Rånnums skola saknas grupprum, samtalsrum och ämnessalar (NO, 
hem- och konsumentkunskap och bild). På både Granås och Rånnum är matsalen 
underdimensionerad. På Granås saknas grupprum och samtalsrum.
Granåsskolan ligger under genomsnittet för lokalkostnad per elev i Vänersborgs 
kommun medan Rånnum skola ligger över genomsnittet. 
På både Granåsskolan och Rånnums skola finns skolsköterskemottagningar som ganska 
väl motsvarar verksamhetens behov, däremot saknas väntrum. På Granåsskolan saknas 
utrymme för kurator vilket innebär låg tillgänglighet och synlighet för eleverna. På 
Rånnums skola finns utrymme för kuratorer som dock är lyhört utifrån 
sekretesshänseende. På båda skolorna saknas lämplig lokal att använda för grupper och 
lokal för logopediska insatser. Även tillräckligt med utrymme för psykologiska insatser 
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fattas på både Rånnum och Granås, vilket innebär att de lokaler som används inte är 
ändamålsenliga och att arbetstid behöver läggas på att hitta ett rum att arbeta i. 

Sammanfattning: Bygglovet för modulerna på båda grundskolorna behöver förlängas 
och befolkningsutvecklingen behöver fortsatt följas för att vid senare tillfälle genomföra 
en utredning kring hur grundskolorna i Vargön ska dimensioneras. 

3.3.5 Grundskola årskurs F-6, Mulltorp
Maxkapacitet lokaler Antal elever 

2022
Antal elever 
2033

Saknade platser 
2033

60 53 40 0

Mulltorps skola har nyligen renoverats och i bilaga 1 ser vi att antal klasser är lika 
många som antalet klassrum, och i tabellen ovan ser vi att maxkapaciteten inte är 
överskriden. Antalet elever fram till år 2033 kommer enligt prognosen att sjunka och 
inga nya platser behöver tillskapas. Mulltorps skola ligger cirka 3 000 kronor över 
genomsnittskostnaden per elev i Vänersborgs kommun vilket beror på ombyggnation 
och renovering av grundskolan. 
Lokalerna på Mulltorp skola upplevs inte som ändamålsenliga på grund av att 
grundskolan inte är anpassad till dagens undervisning. Det finns inte tillräckligt med 
grupprum eller ämnessalar, eleverna åker buss för att ha slöjd samt idrott och hälsa. 
Elever i årskurs 6 åker även buss för att ha hem- och konsumentkunskap samt språkval. 
Det finns inte heller tillräckliga utrymmen för fritidshemmet eller i matsalen då den 
delas med förskolan. Även för personalen saknas tillräckligt med samtals- och 
konferensrum, lärararbetsplatser och tillräckligt med utrymme i personalrum. 
Skolgården uppfyller dock verksamhetens behov. 
Lokalerna för skolsköterskan är tillräckliga och motsvarar behoven ganska väl på 
Mulltorps skola. Det finns dock inte tillräckligt med utrymme för kuratorer, psykologer 
eller logopediska insatser då det samnyttjas med flera andra professioner vilket gör att 
tillgängligheten för eleverna minskar och det påverkar även möjligheten till enskilda 
samtal. 

Sammanfattning: Inga nya grundskoleplatser behöver tillskapas i Mulltorp.

3.3.6 Grundskolor årskurs F-6, Öxnered/Blåsut
Maxkapacitet lokaler Antal elever 

2022
Antal elever 
2033

Saknade platser 
2033

670 507 532 0

Renovering och utbyggnad av Öxnered skola påbörjades under 2019 utifrån beslut i 
barn- och utbildningsnämnden 2016-06-20, §72, och i kommunfullmäktige angående 
investeringsbudget 2016-06-22. Grundskolan stod helt klar sommaren 2022. Skolan har 
plats för cirka 525 elever varav cirka 50 platser kan användas för förskola (4 klassrum 
med tillhörande utrymme), detta förutsätter att Blåsut skola är en en-parallellig F-6 
grundskola. Utbyggnaden beräknas täcka behovet av elevplatser i området 
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Öxnered/Blåsut utifrån aktuell befolkningsprognos. Grundskolorna i Öxnered och 
Blåsut ligger placerade så att en samorganisering kring placering av elever är möjlig.
Upplevelsen av lokalerna på Blåsut skola är att det fattas grupprum, samtalsrum och 
utrymme i personalrummet. Dessutom upplevs inte ytorna på skolgården som 
tillräckliga.
Lokalkostnaderna per elev är lägre Blåsut skola i förhållande till genomsnittet i 
Vänersborgs kommun. Öxnered skola ligger högt över den genomsnittliga 
lokalkostnaden per elev på grund av utbyggnaden och att elevantalet inte står i relation 
till skolans kapacitet. 
På Blåsut skola motsvarar skolsköterskelokalen behoven mycket väl förutom att lokalen 
upplevs som liten. Blåsut skola saknar tillräckligt utrymme för kuratorer, psykologer 
och logopediska insatser. Lokalerna svarar därför inte upp till behoven hos 
verksamheten och eleverna eftersom det påverkar tillgängligheten för eleverna. På 
Öxnered skolan finns nya och ändamålsenliga barn- och elevhälsolokaler med bland 
annat en kuratorslokal. 

Sammanfattning: Inga fler elevplatser behöver tillskapas i området. På Blåsut skolan 
behöver vissa verksamhetsanpassningar utföras i samband med underhållsrenovering av 
skolan.

3.4 Årskurs 7 till 9
Liksom för årskurs F-6 presenteras maxkapacitet för lokalerna hösten 2022, antal elever 
2022, antal elever 2033 och saknade platser år 2033. Det som skiljer mot årskurs F-6 är 
hur maxkapaciteten beräknas. På 7–9-grundskolorna används inte hemklassrum på 
samma sätt som i de lägre årskurserna. Huruvida grundskolan har tillräckligt med 
undervisningslokaler beror mycket på hur organiseringen ser ut kring schema etc. Med 
det sagt måste det finnas lokaler för att täcka upp för den undervisningstid som 
stipuleras i läroplanen samt lokaler anpassade för den typ av undervisning som ska 
utföras. Här har vi räknat med att det ska finnas ett klassrum för varje klass där alla får 
plats samtidigt, oavsett om det är en ämnessal eller inte.
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Bilden visar områdesvis: blå stapel är grundskolornas maxkapacitet hösten 2022 och grå 
stapel är prognostiserat antal elever på grundskolorna år 2033.

3.4.1 Grundskolor årskurs 7–9, centrala Vänersborg
Maxkapacitet lokaler Antal elever 

2022
Antal elever 
2033

Saknade platser 
2033

1 172 1 040 1 007 0

Det ligger tre 7–9-grundskolor i centrala Vänersborg; Vänerparkens skola, Silvertärnan 
och Torpaskolan. Av dessa är Torpaskolan relativt nybyggd. Silvertärnan stod klar efter 
om- och tillbyggnaden höstterminen 2020. De nya lokalerna på Silvertärnan upplevs av 
verksamheten som mycket ändamålsenliga. Vänerparkens skola har haft ett antal 
tillfälliga lokaler vilka har sagts upp nu när Silvertärnan står klar.
I tabellen ovan ser vi att det idag finns ett överskott av platser i centrala Vänersborg 
detta på grund av om- och tillbyggnaden av Silvertärnan, elevantalet prognostiseras att 
vara stabilt i början av prognosperioden för att sedan minska. Således finns det plats för 
samtliga elever. Under prognosperioden kan det dock komma att saknas elevplatser med 
tanke på antalet grundsärskoleelever och elever som behöver undervisning i mindre 
sammanhang, detta fångas inte upp i siffran om maxkapacitet. Således kan färre elever 
tas in på skolorna än vad siffran om maxkapaciteten för lokalerna medger. Barn- och 
utbildningsförvaltningen behöver följa utvecklingen av antalet elever i grundsärskolan 
och behovet av undervisning i mindre sammanhang. 
Vänerparkens skola bedöms inte vara ändamålsenlig fullt ut, bland annat på grund av att 
lokalerna är utspridda och det saknas grupprum samt ämnessalar. Lokalerna på 
Torpaskolan bedöms som ganska ändamålsenliga, men det finns inte tillräckligt med 
grupprum eller samtals- och konferensrum. Trafiksituationen vid Torpaskolan fungerar 
inte på ett tillfredställande sätt.
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Lokalkostnad per elev för Silvertärnan ligger över genomsnittet för Vänersborgs 
kommun, vilket beror på ökad hyra på grund av om- och tillbyggnaden. Även kostnaden 
för Vänerparkens skola ligger högre än genomsnittet, vilket förklaras av att det är 
lokaler som hyrs av en extern fastighetsägare. Torpaskolan ligger under genomsnittet i 
lokalkostnad per elev. 
Skolsköterskemottagningarna på både Silvertärnan och Torpaskolan motsvarar 
verksamhetens behov mycket väl och utrymmena upplevs som tillräckliga. På 
Vänerparkens skolan är lokalen ganska ändamålsenlig förutom att lokalen är för liten då 
undersökningsbritsen inte får plats.
På Silvertärnan och Torpaskolan finns tillräckligt med utrymme för kuratorer och 
utrymmet motsvarar behoven mycket väl genom att det är tydligt skyltat, ligger nära 
skolsköterskans lokal och att det finns väntrum utanför. Även på Vänerparkens skola 
upplevs lokalerna som tillräckliga för enskilda elevsamtal, lokalen är dock lyhörd ur 
sekretesshänseende. Tillgång till lämplig lokal för större grupper är begränsat på både 
Torpaskolan och Vänerparkens skola. 
På Torpaskolan finns dessutom tillräckligt med utrymme för mobila skolteamet genom 
de små rum som finns att tillgå. På Vänerparkens skola finns inte samma utrymme 
vilket inte motsvarar verksamhetens och elevernas behov sett till tillgänglighet och 
arbetsro. Inte heller för psykologerna finns det tillräckligt med utrymme på 
Vänerparkens skola då det inte finns lokal för utredningarbete. På Silvertärnan och 
Torpaskola finns dock tillräckligt med utrymme för psykologerna och lokalerna 
motsvarar behoven mycket väl. 

Sammanfattning: Inga nya platser behöver tillskapas i centrala Vänersborg när det gäller 
grundskolor årskurs 7–9 inom den närmaste framtiden, utvecklingen behöver dock 
följas när det gäller antalet elever i grundsärskolan och antalet elever som behöver 
undervisning i mindre sammanhang.

3.4.2 Grundskola årskurs 7–9, Dalsland
Maxkapacitet lokaler Antal elever 

2022
Antal elever 
2033

Saknade platser 
2033

446 175 224 0

Dalboskolan har i dagsläget mer lokaler än vad som behövs utifrån elevantalet. Delar av 
grundskolan är idag avsatt för att kunna användas för förskola för att nyttja de 
lokalresurser som kommunen har utifrån behov. I dagsläget är inte dessa lokaler 
ändamålsenliga för den typ av verksamhet som bedrivs utan är tillfälliga lokaler. 
Dessutom finns det idag god kapacitet i Dalboskolan för undervisning i mindre 
sammanhang. Sammantaget påverkar detta den totala kapaciteten som i verkligenheten 
är lägre än 446 elever. Elevantalet prognostiseras öka i dalslandsområdet fram till år 
2033 (se bilaga 2), och det finns utrymme att ta emot hela den elevökningen. 
Lokalkostnaden per elev ligger drygt 3 000 kronor under genomsnittet för Vänersborgs 
kommuns 7–9-grundskolor. 
Skolsköterskemottagningen på Dalboskolan motsvarar verksamhetens behov mycket 
väl. Likaså finns tillräckligt med utrymme för kuratorer och lokalerna lever upp till 
verksamhetens och elevernas behov. Det finns även tillgång till lokal för 
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gruppverksamhet. Det mobila skolteamet har tillräckligt med utrymme men 
ändamålsenligheten är inte fullgod sett till tillgänglighet och arbetsro. Psykologerna har 
inte tillräckligt med utrymme och lokalerna motsvarar inte verksamhetens behov då det 
inte finns lokal till utredningsarbete. 

Sammanfattning: Inga nya platser behöver tillskapas i Dalsland när det gäller 
grundskola årskurs 7–9.

4 Slutsats: behov av åtgärder
Utökning av lokalkapaciteten är högt prioriterat, alla barn och elever måste få plats, 
därefter får verksamhetsanpassningar göras. På vissa enheter behöver ventilationen 
dimensioneras efter antalet barn/elever som vistas där idag. Detta är något som måste 
åtgärdas omedelbart av fastighetsägaren. Följande behov har identifierats i denna 
utredning:
För förskolan behöver fler förskoleplatser tillskapas i centrala Vänersborg och de 
planerade förskoleplatserna i Holmängenskolan kommer att ge ett tillskott av platser, i 
enlighet med förstudien beslutad av barn- och utbildningsnämnden (BUTN 2020/147, 
2021-10-18, §66). 
Förskoleplatser behöver också tillskapas på Onsjö i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens beslutade förstudie, detta inkluderar att ersätta modulen på 
Skördegatans förskola. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar hösten 2022 med en 
lokalplanering för utbyggnad av Skördegatans förskola. För att möta behovet i 
Dalslandsområdet behöver fler förskoleplatser tillskapas och befintliga lokaler 
verksamhetsanpassas. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en förstudie om 
tillskapande av förskoleplatser i Brålanda och Frändefors. Samhällsbyggnadsnämnden 
arbetar även med en lokalplanering för utbyggnad av Brålanda förskola. I Vargön 
behöver Granås förskola byggas ut med 40 platser (två avdelningar) i enlighet med den 
förstudie som barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om i september 2022, 
ärendet har skickats vidare till samhällsbyggnadsnämnden för lokalplanering. Befintliga 
Granås förskola behöver i samband med utbyggnationen anpassas och renoveras. 
Därtill behöver en förstudie genomföras för att titta närmare på behovet av 
förskoleplatser i området Öxnered/Blåsut/Väne-Ryr då antalet barn förväntas öka med 
56 barn fram till år 2033. Samtidigt är det idag 77 barn från andra kommunområden 
som har en placering i området, vilket behöver tas med i beräkningarna i förstudien. 
Dalaborgs förskola behöver särskilt ses över i förstudien utifrån den 
underhållsproblematik som finns på den förskolan. Förstudien bör även omfatta området 
centrala Vänersborg för att fånga upp en större geografisk bild av förskoleplatsbehovet.
För grundskolan årskurs F-6 kommer den nya Holmängenskolan att tillskapa 
elevplatser i centrala Vänersborg vilket kommer täcka upp för elevökningen som 
prognostiseras i centrum. Utöver det är Vänersborgs största grundskola, 
Mariedalskolan, i behov av en ny idrottshall som är dimensionerad för grundskolans 
storlek. Den nyligen om- och tillbyggda Öxnered skola har skapat elevplatser i området 
Öxnered/Blåsut som förväntas täcka befolkningsökningen i området under 
prognosperioden. På Blåsut skola behöver vissa verksamhetsanpassningar utföras i 
samband med underhåll av skolan.
Elevantalet på Onsjöskolan prognostiseras att ligga på en stabil nivå fram till år 2033 
samtidigt behöver de tillfälliga modulerna ses över för att eventuellt ersättas på sikt. 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade nyligen om en förstudie där det framgår att 
bygglovet för modulerna på båda grundskolorna i Vargön bör förlängas och 
befolkningsutvecklingen fortsatt behöver följas för att vid senare tillfälle genomföra en 
utredning kring hur grundskolorna i Vargön ska dimensioneras (BUTN 2021/124, 22-
09-19 § 64).
För Dalslandsområdet behöver lokalkapaciteten utökas på Brålanda skola i enlighet med 
tidigare utredning angående Brålanda skola. Den elevökning som prognostiseras för 
Skerruds skola behöver analyseras och beaktas i samband med en utbyggnad av 
Brålanda skola. På Frändeskolan krävs stora underhållsåtgärder för att komma till rätta 
med arbetsmiljön för både elever och personal. 
När det gäller grundskolan årskurs 7–9 i centrala Vänersborg har om- och 
tillbyggnaden av Silvertärnan utökat antalet elevplatser. Inga nya platser behöver 
tillskapas i centrala Vänersborg när det gäller grundskolor årskurs 7–9 inom den 
närmaste framtiden. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver dock följa 
utvecklingen när det gäller antalet elever i grundsärskolan och behov av undervisning i 
mindre sammanhang. I Dalslandsområdet prognostiseras elevantalet att öka fram till år 
2033 och det finns utrymme att ta emot den elevökningen.
Ur ett barn- och elevhälsoperspektiv är det centralt att lokalerna är tillgängliga, lätta 
att nå för alla och tydligt skyltade med information om arbetstider och mottagningstider. 
Lokalerna behöver vara utformade med ljudisolerade dörrar så att samtal som förs i 
lokalen inte hörs utanför. Precis som för övriga utrymmen på grundskolorna såsom 
grupprum, utrymme för fritidshemmet och möteslokaler är även utrymmena för barn- 
och elevhälsan begränsade och många gånger upplevs lokalerna som för få i förhållande 
till de behov som finns. Vid ny-, om- och tillbyggnationer behöver ett barn- och 
elevhälsoperspektiv finns med eftersom det är en viktig del av det systematiska 
kvalitetsarbetet för att stärka barns och elevers lärande och hälsa.
Denna plan ska utgöra underlag till det kommungemensamma 
lokalförsörjningsunderlaget. För att underlätta en kommungemensam prioritering och 
framtida beslut om fastighetsinvesteringar följer i tabellen nedan en prioritering av 
barn- och utbildningsnämndens lokalbehov. Prioriteringen bygger på tidsaspekten, ju 
tidigare ett projekt behöver vara klart för att möta behovet desto högre prioritet. En 
annan aspekt är tillgången till alternativa lösningar. Projekt där det inte finns någon 
alternativ lösning i nuläget prioriteras högre jämfört med projekt där det finns en 
alternativ lösning (exempelvis om det idag finns tillgång till moduler där bygglov kan 
förlängas).
I tabellen nedan redovisas lokalbehov med uppskattningar av kommande 
investeringsbehov. Efter att behoven har bedömts behöver förstudier genomföras för att 
avgöra vilket lösningsalternativ som är lämpligast och mest kostnadseffektivt. I de fall 
förstudier redan är genomförda är det barn- och utbildningsnämndens beslutade 
lösningsalternativet som presenteras. Behov markerade med ”X” innebär att förstudie 
inte är genomförd och att det därför inte finns någon beräknad kostnad.
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Prio Lokalb
ehov

Åtgärd 23 24 25 26 2
7

2
8
-
3
3

Prel.
invest
ering 
i mnkr

Status

Pågående Grundsko
le- och 

förskolep
latser

Nybyggnation 
Holmängenskol

an

 
105,

5
26,5 260* Byggnation 

pågår

1
Förskole
platser

Utbyggnad 
förskoleplatser 

Onsjö, 
Skördegatans 

förskola

2 10 2 14
Lokalplane
ring SBN 

pågår

1
Förskole
platser

Utbyggnad 
förskoleplatser 

Brålanda 
förskola

1 21 25 47
Lokalplane
ring SBN 

pågår

1 
Förskole
platser

Utbyggnad 
förskoleplatser 
Vargön, Granås 

förskola

1 12,4 2 15,4
Förstudie 

genomförd

2 Specialsa
lar

Nybyggnation 
idrottshall 

Mariedalskolan
2 48 50 Förstudie 

pågår

3
Grundsko
leplatser

Utökning 
elevplatser, 

Brålanda skola 
F-6

1 25 26
Förstudie 
från 2018 
behöver 

uppdateras

4 Förskole
platser

Utökat antal 
förskoleplatser, 

Frändefors
1 6 7 Förstudie 

genomförd

4 Grundsko
leplatser

Utbyggnad 
Onsjö skola X X X

Förstudie 
behöver 

genomföras

4 Förskole
platser

Förskoleplatser 
Öxnered/Blåsut/

Väne-
Ryr/Centrala 
Vänersborg

X X X
Förstudie 
behöver 

genomföras

4 Anpassni
ngar

Verksamhetsanp
assningar 3 3 3 3 Årligt 

anslag

4 Anpassni
ngar

Förskole- och 
skolgårdar 3 3 3 3 Årligt 

anslag

Summa 114,
5 63,5 37 92,4 8 419,4

*Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22-09-15 att begära tilläggsbudget på 20 mnkr på grund av ökade kostnader 
för projekt Holmängenskolan, vilket skulle ge en total projektkostnad på 280 mnkr. Kommunfullmäktige har ännu 
inte behandlat ärendet.
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5 Bilagor
Bilaga 1. Redovisning av nuläge 
Bilaga 2. Prognoser barn- och elevtal 2022–2033
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