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1 Sammanfattning 

Lokalbehovsbeskrivningen beskriver de behov som finns för lokaler både på 
kortare och på längre sikt. Beskrivningen baseras främst på den förändring 
som är i samhället och vilka konsekvenser som den får på nuvarande 
verksamhet och verksamhetens lokaler. Behovet av åtgärder som är av 
mindre karaktär eller andra verksamhetsanpassningar beskrivs mer på ett 
övergripande sätt. Förskolan och grundskolan som är mer knuten till en 
geografisk plats beskrivs både i ett övergripande perspektiv och i respektive 
område.  
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2 Bakgrund 

Lokalbehovsbeskrivningen bygger vidare på de tidigare 
lokalförsörjningsplanerna. Fokuseringen fortsätter ligga på behov i 
områden/verksamheter och inte för enskilda objekt. Utifrån att 
verksamheten som bedrivs inom förvaltningen förändras fort på grund av 
olika stora elevgrupper över åren och olika flyttmönster inom kommunen är 
det svårt att i tidigt skede definiera investeringar i olika objekt. Inslaget av 
fristående aktörer på framförallt grund- och gymnasieskolan förvårar det 
ytterligare att tidigt definiera behovet till särskilda objekt eller områden. Vid 
större nybyggnationer är det inte orimligt att det är ledtider på upp till fem år 
innan en färdig lokal finns att bedriva verksamhet i. De långa ledtiderna 
kommer att ställa krav på god framförhållning, men också i vissa fall behov 
till snabbare tillfälliga lösningar som kan vara möjliga att använda till dess 
att en permanent lösning finns. 
 
Målsättningen med lokalbehovsbeskrivningen är att: 
 

• den ska hjälpa till att uppnå en långsiktigt hållbar lokalstrategi för barn- 
och utbildningsförvaltningens lokalbehov både på kort och lång sikt 

• uppnå låga kostnader för lokaler per elev/barn i verksamheten 
• lokalerna motsvarar det behov som finns och i rätt tid 

 

2.1 Lokaler 
Byggnaders uppgift är att tillgodose olika verksamheters behov av lokaler. 
De ska finnas på de platser där behov av verksamhet finns och vara 
anpassade för den verksamhet som ska bedrivas. De ska dessutom uppfylla 
myndighetskrav och i övrigt motsvara den standard man har rätt att förvänta 
sig i det samhälle vi lever i. Byggnadernas status kan däremot aldrig kopplas 
samman med verksamheternas lokalbehov. Finns det behov av att bedriva 
verksamhet på en specifik plats finns det också behov av lokaler och när 
verksamhetsbehovet försvinner finns inget lokalbehov.  
 
För att uppnå en god effektivitet och en bra verksamhet gäller det att 
lokalerna är: 
 

• flexibla, funktionella och anpassningsbara 
• utformade och väl underhållna så att de uppfyller gällande myndighetskrav 
• trivsamma och understödjande för ett pedagogiskt utvecklingsarbete 
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2.2 Styrande principer för skol- och förskolelokaler 
För att effektivt kunna möta behoven av lokaler krävs det tydliga styrande 
dokument. I samband med tidigare lokalförsörjningsplan har det fattats 
beslut om styrande principer för skol- och förskollokaler. Principerna 
hjälper till i arbetet kring lokalförsörjningen och pekar ut inriktningar och 
prioriteringar i samband med lokalförändringar och investeringar. 
 

2.3 Lokalprogram 
För att skapa likvärdigt och effektiva verksamhetslokaler är det en stor 
fördel att ha en beskrivande dokument för hur lokalerna ska utformas. I 
samband med ett kommunövergripande projekt under 2016 och 2017 har ett 
lokalprogram för förskola arbetas fram. Det har även påbörjats ett arbete på 
lokalprogram för grundskola årskurs F-6 och grundskola årskurs 7-9. 
Grundskolans lokalprogram behövera arbetas igenom mer innan de 
programmen är färdigställda. 
 

2.4 Samnyttjande av lokaler 
Under det senaste året har arbetet intensifieras mellan framförallt barn- och 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gällande ett 
ökat samnyttjande av lokaler. Det finns goda förutsättningar att ytterligare 
öka samnyttjandet för bland annat fritidsgårdar, bibliotek, specialsalar och 
idrottshallar. I en förlängning finns det även andra verksamheter som bör 
utredas och planeras för ett bättre samnyttjande, som till exempel 
kulturverksamheten och kulturskolan. Det skulle också finnas möjligheter 
att i en del områden dela lokaler mellan till exempel hemtjänstgrupper och 
förskola/skola. Vi bör på sikt sträva efter att så stor del som möjligt av våra 
lokaler används över hela dygnets timmar för att uppnå en så god 
lokaleffektivitet som möjligt. Det är också troligt att skadegörelse minskar i 
omfattning och det känns tryggare för om det redan är verksamhet i huset 
när man kommer på morgonen.  

3 Kommunövergripande funktioner 

I denna del beskrivs de verksamheter som inte direkt har någon koppling till 
en geografisk placering på samma sätt som förskolor och grundskolor. 
Undantaget Sundsvalls Montessoriskola som ändå beskrivs i det geografiska 
området trots att det är en kommunrekryterande skola.  

3.1 Gymnasieskolan 
Den kommunala gymnasieskolan är nu samlad under samma organisation 
och är inte längre indelad i Hedbergska och Västermalm utan allt ingår i 
Sundsvalls gymnasium. Olika program är ändå placerat i lokaler med 
utgångspunkt från antingen Hedbergska skolan eller Västermalms skola. De 
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allra flesta verksamheterna återfinns i kommunalt ägda fastigheter, men
några program återfinns även i externa som till exempel frisörutbildningen
och delar av transportprogrammet. I samband med asylvågen som kom till
Sverige och Sundsvall har IM - språk programmet vuxit och tagit stora delar
av verksamhetsytan på Västermalms skola, delar av verksamheten har under
2017 varit utlokaliserad till den tidigare Nacksta skolan och behöver på sikt
flyttas tillbaka och integreras med den övriga gymnasieskolan.

Gymnasiet är det område i vår förvaltning som har störst påverkan av
fristående aktörer.

Under den kommande tio - års period en kommer även elevantalet till
gymnasieskolan öka kraftigt i samband med att stora barnkullar som nu är i
början av grundskolan kommer att ersätta de små barnkullarna som är i
gymnasiet idag. Det kommer att leda till ökat lokalbehov på gymnasiet över
tid, men idag är det inte klart i vilken omfattning och inom vilka program
som ökningen kommer att vara.

Utifrån lokalbehov är gymnasiet också speciellt då flera av programmen
kräver både unika och särsk ilda lokaler oavsett elevantal. Det kan leda till
at t lokalkostnader kommer att vara höga även fast elevantalet varierar eller
är litet . Andra program som inte har behovet av särskilda lokaler berörs inte
lika tydligt vid elevsvängningar mellan olika program.

Antalet gymnasieelever 2017
Gymnasieskola År 1 År 2 År 3 År 4 Summa
Hedbergska 324 246 227 50 847
Västermalm 791 369 308 30 1498
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      Totalt kommunal gymnasieskola 1115 615 535 80 2345 

 
Fristående gymnasieskolor 
 

 
Antalet gymnasieelever 2017 

Gymnasieskola År 1 År 2 År 3 År 4 Summa 

Mikael Elias 78 74 65 2 219 

NTI-gymnasiet 63 38 49 1 151 

Plusgymnasiet 18 16 30 
 

64 

Realgymnasiet 25 20 27 
 

72 

Skvaderns gymnasieskola 159 134 152 5 450 

Sundsvalls praktiska gymnasium 62 59 43 4 168 

Thoren Business School 39 52 32 
 

123 

      Totalt fristående gymnasieskola 444 393 398 12 1247 

 

3.1.1 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 
Plan 2015-
2019 

Västermalm Tillskapa ca 15 stycken klassrum 
för nyanlända 

Klart 

Varuintag och entré/reception Se gymnasiesärskolan 

Förbättra logistik och säkerhet runt 
trafiksituationen, inklusive 
parkering för såväl bilar som 
mopeder och cyklar 

Klart 

Utrymmesbrist på vissa program Kvarstår 

Lås och larm Pågår 

Prio 2016-
2017 

  Industriprogrammets ventilation är 
undermålig och måste ersättas 

Pågår 

Plan 2015-
2019 

Altinska skolan Fylla överytor med annan 
verksamhet 

Kvarstår 

Plan 2015-
2019, Prio 
2016-2017 

Hedbergska Ställa för energiprojekt och viss 
verksamhetsanpassning 

Pågår 

3.1.2 Pågående projekt 

 Lås- och larmanläggning på Västermalm 

 Ventilationsåtgärder på Industriprogrammet 

 Anpassningar efter energiprojekt på Hedbergska med bland annat 

personalrum 
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3.1.3 Gymnasieskolans behov 

Verksamheten är in en förändringsprocess, delvis för att Åkersviks lokaler 
ska lämnas och för att en större översyn över gymnasiets organisation pågår. 
I samband med att det kan vara aktuellt för att omflyttningar av program kan 
det komma att krävas anpassningar. För närvarande råder det också en brist 
på lokaler för idrott, då Åkersvikshallen har stängts och även sporthallen har 
under vissa perioder varit stängt. Några av de investeringsbehov som 
redovisades i den tidigare planen kvarstår också, där bland annat ny entré 
och långsiktig lösning för IVS skulle kunna vara möjligt att lösa i samma 
investeringsprojekt. Utvecklingen går fort och varje programområde måste 
hela tiden anpassa sig efter arbetslivet och de ny kursplaner som kommer 
under åren, därför bör det tas med att det kommer att krävas regelbundna 
investeringar på respektive program, särskilt på de yrkesförberedande och 
tekniska programmen. 
 
Behovssammanfattning  
 

 Ombyggnad av entré och varuintag på Västermalm 

 Renovering av personalrum Västermalm 

 Verksamhetsanpassningar i samband med vidareutveckling av de olika 

programmen 

 Anpassning av lokaler för ökad verksamhet på Hedbergska, Altinska och 

GA-skolan 

 Utökning av program på grund av ökat elevunderlag 

 Behov av idrottshallar för idrottsundervisning 

 

3.2 Gymnasiets sär- och träningskola 
Särskolan för gymnasiet återfinns till några av de nationella programmen. 
Till det så finns det även det individuella programmet som brukar benämnas 
IVS. Då elevunderlagen ökar i befolkningen kommer även det komma fler 
elever till särskolan och till det individuella programmet vilket leder till att 
de bristande lokaler som finns idag kommer att bli ännu trängre. På IVS 
finns också tillfälliga moduluppställningar som bör ersättas med permanenta 
lösningar. Idrottsundervisning för IVS bedrivs för närvarande i idrottshallen 
på GA-skolan vilket inte är hållbart på sikt på grund av resor och 
tillgänglighet. 
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3.2.1 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 

Plan 2015-
2019 

Gymnasiesärskolan  Utökning av lokalerna för att 
rymma flera toaletter, 
förråd/laddstationer samt torra 
salar för IVS på Västermalm. 

Klart 

Prio 2016-
2017 

IVS Utreda utbyggnad på 
Västermalms gymnasium för att 
möta verksamhetens behov 

Pågår 

 

3.2.2 Pågående projekt 

 Utredning av utbyggnad av IVS 

 Trafiksäkerhetsåtgärder IVS 

3.2.3 Gymnasiesärskolans behov 

I samband med att gymnasieskolan kommer att lämna lokalerna på Åkersvik 
finns det också ett behov att lösa ny lokaler till särskolan. Även 
idrottsundervisningen bör på sikt kunna genomföras i närheten av övrig 
verksamhet. 
 
Behovssammanfattning  
 

 Utbyggnad av gymnasiesärskolan 

 Idrottshall för gymnasiesärskolan 

3.3 Grundsär- och träningsskola 
Grundsärskolan är organiserad i tre spår, där fyra stycken F-6 skolor går 
vidare till tre stycken 7-9 skolor, och där efter gymnasiet. Samtliga 
grundsärskolor har inriktning träning, men kommunen har specialiserat 
Norrbackaskolan mot en ren träningsskola för barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning på en tidig utvecklingsnivå, med behov av en anpassad 
lärmiljö.  
 
Skollokalerna har väldigt varierande standard och ändamålsenlighet. Bäst 
förutsättningar ges på Ljustadalens skola och störst behov av förbättring har 
Alens skola. Alens skola är för närvarande den enda verksamheten förutom 
Norrbacka som inte bedrivs integrerat med en annan grundskola. 
Norrbackaskolan är den enda skolan som har lokaler som är inhyrda av en 
extern fastighetsägare.  
 
Det finns för närvarande ingen fristående sär- eller träningsskoleverksamhet 
i kommunen. 
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3.3.1 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 
Plan 2015-
2019, Prio 
2016-2017 

Alens skola  Nya lokaler i anslutning till 
Kyrkmons skola 

Pågår 

Plan 2015-
2019, Prio 
2016-2017 

Norrbackaskolan  Fastställa framtida placering och 
omfattning. 

Förstudie pågår 

Prio 2016-
2017 

Bosvedjans skola Åtgärder för att möta 
verksamhetens behov 

Kvarstår 

 

3.3.2 Pågående projekt 

 Anpassning av Kyrkmons skola för Alens skola 

 Förstudie på att placera Norrbacka skolan på den tidigare Nacksta skola 

3.3.3 Gymnasiesärskolans behov 

I samband med att elevkullarna kommer att öka så kommer förmodligen 
även omfattningen av sär- och träningsskolans verksamhet öka över tid. Då 
flera av sär- och träningsskolorna återfinns i lokaler på skolor som också 
kommer att få ett ökat elevantal under den kommande perioden kan det bli 
tal om både omflyttningar, utökningar eller att verksamhet ska flytta till 
annan skola. 
 
Behovssammanfattning  
 

 Ombyggnation eller nybyggnation för Norrbackaskolan 

 Anpassning och framtidsäkring av särskolan på nuvarande grundskolor 

utifrån ökat elevunderlag till särskolan, men även utifrån de 

elevökningarna som kommer på några av de nuvarande grundskolor som 

särskolorna befinner sig på 

 

3.4 Särskilda undervisningsgrupper  
Det återfinns särskilda undervisningsgrupper inom både grundskolan och 
gymnasiet. Till största delen är verksamheten integrerad med grundskolan, 
eller gymnasieskolan och behoven av lokaler kan oftast lösas lokalt på 
skolan. Anpassningar kan ändå komma att krävas allt eftersom 
elevunderlagen ökar och undervisningsgrupperna kan vara påverkad även av 
andra händelser i samhället. En av de särskilda undervisningsgrupperna 
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återfinns i egna lokaler i anslutning till Hagaskolan, det som tidigare 
kallades för Geijerskolan. Den verksamheten kommer att behöva hitta nya 
lokaler på sikt då de nuvarande lokalerna inte är tillräckligt bra. Till 
lokalerna finns även en tillfällig moduluppställning som behöver ersättas 
med permanenta lokaler. 
 
Behovssammanfattning  
 

 Ny-, om- tillbyggnad eller anpassning på grundskola för verksamheten 

som idag återfinns på Geijerskolan.  

3.5 Kulturskolan 
Kulturskolan är en del av barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar 
med kultur och musik undervisning och fritidsverksamhet för kommunens 
skolelever. Kulturskolan arbetar både uppsökande mot kommunens skolor, 
såväl kommunala som fristående. Utöver det så bedriver Kulturskolan 
undervisning i dans, bild och musik utanför skoltid. Idag bedrivs 
undervisningen utanför skoltid på flera olika platser, dansen är oftast på 
Åkersvik, bildundervisningen sker på Bildens hus vid Navet och 
musikundervisningen är i lokalerna på Kulturskolan och på Hedbergska 
skolan. 
 
Verksamheten växer kraftigt och antalet barn och unga i Sundsvall kommer 
också göra det under kommande år. Att verksamheten är uppdelad på många 
olika platser och att lokalerna för framförallt musikundervisningen inte 
räcker till behöver förändringar göras på sikt. 
 
Kvällsverksamheten som bedrivs vid Navet har också upplevts som otrygg 
vilket inte är tillfredsställande. 
 
Behovssammanfattning  
 

 Anpassning eller nya lokaler för att uppnå en samlad verksamhet och 

kunna hantera det ökande antal elever som vill komma till Kulturskolans 

verksamhet 

3.6 Stödverksamheter 
 

3.6.1 CFL – centrum för flerspråkligt lärande 

Verksamhetens huvuduppgift är att vara stöd för modersmålsundervisningen 
till Sundsvalls kommuns verksamheter.  
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Samtliga anställda återfinns i bottenvåningen på GA-skolan. Behovet av 
lokaler är främst kontor. Utifrån att gymnasieskolan på sikt kommer att växa 
och att GA-skolan kan komma att behövas i större utsträckning än nu för 
gymnasiet kan verksamheten behöva flytta till nu lokaler centralt i staden. 
Då största delen av verksamheten bedrivs ute i skolorna är det viktigt med 
bra kommunikationsmöjligheter och närhet till bussar. 
 

3.6.2 BES – Barn, elevhälsa och skolutveckling 

Verksamhetens huvuduppgift är att vara stöd för barn, elever och dess hälsa, 
samt arbete med övergripande frågor kring skolutveckling 
 
Under året har verksamheten hastigt lämnat lokaler i 
Bergsåker(Selångersgården) och tillfälligt flyttat in i Nackstaskolan. Utifrån 
kommande planerade ombyggnationer för Norrbackaskolan på 
Nackstaskolan kan nya lokaler behövas på sikt för BES. 
 

3.6.3 Medioteket 

Verksamhetens huvuduppgift är att vara stöd för förvaltningen och idag 
återfinns verksamheten i egna lokaler vid Navet i kvarteret Barkassen.  
 
 
Behovssammanfattning  
 

 Eventuellt nya lokaler för CFL i samband med gymnasiets utveckling 

 Ombyggnation och anpassning av lokaler för BES efter att Norrbacka 

skolan framtida lösning är beslutad 

 

3.7 Övrig verksamhet 

3.7.1 Barn- och utbildningskontoret 

Till största del återfinns verksamheten i kommunhuset i delar av plan 6 och 
plan 7. I övrigt så finns det inhyrningar av kontor för intendenter på GA-
skolan, pedagogistor på Nackstaskolan. Det finns också gemensamma 
kontor på lokalkontoret i Kvissleby för förskolorna i Njurundaområdet. 
 

3.7.2 Outnyttjade lokaler 

Den tidigare förskolan Myggan/Sagogården hyrs fortfarande av 
förvaltningen. Under året har den används som tillfälliga kök i samband 
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med köksrenoveringar på Alnön och kom mer under kommande år användas
som evakueringslokaler för biblioteket på Vibackeskolan i samband med
ombyggnadsprojektet på Vibackeskolan.

4 För - och grundskola

4.1 Förskola
I kommunen har vi många förskolor, det finns idag några förskolor som är
åtta avdelninga r, men även många små förskolor på två avdelningar. De
allra flesta förskolorna är äldre med stora behov på såväl byggnaden som på
hur verksamheten kan bedrivas utifrån nuvarande inriktning och
verksamhet. De flesta förskolorna kom till på den tiden som de t byggdes
villadaghem, oftast också med mindre barngrupper än vad det är idag.
Många av de förskolor som byggdes planerade också för de skulle vara
möjliga att göra om till bostäder och enkla att sälja, vilket inte har hänt i så
många fall. Utifrån den tan ken gjordes inte köken på förskolorna tillräckligt
stora utan de gjordes mer som villakök, vilket vi nu ser effekten av. Inte
heller ventilationen uppfyller de nuvarande kraven på luftväxling och det
uppkommer ofta synpunkter på brister kring ljudmiljön i nuvarande
förskolor. Allt eftersom de kommer att byggas nya förskolor kommer några
av de äldre förskolorna att lämnas, men fler a kommer nog vara kvar en
längre tid på grund av ökade barnkullar i förskoleåldern.

Under kommande tio - års period kommer barnant alet till
förskoleverksamheten att öka med över 500 barn i åldern 1 - 5 år.
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I Sundsvalls finns det en viss påverkan av fristående förskoleverksamhet.
Det finns totalt 11 stycken fristående förskolor att jämföra med kommunens
dryga 80 . Av barnantalet 2017 gick ungefär åtta procent i fristående
förskoleverksamhet.

Eftersom förskolan inte är obligatorisk på samma sätt som grundskolan
kommer barnen in i verksamheten under hela året, allt eftersom det passar
för föräldrarna. Men eftersom det är skolplikt så s lutar alla femåringar i
förskolona i samband med sommaren innan de börjar förskolklass. Detta gör
att barnantalet i förskolan pendlar över året. Flest barn i
förskoleverksamheten är det maj /juni och minst barn i förskolan är det i
juli/augusti varje år.

Förskolornas behov redovisas också i de geografiska områdena med det
kommer också krävas generella aktivitet för förskolor inom dessa områden

4.1.1 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan
Prio 2016 -
2017

Förskolekök Generell pott för anpassningar av
kök för att möta myndighetskrav
10 mnkr

Pågår

4.1.2 Pågående projekt
Åtgärder på förskolekök
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4.1.3 Förskolans generella behov under perioden
Ventilationsåtgärder för att uppfylla gällande krav på luftomsättning och
lufthastigheter
Ljudförbättrande åtgärder på grund av ö kat barnantal på förskolorna

Fortsättning på arbete med förskolekök

Tillgänglighetsanpassningar av förskolor

Kapacitetsbedömning av förskolorna för att definiera max kapaciteten av
antalet förskoleplatser

4.2 Grundskola
I kommunen har vi 34 grunds kolor , varav några är endast sär - och
träningsskolor . Det är skolupptagningsområdet som är avgör vilken skolan
som blir så kallad hemskola för eleverna, det är också utifrån respektive
skolområde som vi planerar lokalerna för. D et finns idag kommunal a skolor
som både är på väg att bli uppemot 900 elever , men också andra som är en
bit under 100 elever. Fler grundskolor är äldre med stora behov på såväl
byggnaden som på hur verksamheten kan bedrivas utifrån nuvarande
inriktning och verksamhet. Några av de stora utmaninga r som finns på
skolans lokaler är framförallt brister i luft - och ljudmiljö.

Under kommande tio - års period kommer elev antalet till grundskolan att öka
något varje år.

I Sundsvalls finns det en påverkan av fristående grundskoleverksamhet . Det
finns t otalt 8 fristående grundskolor . Av elev antalet 2017 g år ungefär drygt
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20 procent i fristående grundskoleverksamhet. Den största påverkan från
friskolorna finns i de högre årskurserna och minst i de lägre årskurserna.
Engelska kommer att utöka sin verksamhe t ytterligare från och med hösten
2018 och då blir de fristående grundskolornas andel större.

Friskolornas placering avgör till stor del hur fördelningen ser ut till
friskolorna utifrån den kommunala skolans upptagningsområde. Det syns
allra tydligast på friskolorna som är etablerade i ytterområdena att den
största delen av eleverna kommer från närområdet. På samma sätt visar det
sig att de fristående grundskolorna i mer centrala lägen har elever från flera
olika upptagningsområden.

Grundskolans behov redovisas i de geografiska områdena , men det kommer
också krävas generella aktivitet för grundskolorna under den kommande
perioden .

4.2.1 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan
Prio 2016 -
2017

Alla verksamheter Generell pott för att möta
verksamhetsanpass ningar och
myndighetskrav 10 mnkr

Kvarstår
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4.2.2 Pågående projekt 

4.2.3 Grundskolans generella behov under perioden 

 Ventilationsåtgärder för att uppfylla gällande krav på luftomsättning och 

lufthastigheter utifrån elevantal i klassrumen 

 Ljudförbättrande åtgärder i klassrum och kapprum på grund av ökat 

elevantal  

 Ombyggnationer till tillagningskök enligt beslut om tillagning av mat 

 Ombyggnationer av duschrum i idrottshallar 

 Kapacitetsbedömning av grundskolor för att definiera max kapaciteten i 

respektive skola 

 

5 Områdesbeskrivningar 

Tidigare lokalförsörjningsplaner har utgått från de olika skolområdena som 
har funnits i Sundsvalls kommun. I och med den senaste 
organisationsförändringen på barn- och utbildningsförvaltningen har 
skolområdena och dess funktion upphört. Denna behovsbeskrivning baseras 
istället på en gemensam syn inom Sundsvalls kommun på kommunens 
uppbyggnad och geografiska områden som hör ihop. Arbetet med denna 
beskrivning utgår ändå från skolupptagningsområdena som fortfarande är 
kvar, men behoven beskrivs utifrån de nya geografiska områdena. Att vi har 
prognoser på skolupptagningsområden har hjälp till att se vilka delar av 
områdena som har det största behovet. Det kan också bli aktuellt att ta fram 
ännu mer detaljerade prognoser i samband med större investeringsprojekt 
inom förskolan eller grundskolan. 
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5.1 Karta över områdena 
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5.2 Centrala Sundsvall 
 

 

5.2.1 Förskolor 

Det finns för närvarande inga förskolor i de centrala delarna av Sundsvall 

5.2.2 Grundskola 

Det finns för närvarande inga kommunala grundskolor i de centrala delarna 
av Sundsvall, men däremot två fristående grundskolor. Ingen av 
grundskolorna har verksamhet i årskurserna F-2. Prolympia har endast 
årskurserna 7-9 i centrum, de tidigare årskurserna återfinns i Haga området. 
Engelska skolan kommer från och med hösten 2018 även omfatta årskurs 3. 
 
Fristående grundskolor 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Engelska skolan Centrum 4-9 724 725 750 798 832 

Prolympia Centrum 7-9 (F-9) 241 318 346 379 407 

 

5.2.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 

 
Plan 2015-
2019 

Södra Kajen Planera för att lösa nya områdens 
behov av skola och förskola  

Planläggning pågår 
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5.2.4 Förskolornas behov i området 

Sundsvall växer och flera områden håller både på att bebyggas med bostäder 
och planaras för bostäder. Till största delen kommer det att byggas 
lägenheter i centrum. Eftersom det inte finns några förskolor i närheten av 
centrum kommer det att behövas nya förskoleplatser. För att täcka upp 
tillfälliga och kortsiktiga behov för andra delar av de mer centrala delarna av 
Sundsvall kan det med fördel vara ett överskott av platser i centrala delarna. 

5.2.5 Grundskolornas behov i området 

Även fast det finns fristående grundskolor i centrum kommer det att krävas 
att det på sikt ordnas kommunala grundskoleplatser. Det är framförallt för 
de lägsta årskurserna, men även för de högre årskurserna. På sikt kan det 
också vara aktuellt att mellanstadier och högstadier från tillväxt områden 
förläggs centralt då inte skolorna i respektive område räcker till i sin 
kapacitet. 
 

5.2.5.1 Behovssammanfattning för området 
- Nya förskoleplatser i området, främst kring Alliero 

- Extra förskoleplatser i centrala lägen för kommunen 

- Ny grundskola i centralt läge för F-9 verksamhet  
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5.3 Skönsmon 

 

5.3.1 Förskolor 

I området finns två förskolor, Vapelskogen och Kubens förskola. Området 
är nära anslutet med Södermalm och där återfinns fler förskolor. Kubens 
förskola är kommunens nyaste och för tillfället största förskola. Eftersom att 
området är nära Södermalm kan förskolorna hjälpa varandra med 
förskoleplatser. Bland annat så har Kubens förskola under de senaste åren 
hjälp till med förskoleplatser för barn från bland annat Bredsand och 
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Njurundaområdet. För närvarande finns det ingen fristående förskola 
etablerad i området. 
 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Vapelskogens förskola Skönsmon 3 57 55 53 

Kubens förskola Skönsmon 8 122 119 123 

5.3.2 Grundskola 

Skönsmons skola är den enda grundskolan i området. För närvarande håller 
skolan på att renoveras och den pågående om- och nybyggnationen kommer 
att färdigställas under 2020. Det pågående projektet omfattar bland annat ett 
nytt skolhus, ny idrottshall och renoveringar av befintliga hus. I samband 
med ombyggnationerna kommer en inhyrning samt några tillfälliga 
moduluppställningar att lämnas. I dagsläget går sedan eleverna vidare till 
Höglundaskolan från och med årskurs sju. 
  

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Skönsmons skola Skönsmon F-6 388 386 405 363 366 

 

5.3.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 
Plan 2015-
2019 

Södra Kajen Planera för att lösa nya områdens 
behov av skola och förskola  

Planläggning pågår 

Plan 2015-
2019 

Skönsmons skola Byggs ut under åren 2016-2018 Pågår fram till 2020 

5.3.4 Förskolornas behov i området 

I området pågår flera nya detaljplaner och byggprojekt. Bland annat 
utökning av bostadsområden vid brädgatan. På sikt att saknas förskolplatser 
i området och eftersom det även kommer att saknas förskoleplatser i 
Centrum och på Södermalm kommer det att krävas att nya förskoleplatser 
skapas i något av dessa områden. Utöver detta behov kommer troligen även 
Södra Kajen bebyggas med bostäder under perioden och även där kommer 
det att behövas förskoleplatser. 
 

5.3.5 Grundskolornas behov i området 

Efter ombyggnationen av Skönsmons skola finns det en bra 
grundskolekapacitet i Skönsmon. I samband med utbyggnadsplanerna på 
Södra Kajen kommer det ändå troligast att behövas ytterligare i grundskola i 
de lägre åldrarna i Södra Kajen området. Som det är idag skiljer järnvägen 
Södra Kajen från Skönsmon och det kommer vara avgörande hur det går att 
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få till en sammankoppling mellan områdena om de ska kunna avlasta 
varandra. 

5.3.6 Pågående projekt 

 Om-, till-, och nybyggnad av Skönsmons skola, färdigt till 2020 

5.3.7 Behovssammanfattning för området 
- Utökning av Vapelskogens kapacitet med motsvarande en avdelning 

- Fler förskoleplatser till området eller via 

Centrum/Södermalmsområdet 

- Nya förskole- och grundskoleplatser på Södra Kajen 
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5.4 Nacksta – Södermalm 

 

5.4.1 Förskolor 

I området finns det 13 stycken kommunala förskolor och tre stycken 
fristående förskolor. Samtliga fristående förskolorna återfinns i 
Sisjöområdet. På de kommunala förskolorna är det en bra geografisk 
spridning, men gemensamt för förskolorna är att de är för små sett till 
behovet av förskoleplatser. För närvarande är endast på Stjärnans förskola 
som det finns tillfälliga moduluppställningar.  
 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Kronans förskola Södermalm 5 86 88 88 

Spikens förskola Södermalm 2 31 32 33 

Stjärnans förskola Södermalm 4 69 69 62 

Grevebäckens förskola Södermalm 2 37 34 34 

Skogsparkens förskola Södermalm 2 34 34 34 

Södra bergets förskola Södermalm 4 68 69 71 

Paviljongvägens förskola Sidsjö 3 51 49 56 
Sundsvalls 
Montessoriförskola Sidsjö 4 89 90 95 

Sidsjö förskola Sidsjö 2 36 35 37 

Regnbågens förskola Nacksta 4 63 65 64 
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Vretens förskola Nacksta 7 107 103 114 

Midälvaplatsens förskola Nacksta 3 51 51 53 

Kulans förskola Nacksta 4 70 71 72 

 
Fristående förskolor 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Förskolan Blå Draken Sidsjö 
 

49 53 54 

Kullerbyttans förskola Sidsjö 
 

27 28 27 

Förskolan Optimus Sidsjö 
 

48 45 45 

 
 

5.4.2 Grundskola 

Höglundaskolan är hela områdets högstadium, till Höglunda kommer även 
eleverna från Skönsmonsskola i årskurs 7. Till S:t Olofsskolan kommer 
eleverna även från Allsta skola i årskurs 4. Södermalms skola har under den 
senaste tiden växt och i skolans ursprungliga lokaler återfinns nu endast 
årskurs 1-3, från och med årskurs 4 går eleverna vidare till Höglunda och 
förskoleklassen för Södermalms skola bedrivs nu i den tidigare förskolan 
Duvans lokaler. Sundsvalls Montessori som är en kommunrektryterande 
skola återfinns också i området. Den allra största delen av eleverna till 
Montessoriskolan kommer från närområdet. De flesta eleverna kommer från 
närområdet även till friskolan Heliås Sidsjö. På både S:t Olofsskolan och 
Höglundaskolan återfinns tillfälliga skollokaler i moduler, de senaste 
modulerna till området kom på plats sommaren 2017. I området återfinns 
också den tidigare Nackstaskolan som för närvarande endast används för 
gymnasieverksamhet och kontor åt andra delar av barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
 
 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Höglundaskolan Södermalm 4-9 291 503 523 595 637 

Södermalms skola Södermalm F-3 469 300 311 332 335 

S:t Olofsskolan Nacksta F-6 290 305 335 353 360 

S-valls Montessoriskola Sidsjön F-9 215 233 231 234 236 

 
Fristående grundskolor 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Heliås, Sidsjön Sidsjön F-9 294 309 321 320 314 

Kristna Skolan Oasen Nacksta F-9 105 93 103 102 104 
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5.4.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 
Plan 2015-
2019 

Höglundaskolan 
och Södermalm 

Bägge skolorna har lokalbrist. Kvarstår 

Fastställa Höglundas framtida 
omfattning, 4-9 eller 7-9. 

Utredning pågår 

Får Höglunda vara 7-9 så ryms 
verksamheten i nuvarande lokaler 

Utredning pågår 

Plan 2015-
2019 

Södermalm  Myndighetsanpassningar Delvis klart 

Underhåll och reinvesteringar Planeras till 
ombyggnadsprojektet 

Utemiljön Ansökan till Boverket 
kommer att skickas in 
under 2017 för åtgärd 
våren 2018 

Långsiktig lösning som ersätter 
tillfälliga lokaler i S2 

Det är fortfarande planen 

Prio 2016-
2017 

Utreda hur förvaltningen skall lösa 
lokalbristen inom skola och 
förskola i området. Målet är att 
förskolan skall kunna återta S2, att 
Höglunda skall rymma högstadiet 
och att låg- och mellanstadiet skall 
få långsiktigt hållbara lokaler 

Utredning pågår, bland 
annat utreds för 
närvarande om GA skolan 
kan användas för 
evakueringslokaler för 
Södermalm och senare 
även som permanent 
grundskola i centrum. 

Plan 2015-
2019 

Montessori  Långsiktig lösning för skolans 
lokalbehov, inhyrning 

Hyresvärden har tagit 
fram inledande skisser, 
inget som är nära beslut 

Plan 2015-
2019 

S:t Olofsskolan  Fastställa skolans framtida 
omfattning i relation till 
Nackstaskolan 

Utredning pågår som del 
av lösning för att lösa 
behovet av grundskola 
för Katrinehill 

Reinvesteringar och eftersatt 
underhåll 

Kvarstår, åtgärder 
planeras för personalrum 

Lokalanpassningar efter beslut om 
omfattning 
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Plan 2015-
2019 

Katrinehill  Planera för att lösa nya områdens 
behov av skola och förskola  

Se S:t Olof gällande 
Katrinehill 

Plan 2015-
2019 

Förskolor Frågan om ny större etablering 
utreds.  

En förstudie är inledd för 
att bygga en 8-
avdelningsförskola kring 
Midälvaplatsen. En 
förstudie kommer också 
att starta för att göra om 
S2 till förskola 
igen(Duvan) 

Prio 2016-
2017 

Nackstaskolan Utreda vilken typ av verksamhet 
om skall bedrivas i lokalerna på 
kort och lång sikt 

Se Norrbackaskolan 

 

5.4.4 Förskolornas behov i området 

Antalet förskoleplatser är begränsade i området. Det är stor inflyttning och 
det byggs också mycket bostäder, både villor och lägenheter. Ett flertal av 
de nuvarande förskolorna är två avdelningsförskolor som på sikt bör ersättas 
av större etableringar. I området pågår också planläggning av det nya 
Katrinehillsområdet, förskolornas behov för Katrinehill bör lösas inom 
området. 

5.4.5 Grundskolornas behov i området 

Både Södermalm, Höglunda och S:t Olofskolan har utrymmesbrist och i och 
med de kommande elveökningarna i området kommer åtgärder att krävas. 
På Södermalms skola planeras det för en ombyggnation, men den kommer 
främst att handla om arbetsmiljöåtgärder och leder inte till någon större 
utökning av kapaciteten. Södermalm kommer att under ombyggnationen att 
evakueras till andra lokaler, för närvarande utreds det om Åkersviks skolan 
kan användas som evakueringslokaler. På sikt behöver det etableras nya 
skollokaler i detta område eller i centrum, eventuellt även i båda. I samband 
med ökade elvekullar kommer inte heller antalet elevplatser på 
Höglundaskolans högstadium att räcka till utan ett nytt högstadium behöver 
startas. 
 

5.4.6 Pågående projekt 

 Färdigställa tillfälliga förskoleplatser i området 

 Ombyggnad Södermalms skola 
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 Ny förskola vid Midälvaplatsen 

 

5.4.7 Behovssammanfattning för området 
- Utökning av förskoleplatser  

- Ersättning av två avdelningsförskolor 

- Nya förskoleplatser för Katrinehill 

- Ny grundskola i området eller centralt i Sundsvall. 

- Utökning av högstadiets kapacitet eller ytterligare högstadium. 
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5.5 Haga – Bosvedjan – Skönsberg 

 

5.5.1 Förskolor 

I området finns 13 kommunala förskolor och två fristående förskolorna. 
Förskolorna är väl utspridda i området. Några förskolor i Haga och 
Skönberg ligger mellan områden och kan på så sätt hjälpa varandra med 
förskoleplatser. På grund av att det inte finns någon förskola mellan Haga 
och Bosvedjan är det sämre förutsättningar för att avlasta mellan de 
områdena.  
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Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Haga förskola Haga 4 67 69 76 

Lotsgatans förskola Haga 2 33 33 34 

Baldersvägens förskola Haga 2 34 36 34 

Västergatans förskola Haga 4 55 62 63 

Riddarens förskola Haga 3 55 52 51 

Solens Montessoriförskola Bosvedjan 4 74 70 69 

Fäbodgränds förskola Bosvedjan 2 34 37 37 

Bosvedjans förskola Bosvedjan 3 48 46 50 

Lillskogens förskola Bosvedjan 3 52 51 54 

Skogsbacken förskola Bosvedjan 2 33 35 35 

Lärarens förskola Skönsberg 3 53 54 52 

Korsta förskola Skönsberg 3 49 47 51 

Storkens förskola Skönsberg 5 84 79 80 

 
Fristående förskolor 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Drakstadens förskola Skönsberg 
 

22 22 20 

Stormlyktans förskola Skönsberg 
 

21 20 21 
 

5.5.2 Grundskola 

I området finns det tre kommunala grundskolor och två fristående 
grundskolor. Både Bosvedjans skola och Hellbergsskolan är F-6 skolor där 
sedan årskurs 7 går vidare till Hagaskolan (F-9). På både Hagaskolan och 
Bosvedjeskolan återfinns en sär- och träningsskola. På Hagaskolan finns 
också särskilda undervisningsgrupper i en del av byggnaderna. Friskolan 
Prolympia har sin F-6 verksamhet i Haga, högstadiet återfinns i centrum. 
 
 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Hagaskolan Haga F-9 617 677 674 664 604 

Bosvedjeskolan Bosvedjan F-6 322 319 322 331 340 

Hellbergsskolan Skönsberg F-6 273 247 239 245 258 

 
Fristående grundskolor 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
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Mimerskolan Haga 4-9 341 341 352 361 362 

Prolympia Haga F-6 (F-9) 241 318 346 379 407 

 

5.5.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 
Plan 2015-
2019 

Bosvedjeskolan Långsiktig lösning för att lämna 
moduler 

Arbete pågår 
  

Fastställa framtida kapacitet 

Plan 2015-
2019 

Hagaskolan Iordningställa permanenta lokaler 
så att man kan lämna moduler 

Klart på Hagaskolan, 
modul kvar på 
Geijerskolan 

Fastställa framtida kapacitet Kvarstår 

Plan 2015-
2019 

Solens förskola  Byte av tak Klart till HT 2018 

Bygga ut motsvarande en 
avdelning 

Prio 2016-
2017 

Hellbergsskolan Utreda hur vi kan minska skolans 
överytor och öka 
lokaleffektiviteten 

Arbete pågår 

Plan 2015-
2019 

Förskolor  Frågan om ny större etablering 
utreds 

Beslut har tagits om ny 
förskola i Bosvedjan 

 

5.5.4 Förskolornas behov i området 

Området ökar i befolkning och förskoleplatserna kommer inte att räcka till 
på sikt. Det har tagits beslut om att bygga ny förskola i Bosvedjan och sedan 
så håller Solens förskola på att utökas med en avdelning. Prognoser visar att 
det kommer att bli ytterligare platsbrist i Skönsberg och Hagaområdet. Det 
har också tillkommit fler bostäder i framförallt Hagaområdet. Fler 
förskolplatser kommer att behövas, en kortsiktig plan är att fortsätta bedriva 
förskola på Hagaskolan till dess att nya förskoleplatser finns i Haga.  

5.5.5 Grundskolornas behov i området 

Grundskolan i Bosvedjan kommer att få ett ökat elevantal och det kan 
komma att bli ett behov av utbyggnad eller effektivisering. De tillfälliga 
modulerna bör ersättas med permanenta lösningar. Då fler elever kommer 
till i varje delområde kommer högstadiet på Hagaskolan att på sikt bli för 
litet, vilket också kommer att kräva en tillbyggnad eller flera andra 
förändringar. 
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5.5.6 Pågående projekt 

 Utbyggnad av Solens förskola med en avdelning som är klar hösten 2018. 

 Nybyggnad av en åtta-avdelningsförskola i Bosvedjan 

 Lokaleffektivisering av Hellbergsskolan 

5.5.7 Behovssammanfattning för området 
- Ombyggnad av köket på Hagaskolan till tillagningskök för att klara 

framtida elevökningar 

- Fler förskoleplatser i Hagaområdet, gärna i anslutning mot 

Bosvedjan/Bydalen 

- Ersättning av 2-avdelningsförskolor 

- Fler förskoleplatser i Skönsbergsområdet 

- Utökning av grundskolekapaciteten i Bosvedjan 

- Utredning och eventuell utökning av grundskolekapaciteten på 

Hagaskolan  
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5.6 Birsta – Ljustadalen 

 

5.6.1 Förskolor 

I området finns det tre stycken kommunala förskolor och två stycken 
fristående förskolor. Det är en bra geografisk spridning på förskolorna. 
Ingen av förskolorna har tillfälliga moduluppställningar, däremot har 
Humlans förskola en inhyrd del i ett närliggande hus. Det finns bra 
kommunikationer mellan områden och områdena kan till viss del hjälpa 
varandra med förskoleplatser. 
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Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Solstrålens förskola Ljustadalen 6 87 86 90 

Römsta förskola Ljustadalen 3 55 55 53 

Humlans förskola Gångviken 6 100 103 102 

 
Fristående förskolor 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Trädets förskola Ljustadalen 
 

66 66 64 

Vårbackens förskola Ljustadalen 
 

27 32 36 
 

5.6.2 Grundskola 

I området finns det två grundskolor, Gångvikens skola och Ljustadalens 
skola. Båda skolorna är F-6 skolor. Eleverna går sedan vidare till 
Vibackeskolan i högstadiet. Ingen av skolorna har tillfälliga 
moduluppställningar. På Ljustadalens skola finns det också särskilda 
undervisningsgrupper och särskoleverksamhet vilket gör att lokalytorna kan 
ses som stora i jämförelser. Båda skolorna är påverkade av friskolor och har 
elevminskning i årskurserna 4-6 vilket leder till dåligt lokalutnyttjande. 

    
Antalet grundskoleelever 

Namn 
 

Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Ljustadalens skola K Ljustadalen F-6 230 238 265 287 307 

Gångvikens skola K Gångviken F-6 133 155 151 141 154 

 

5.6.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 

Plan 2015-
2019 

Ljustadalens skola Iordningställa tomma lokaler till 
lokaler för förskoleklass 

Klart 

Plan 2015-
2019 

Ljustadalens skola Utreda om skolan kan utöka 
antalet årskurser till att även 
inkludera 7-9 

Inte aktuellt 

Plan 2015-
2019 

Solstrålens 
förskola 

Iordningställa förskoleklassens 
utrymmen till förskolelokaler 

Arbete pågår 

 

5.6.4 Förskolornas behov i området 

Ombyggnaden av Solstrålens förskola pågår och det ger en utökning med 
drygt 26 förskoleplatser i området. På sikt finns behov av ombyggnad av 
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Humlans förskola i Gångviken som har verksamhet i flera hus och även i 
inhyrda lokaler. Med fördel kan förskola och skola samlas i en 
byggnad/placering i Gångviken. 
 

5.6.5 Grundskolornas behov i området 

Båda grundskolorna har ett visst överskott på lokalyta jämfört med 
elevantalet på framförallt mellanstadiet. Gångvikens skola bedrivs i lokaler 
med ett stort underhållsbehov. 

5.6.6 Pågående projekt 

 Utökning av förskolans kapacitet på Solstrålen förskola med 2 avdelningar 

som blir klara under 2018 

5.6.7 Behovssammanfattning för området 
- Utökning av förskolans kapacitet i Gångviken på sikt 

- Utredning av grundskolans omfattning och eventuell effektivisering av 

lokalytor 
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5.7 Alnö 

 

5.7.1 Förskolor 

I området finns det nio stycken kommunala förskolor. Det är en bra 
geografisk spridning på förskolorna, med Rönnbackens förskola i öster och 
Lanternans förskola i Ankarsvik. På Rönnbackens förskola finns det en 
avdelning i tillfällig modul, men den kommer att avvecklas under 2018.   
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Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Äppellunda förskola Alnö 4 57 54 58 

Sagogårdens förskola Alnö stängd 36 16 0 

Fyrens förskola Alnö 4 71 66 70 

Ängens förskola Alnö 4 70 58 48 

Rönnbackens förskola Alnö 4 81 84 88 

Lillbäckens förskola Alnö 2 32 32 34 

Vibacke förskola Alnö 4 68 68 66 

Villa Strands förskola Alnö 2 35 35 36 

Ögårdens förskola Alnö 2 31 32 34 

Lanternans förskola Ankarsvik 4 66 66 73 
 

5.7.2 Grundskola 

I området finns det fyra kommunala grundskolor, samt en fristående 
grundskola. Till Vibackeskolan kommer Kyrkskolans elever i årskurs fyra, 
från de övriga och Gångvikens skola samt Ljustadalens skolan kommer 
eleverna till årskurs 9. Den fristående grundskolan har de allra flesta 
eleverna från närområdet. 
  

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Kyrkskolan Alnö F-3 119 120 117 122 100 

Uslands skola Alnö F-6 366 356 355 337 309 

Vibackeskolan Alnö F-9 482 511 530 585 641 

Ankarsviks skola Ankarsvik F-6 101 116 128 123 124 

 
Fristående grundskolor 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Kunskapsakademin Alnö 4-9 214 219 213 215 215 

 
 
 

5.7.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 
Plan 2015-
2019 

Vibackeskolan Utbyggnad påbörjas under 2016 Etapp 1 pågår, 
färdigställd 2018. 
Upphandling av Etapp 2 
pågår 

Plan 2015-
2019 

Kyrkskolan  Ventilation på Basen för att klara 
fler elever 

Klart  
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5.7.3.1 Förskolornas behov i området 

För närvarande finns det ett visst platsöverskott i området, men ett visst 
underskott kring Ankarsvik. På sikt kommer det ändå att saknas 
förskoleplatser och utifrån att det är förhållandevis många mindre förskolor 
på Alnön bör en större etablering göras.   

5.7.3.2 Grundskolornas behov i området 

Ombyggnationen på Vibacke pågår och när ombyggnationen är färdigställt 
kommer det att finnas en bra kapacitet på Alnön. Både Kyrkskolan och 
Ankarsviks skola bedrivs i sämre lokaler som bör ersättas på sikt. Det finns 
också moduler på samtliga förskolor som ska ersättas eller avvecklas. I 
samband med att Vibacke skolan fylls upp med elever kommer det att på 
sikt behövas kompletteras med ytterligare undervisningslokaler för idrott. 
 

5.7.4 Pågående projekt 

 Ombyggnation av Vibackeskolan 

 Förstudie för nybyggnation på Ankarsvik för skola och förskola 

5.7.4.1 Behovssammanfattning för området 
- Etablering av ny större förskole enhet 

- Gymnastikhall för Vibacke/Usland 

- Ersättning eller avveckling av moduler på samtliga skolor 
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5.8 Bredsand 

 

5.8.1 Förskolor 

I området finns det en kommunal förskola som bedrivs i två olika 
fastigheter/byggnader som är geografiskt åtskiljda. Från årsskiftet 
2017/2018 kommer denna förskola att organiseras om så att det istället blir 
två förskolor. Tallvägens förskola och Ejdervägens förskola. På den ena 
fastigheter återfinns delar av förskolan i inhyrda moduler. I 
upptagningsområdet för Bredsand skola ingår även Hemmanet och där finns 
ytterligare en kommunal förskola. 
 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Draghällans förskola Bredsand 12 170 162 170 

5.8.2 Grundskola 

I området finns det en grundskola, Bredsands skola. Skolan är en F-6 skola 
där eleverna går vidare till högstadiet på Nivrenaskolan i Kvissleby.  På 
skolan finns moduler som används för undervisningsverksamheten. I 
upptagningsområdet för Bredsand ingår även Hemmanet, där återfinns 
också en fristående grundskola.  
 



 

 40(90) 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Bredsands skola Bredsand F-6 234 242 243 239 209 

 

5.8.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 
Plan 2015-
2019 

Bredsands skola Fastställa framtida kapacitet Kvarstår 

Långsiktig lösning för att lämna 
modulerna 

Kvarstår 

Energiåtgärder Lämnas  

Köket/diskinlämning för litet, 
anpassning matsal 

Kvarstår 

5.8.4 Förskolornas behov i området 

Förskolornas kapacitet i Bredsand behöver utredas ytterligare och 
regelbundet stämmas av mot prognoser. De tillfälliga modulerna behöver 
ersättas på sikt och beroende på vilka åtgärder som kommer att göras i 
Hemmanet (Njurundas tätort) eller i Skönsmon kan det finnas olika 
alternativ. 

5.8.5 Grundskolornas behov i området 

På skolan finns flertalet klassrum i moduler vilka bör ersättas med 
permanenta lokaler. Då elevantalet i området snabbt kan förändras bör 
kapacitetsbedömning göras. På sikt kan det också övervägas om Bredsands 
skolas elever ska gå vidare mot centrum istället för mot Kvissleby och 
Njurunda. 

5.8.6 Behovssammanfattning för området 
- Kapacitetsbedömning av grundskolan 

- Kapacitetsbedömning och eventuell vis utökning av antalet 

förskoleplatser 

- Anpassningsåtgärder av skolan för att möta det långsiktiga behovet 
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5.9 Njurunda tätortsområde 

 

5.9.1 Förskolor 

Området är geografiskt stort och det finns 10 stycken kommunala förskolor 
och två fristående förskolor.  Förskolorna är välplacerade geografisk, men 
med tanke på områdets uppbyggnad finns det i vissa fall begränsade 
möjligheter att hjälpa varandra med platser.   
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Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Hemmanets förskola Hemmanet 2 38 38 38 

Klockarbergets förskola Klockarberget 3 54 52 53 

Copernicus förskola Kvissleby 3 64 61 62 

Nolby förskola Nolby 3 40 39 46 

Nolbykullens förskola Nolby 2 32 35 34 

Essviks förskola Essvik 2 38 37 37 

Skottsunds förskola Skottsund 4 74 75 74 

Mjösunds förskola Njurunda 3 53 52 53 

Forsa förskola Njurunda 3 50 54 53 

Stångå förskola Njurunda 2 35 35 33 

 
Fristående förskolor 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Förskolan Trollet Klockarberget 
 

19 19 25 

Lilla Mullvadens förskola Njurundabommen 
 

22 25 28 

 

5.9.2 Grundskola 

I området finns det bara fyra kommunala grundskolor. Nivrenaskolan är den 
uppsamlande skolan i högstadiet för områdets skolor. Till Nivrenaskolan 
kommer även Bredsands skolas elever i årskurs 7. På Nivrenaskolan och 
snart på Kyrkmons skola återfinns sär- och träningskola i årskurserna F-9. 
Essviks skola är den enda skolan i området som delvis bedriver sin 
undervisning i tillfälliga lokaler. Under tidigare år har eleverna i årskurs 6 
varit på Nivrenaskolan, men sedan höstterminen 2017 är de åter på sina 
respektive hemskolor. I området ingår även Hemmanet, men det området 
ingår i upptagningsområdet för Bredsands skola. I området återfinns också 
två fristående grundskolor, de båda fristående skolorna tar sina elever från 
det närliggande upptagningsområdet och påverkar då främst elevantalet på 
Kyrkmon och Bredsands skola. 
 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Essviks skola Essvik F-6 206 205 205 194 203 

Kyrkmons skola Njurundabommen F-6 336 301 354 326 293 

Solede skola Nolby F-6 150 132 132 137 155 

Nivrenaskolan Kvissleby 7-9 484 449 415 453 414 
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Fristående grundskolor 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Heliås, Svartvik Hemmanet F-6 
 

70 83 99 131 

Njurunda friskola Njurunda F-9 191 196 200 202 210 

5.9.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 
Plan 2015-
2019 

Kyrkmons skola  Fastställa framtida kapacitet Kvarstår 

Ställa för att skolan skall kunna 
fungera som gummibandsskola för 
F-6 inom området 

Pågår 

Flytta in särskola och träningsskola Pågår 

Accessen för leveranser till skolan 
måste förbättras (Furubacken) 

Kvarstår 

Energiåtgärder Avser underhållsbehov 

Långsiktig lösning av specialsalar Pågår 

Långsiktig lösning matsal, 
diskinlämning o kök 

Ses till viss del över i 
samband med åtgärder 
för Alens skola 

Plan 2015-
2019 

Essviks skola Fastställa framtida kapacitet Förstudie pågår 

Långsiktig lösning för att lämna 
moduler 

Förstudie pågår 

Långsiktig lösning matsal, 
diskinlämning o kök 

Förstudie pågår 

Långsiktig lösning av specialsalar Förstudie pågår 

Energiåtgärder Avser underhållsbehov 

Plan 2015-
2019 

Solede skola Fastställa framtida kapacitet Kvarstår 

Skolan är liten och saknar 
specialsalar, lösning beroende på 
framtida inriktning 

Kvarstår 

Långsiktig lösning matsal, 
diskinlämning o kök 

Kvarstår 

Prio 2016-
2017 

Njurunda Utreda hur områdets lokalbehov 
bäst tillgodoses med hänsyn taget 
till ett bra flöde mellan låg -, 
mellan- och högstadiet. 

Kvarstår 

Plan 2015-
2019, Prio 
2016-2017 

Förskolor Frågan om ny större etablering 
utreds 

Pågår  
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5.9.4 Förskolornas behov i området 

På grund av den nya E4:an och åtgärder efter den gamla vägen samt de 
pågående diskussioner om både dubbelstår och stationslägen för tågen kan 
området komma att utvecklas på sikt. En större etablering av förskola bör på 
sikt göras i Njurundabommen och då gärna i anslutning till Kyrkmons skola. 
I samband med underhållsåtgärder på några av de befintliga förskolorna kan 
någon eller flera med fördel utökas med en extra avdelning. Även Kvissleby 
kan komma att utväxlas i en högre takt med nya bostäder och förbättrad 
kommunikation och även där kan det med fördel utredas om en större 
etablering av förskoleplatser. 

5.9.5 Grundskolornas behov i området 

Utifrån kommande ökande elevantal behöver kapaciteten och 
årskursindelningen på skolorna i området utredas.  

5.9.6 Pågående projekt 

 Förstudie för nya förskoleplatser på Skottsund/Essvik 

 Anpassningar på Kyrkmons skola för Alens skola 

5.9.7 Behovssammanfattning för området 
- Utökning av antalet förskoleplatser i Hemmanet 

- Nya förskoleplatser i Njurundabommen 

- Nya förskoleplatser i Kvissleby 

- Ersättning av moduluppställningar på Essviks skola 

- Eventuellt nya grundskoleplatser i Kvissleby 
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5.10 Njurunda glesbygdsområde 
 

 
 
Se 5.9 Njurunda tätortsområde för information  
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5.11 Matfors 

 

5.11.1 Förskolor 

I området finns det sju kommunala förskolor och den tidigare förskolan 
Åkarvägens förskola. Det är en bra geografisk spridning på förskolorna och 
de återfinns på båda sidor om älven i Matfors, i Lucksta och i området kring 
Klingsta. På Sörängsbacken finns en avdelning i tillfällig modul. Flera av 
förskolorna är små. 
 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Snurrans förskola Matfors 4 82 81 78 

Bällsta förskola Matfors 5 72 72 80 

Åsta förskola Matfors 3 40 46 48 

Ängoms förskola Matfors 2 40 41 39 

Åkarvägens förskola Matfors 2 34 20 - 

Lucksta förskola Lucksta 2 37 33 40 

Sörängsbackens förskola Lucksta 3 55 63 55 

Klingsta förskola Allsta 3 64 64 57 
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Grundskola 

I området finns fyra grundskolor. Lucksta skola och Runsviks skola är båda 
skolor där eleverna sedan går vidare till Matfors skola. I området finns 
också Allsta skola där eleverna för närvarande går vidare till S:t Olofsskolan 
i årskurs fyra.  
 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Lucksta skola Lucksta F-6 120 134 132 134 143 

Matfors skola Matfors F-9 573 607 621 641 630 

Runsviks skola Runsvik/Vattjom F-5 124 132 126 130 118 

Allsta skola Allsta F-3 
   

71 67 

 

5.11.1.1 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 
Plan 2015-
2019 

Matfors skola Fastställa framtida behov och 
kapacitet 

Kvarstår 

Plan 2015-
2019 

Runsviks skola Långsiktig lösning Kvarstår 

Plan 2015-
2019 

Lucksta skola Trång med renoveringsbehov Kvarstår 

Prio 2016-
2017 

Snurrans förskola Tillskapande av fler lokaler Ombyggnad pågår  

Plan 2015-
2019 

Allsta Långsiktig lösning Kvarstår  

 

5.11.2 Förskolornas behov i området 

Flera av förskolorna är små och på sikt bör de ersattas med en större enhet. I 
Lucksta ökar barnantalet och en större etablering av förskola bör göras, 
gärna i anslutning till Lucksta skola.  

5.11.3 Grundskolornas behov i området 

På sikt bör Matfors skola byggas ut med ett nytt lågstadium kombinerat med 
ny förskola för att öka flexibiliteten i området. I samband med det kan 
Runsviks skola långsiktighet utredas och det bör också studeras hur Matfors 
skola i fortsättningen påverkas av de fristående etableringarna i Sundsvall. 

5.11.4 Pågående projekt 

 Åtgärder på Snurrans förskola 
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5.11.5 Behovssammanfattning för området 
- Utveckling av förskoleplatser i området för ersättning av befintliga 

förskoleplatser och en effektivisering av verksamheten 

- Behovsanpassning av grundskolan på Matfors skola 

- Effektivisering av antalet tillagningskök i Lucksta 

- Nya förskoleplatser i Lucksta 

- Nya grundskoleplatser för lågstadiet i Matfors  
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5.12 Stöde 

 

5.12.1 Förskolor 

I området finns det tre stycken kommunala förskolor. Två av förskolorna 
återfinns i Stöde och en i Nedansjö. Ingen av förskolorna har tillfälliga 
moduler, Slättåbygdens förskola bedriver däremot delar av sin verksamhet i 
paviljongbyggnader vid Stöde skola. På grund av avståndsskillnader mellan 
orterna bör förskolornas behov täckas i respektive ort. Till förskolorna i 
Stöde kommer även några barn från den närliggande kommunen. 
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Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Knutsvägens förskola Stöde 2 30 22 25 

Slättåbygdens förskola Stöde 5 93 87 81 

Nedansjö förskola Nedansjö 3 31 38 32 

 

5.12.2 Grundskola 

I området är Stöde den enda grundskolan. I Stöde återfinns alla årskurser 
från förskoleklass till årskurs nio.  
 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Stöde skola Stöde F-9 307 301 329 348 339 

 

5.12.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 
Plan 2015-
2019 

Stöde skola Anpassa skolan för ett större 
elevantal 

Förstudie pågår 

Anpassningar i skolans entré 

Myndighetsanpassningar (köket 
m.m.) 

Prio 2016-
2017 

Ombyggnation av hemkunskapssal 
för att öka skolans lokalflexibilitet 

Klart 

Plan 2015-
2019 

Slättåbygdens fsk  Bygga ut två avdelningar Ingår i pågående 
förstudie 

Prio 2016-
2017 

Utreda verksamhetens behov av 
fler lokaler. Samtidigt utreda 
produktionsköksfrågan för Stöde. 
Finns idag 3 st kök inom 100 meter 

Plan 2015-
2019 

Knutsvägens fsk  Teknisk livslängd uppnådd Förstudie pågår 

5.12.4 Förskolornas behov i området 

I Nedansjö finns det en bra kapacitet och med det pågående projektet kring 
Stöde skola finns en bra lösning för Stöde på lång sikt inom räckhåll. 

5.12.5 Grundskolornas behov i området 

Grundskolan har ett jämnt och något ökande elevunderlag och skolan 
behöver anpassas till elevantalet i respektive årskurs. I samband med 
förstudien på förskolan kommer även behovet på åtgärder på Stöde skola 
studeras ytterligare 
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5.12.6 Pågående projekt 

 Förstudie för nya förskoleplatser på Stöde skola 

5.12.7 Behovssammanfattning för området 

- Nya förskoleplatser i Stöde 
- Behovsanpassning av grundskolan till aktuellt elevantal 
- Effektivisering av antalet tillagningskök 
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5.13 Granlo – Bergsåker – Granloholm 

 

5.13.1 Förskola 

I området finns det 14 stycken förskolor, 13 kommunala och en fristående 
förskola. Området har en bra geografisk placering av förskolorna. Det finns 
ändå vissa begränsningar i hur förskolorna kan hjälpa varandra utifrån 
områdets utformning. Granloområdet kan till viss del hjälpa 
Bergsåkersområdet med platser, men det är svårare för Granlo att hjälpa 
Granloholmsområdet på grund av kommunikationer. Då det saknas 
förskolor i centrala Sundsvall förutsätts områdena klara sitt platsbehov i 
närområdet. Ingen förskola i området har nu tillfälliga moduluppställningar, 
Robäckens förskola hade tidigare en modul som togs bort 2016. 
 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Härmsta förskola Bergsåker 4 66 60 61 

Robäckens förskola Bergsåker 4 93 86 73 

Lillhälloms förskola Bergsåker 3 53 54 54 

Granlohögs förskola Granlo 3 40 38 46 

Vikingens förskola Granlo 4 49 45 43 

Granlo förskola Granlo 3 45 47 49 

Forskarens förskola Granloholm 3 49 46 46 

Rondellens förskola Granloholm 4 62 63 63 
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Lövhyddans förskola Granloholm 4 74 64 67 

Karlavagnens dygnet-runt fsk Granloholm 1 21 21 21 

Polstjärnans förskola Granloholm 3 52 54 56 

Falkens förskola Granloholm 2 35 34 34 

Solrosens förskola Granloholm 4 70 67 67 

Fristående förskolor 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Spelevinken Bergsåker 
 

31 34 36 
 

5.13.2 Grundskola 

I området finns det fem stycken grundskolor. Bergsåker skola fungerar som 
en uppsamlande skola där eleverna kommer i årskurs 7, förutom eleverna 
från Österro skola som kommer till Bergsåker redan från årskurs 3. Till 
Bergsåkers skola kommer även eleverna från Vallens skola i Kovland från 
och med årskurs 7. För närvarande finns det ingen friskola etablerad i 
området. Det var från och med låsåret 2015/2016 som de första eleverna 
från Granloholm och Sticksjö kom till Bergsåker i årskurs sju. De eleverna 
går nu i årskurs nio och 2017 är det första året som den förändingen har fått 
helt genomslag. Österro skola är den enda grundskolan i området som har 
tillfälliga moduluppställningar. 

Namn Delområde Verksamhet 

Antalet grundskoleelever 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Högoms skola Granlo F-6 185 210 198 183 188 

Granloholms skola Granloholm F-6 163 182 182 184 183 

Sticksjö skola Granloholm F-6 235 241 244 253 244 

Österro skola Bergsåker F-2 185 181 186 192 201 

Bergsåkers skola Bergsåker 3-9 420 455 523 591 668 

 

5.13.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 

Plan 2015-
2019 

Österro skola Lokalbrist, alternativ utvärderas Arbete pågår 

Plan 2015-
2019 

Bergsåkers skola Fastställa framtida behov och 
kapacitet 

Arbete pågår i samband 
med Österro skola 

Plan 2015-
2019 

Robäckens 
förskola 

Teknisk livslängd uppnådd Avser underhållsbehov 

Plan 2015-
2019 

Vikingens 
förskola 

Teknisk livslängd uppnådd Avser underhållsbehov 
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Plan 2015-
2019 

Karlavagnen, 
dygnetrunt  

Teknisk livslängd uppnådd Avser underhållsbehov 

Plan 2015-
2019, Prio 
2016-2017 

Högoms skola Förtätning av skolan för att 
lokaleffektivisera såväl skolan 
som förskolan i området 

Arbete pågår 

Plan 2015-
2019 

Granlo nya 
förskola 

Renovering och anpassningar Första etappen är 
färdigställd 

Plan 2015-
2019 

Granloholms 
skola 

Långsiktig plan för 
verksamheten 

Fortsatt utredning bör 
göras 

Plan 2015-
2019 

Sticksjö skola Långsiktig plan för 
verksamheten 

Fortsatt utredning bör 
göras 

Prio 2016-
2017 

Bergsåker Förstudie för att utreda hur 
skolområdet skall tillgodose 
behovet av fler lokaler för 
lågstadiet och högstadiet. Utreda 
förskolans långsiktiga 
lokalbehov 

Arbete pågår 

Prio 2016-
2017 

Härmsta förskola Utbyggnad och renovering av 
kök 

Klart 

 

5.13.4 Förskolornas behov i området 

Flertalet av förskolorna är äldre fastigheter med omfattande 
underhållsbehov, men förskoleplatserna kommer att behövas till dess att de 
ersätts med nya förskolor. Utifrån prognoserna i de olika skolområdena 
förväntas det bli ytterligare platsbrist i förskolan och då framförallt i 
Bergåker. Även i Granloholm kommer det att förväntas en viss platsbrist 
inom kommande tioårsperiod. I Granlo kommer det fortsatt att vara en viss 
överkapacitet på antalet förskoleplatser under de närmsta åren, men den 
överkapaciteten kommer att behövas till dess att det finns fler 
förskoleplatser i Bergsåker. Det finns också två stycken två 
avdelningsförskolor i Granloholm som bör ersättas av en eller flera större 
etableringar.  

5.13.5 Grundskolornas behov i området 

Då det finns en stor påverkan av fristående skolor på grundskolorna 
Granloholm bör skolornas utformning och storlek fastställas och eventuellt 
åtgärdas under perioden. Bergsåker kommer att ha ett ökat antal elever 
under perioden och det är viktigt att årskurs tre återgår till Österros skola då 
den skolan får nya lokaler. Österro skola har också moduluppställningar 
som ställts upp i tre olika omgångar som bör ersättas med permanenta 
lösningar. 
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5.13.6 Behovssammanfattning för området 
- Högoms skola, utredning och effektivisering av lokalyta 

- Grundskolorna i Granloholm, utredning av verksamhetens omfattning 

och eventuell effektivisering av lokalytor 

- Österro skola, behov av nybyggnad av ny F-3 skola 

- Nya förskoleplatser i Bergsåker 

- Nya förskoleplatser i Granloholm 

- Förskolor i Granlo, effektivisering 

- Förskolor i Granloholm, ersättning av små förskolor 
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5.14 Kovland 

 

5.14.1 Förskolor 

I området finns det tre stycken förskolor, två kommunala och en fristående 
förskola. Samtliga förskolor är placerade i den östra delen av Kovland. Den 
kommunala förskolans femårsverksamhet bedrivs i en egen lokal i 
anslutning till skolan. På Kovlands förskola är en av avdelningarna placerad 
i en tillfällig modul. 
 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Kovlands förskola Kovland 4 71 68 67 

Sättna förskola Kovland 2 47 45 48 

 
Fristående förskolor 

Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Viljans förskola Kovland 
 

20 18 21 
 

5.14.2 Grundskola 

I området finns det en grundskola Vallens skola. Vallens skola är en skola i 
årskurserna F-6 och eleverna i årskurs sex går sedan vidare till Bergsåkers 
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skola i årskurs sju. På skolan återfinns fyra stycken klassrum i 
moduluppställningar. 
 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Vallens skola Kovland F-6 205 198 197 201 194 

 

5.14.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 

Inga upptagna åtgärder/behov 

5.14.4 Förskolornas behov i området 

I grunden är de kommunala förskolorna två avdelningsförskolor som bör 
ersättas av en större enhet. Utifrån nuvarande prognos kommer den 
tillfälliga avdelningen att behövas en längre tid och den bör då ersättas av 
permanenta lokaler. Tillsammans med skolan finns det tre stycken 
tillagningskök i samma område och på sikt bör det minskas. Till området 
kommer det ett visst överskott av barn från de närliggande skolområdena 
Indal och Liden, där framförallt barn från delar av det tidigare skolområdet 
för Anundgårdsskola utgör en stor del av antalet. 

5.14.5 Grundskolornas behov i området 

Från det att skolan byggdes till nu har elevantalet sakta ökas och idag 
överstiger elevantalet skolan grundkapacitet. Då befolkningsutvecklingen i 
Kovland stadigt, men långsamt ökar behöver skolans lokaler anpassas till 
nuvarande storlek på elevantalet. 
 

5.14.6 Behovssammanfattning för området 
- Utveckling av förskoleplatser i området för ersättning av tillfälliga och 

effektivisering av verksamhet 

- Behovsanpassning av grundskolan för att ersätta tillfälliga lokaler med 

permanenta lokaler. 

- Effektivisering av antalet tillagningskök 
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5.15 Indal – Liden 

 

5.15.1 Förskolor 

I området finns det tre stycken kommunala förskolor. Det är en bra 
spridning på förskolorna, en i varje ort. I Liden är förskolan placerad på 
skolan. För närvarande finns det inga tillfälliga moduler i området. Under 
2016 var det ett onormalt högt tryck på förskoleplatser i Anundgård på 
grund av asylsökande, men nu är barnantalet åter som tidigare. 
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Namn Delområde 

Antal 
avdelningar 

Genomsnittligt barnantal 

2015 2016 2017 

Indals förskola Indal 4 63 60 58 

Lidens förskola Liden 2 21 26 30 

Anundgårds förskola Anundgård 1 7 21 8 
 

5.15.2 Grundskola 

I området finns det två grundskolor, Lidens skola och Stige skola. Lidens 
skola har alla årskurser från förskoleklass till årskurs nio. I låg- och 
mellanstadiet arbetar Lidens skola åldersintegretat med gemensamma 
klasser för 1-2, 3-4 och 5-6. Till högstadiet kommer även eleverna från Stige 
skola och då blir det större klasser. På dessa två skolor finns inga tillfälliga 
moduluppställningar. 

   
Antalet grundskoleelever 

Namn Delområde Verksamhet 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Stige skola Indal F-6 130 134 131 125 127 

Lidens skola Liden F-9 133 128 143 166 136 

 
 

5.15.3 Uppföljning av tidigare lokalförsörjningsplan 

Inga upptagna åtgärder/behov i den senaste lokalförsörjningsplanen 

5.15.4 Förskolornas behov i området 

Under perioden behöver det hållas under uppsikt att antalet platser räcker till 
i Indal och på lång sikt kan det vara värt att samordna lokaler för förskolan 
på skolan. 

5.15.5 Grundskolornas behov i området 

Inget  
 

5.15.6 Behovssammanfattning för området 
- Säkerställa den tekniska kapaciteten på förskolan i Indal 
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6 Bilaga 1 Platstillgå ng och prognos förskola

6.1.1 Inledning
I denna bilaga redovisas platstillgången och platsbehovet av förskoleplatser
i respektive område. Prognoserna kommer SCB 2017 och bygger på
befolkningen i respektive grundskolas upptagningsområde eller för det
g e ografisk a området . För de områden som på ett bra sätt kan hjälpa varandra
med platser redovisas de också gemensamt.

Följande antagande gäller:
Varje förskoleavdelning ger 18 platser
Fristående förskolors kapacitet baseras på medeltalet av barn för
åren 2015 - 201 7
Antalet barn i förskolan är mellan 90 - 95% av alla barn i 1 - 5 års
åldern

6.1.2 Samlade området Centrum, Södermalm, Nacksta och
Södermalm

6.1.3 Centrala Sundsvall
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6.1.4 Skönsmon
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6.1.5 Nacksta – Södermalm
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6.1.6 Haga – Bosvedjan – Skönsberg



6 4 ( 9 0 )
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6.1.7 Birsta – Ljustadalen
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6.1.8 Alnö
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6.1.9 Bredsand
Hemmanet ingår i följande diagram då det området tillhör Bredsand s skolas
upptagningsområde
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6.1.10 Njurunda tätortsområde

Hemmanet ingår inte i följande diagram då det området tillhör Bredsand s
skolas upptagningsområde



6 9 ( 9 0 )
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6.1.11 Njurunda glesbygdsområde
Se Njurundas tätortsområde

6.1.12 Matfors



7 1 ( 9 0 )



72 ( 90 )

6.1.13 Stöde
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6.1.14 Granlo – Bergsåker – Granloholm
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6.1.15 Kovland
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6.1.16 Indal – Liden



7 6 ( 9 0 )
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7 Bilaga 2 Prognoser skolupptagningsområden



7 8 ( 9 0 )



7 9 ( 9 0 )
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8 4 ( 9 0 )



8 5 ( 9 0 )



8 6 ( 9 0 )



8 7 ( 9 0 )
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8 9 ( 9 0 )
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