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1 Sammanfattning
Denna lokalbehovsbeskrivning beskriver barn- och utbildningsnämndens behov av
verksamhetslokaler för åren 2023-2026, med utblick mot 2030. Beskrivningen baseras främst på
den förändring som sker i samhället och vilka konsekvenser det får på vår verksamhet och våra
lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden bedriver verksamhet i lokaler som motsvarar ca 300 000 m2. Vi
har nästan 3400 anställda som dagligen möter 15 000 barn och elever på nära 100 enheter.

Om Sundsvalls kommun ska växa, måste ett antal enheter tillskapas, både ur volymökning sett
men främst för att ersätta äldre och icke ändamålsenliga lokaler. Ett antal enheter skulle kunna
behållas, utifrån en bra geografisk lokalisering och storlek, men tillräckligt med
reinvesteringsmedel saknas för att kunna renovera dessa befintliga fastigheter. Tillräckligt med
investeringsmedel saknas för att kunna bygga nytt och ersätta de äldre fastigheterna. En avsaknad
av fullgott underhåll gör att ett flertal byggnader har passerat sitt bäst före-datum och
ersättningsbyggnationer måste till. Många ventilationssystem behöver bytas och värmesystem
behöver uppgraderas till moderna och hållbara lösningar.

Vi ser ett fortsatt behov av att byta ut mindre förskolor mot större enheter samtidigt som en annan
typ av lokal efterfrågas utifrån planlösning och innehåll. Ventilationsanläggningar, åldrande kök
och myndighetskrav är en stor kommungemensam utmaning. Att fortsätta investera i äldre
anläggningar eller tillskapa nya, moderna fastigheter som tillgodoser verksamheternas behov är ett
val som Sundsvalls kommun behöver göra.

Sammanfattningsvis omfattar barn- och utbildningsnämndens totala verksamhetsbehov en
investeringskostnad om 1 192 mnkr under kommande MRP-period 2023-2026. I innevarande
investeringsbudget är nämnden tilldelad motsvarande 12 mnkr per år för inventarier, och denna
post föreslås ligga kvar, då reinvesteringsbehovet för möbler är fortsatt stort ute på våra enheter
samt att denna post även innehåller underhåll av klassrumsteknik. Det årliga anslaget för
anpassningar och myndighetskrav är oerhört viktig för barn- och utbildningsnämnden, och
föreslås till 17 mnkr per år. Denna post gör att ett visst handlingsutrymme ges till förvaltningen att
genomföra anpassningar av mindre karaktär i olika verksamheter, där behov uppstår. Det kan
också handla om myndighetskrav som inte går att förutse men som behöver åtgärdas.
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2 Bakgrund, syfte och disposition
Denna lokalbehovsbeskrivning ingår som en av flera delar i det underlag som finns för
planeringen av nämndens verksamhet. Den utgör också ett av flera underlag som i mars 2022
överlämnas till finans- och näringslivsutskottet inför de politiska partiernas arbete med Mål- och
resursplan 2023-2026.

Syftet med detta dokument är att det ska beskriva de lokalbehov som finns inom nämndens
ansvarsområde de kommande åren. Behoven kan dock förändras bland annat utifrån demografi,
byggnadernas standard och verksamheternas utveckling.

Lokalbehovsbeskrivningen ska utgöra underlag för politiska prioriteringar och beslut och på sikt
bidra till att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan på lokaler och anläggningar i kommunen.
Syftet är således att säkra tillgången till ändamålsenliga lokaler och därmed skapa goda
förutsättningar för verksamheterna att nå sina mål och tillgodose de krav och förväntningar som
finns på dem.

Denna lokalbehovsbeskrivning har sin bakgrund i tidigare lokalbehovsplaner men följer den
struktur som har tagits fram inom ramen för den nya investeringsprocessen i kommunen. Precis
som i tidigare lokalbehovsplaner redovisas lokalbehoven per verksamhetsområde.

Målsättningen med en lokalbehovsbeskrivning är att

den ska hjälpa till att uppnå en långsiktig hållbar lokalstrategi för barn- och
utbildningsnämndens lokalbehov på kort och lång sikt
uppnå låga kostnader för lokaler per barn/elev i verksamheten
lokalerna ska motsvara det behov som finns och i rätt tid

Byggnaders uppgift är att tillgodose olika verksamheters behov av lokaler. Lokalerna ska finnas
på de platser där behov uppstår och vara anpassad för den verksamhet som ska bedrivas. Dessa
lokaler ska dessutom uppfylla myndighetskrav och i övrigt motsvara den standard vi som
hyresgäst har rätt att förvänta oss i det samhälle vi bor och verkar i. Byggnadernas status kan
däremot inte kopplas samman med verksamheternas lokalbehov, men så är tyvärr ofta fallet. Med
bristande underhåll och avsaknad av verksamhetsanpassningar tvingas vi ofta anpassa
verksamheten efter lokalerna och inte tvärtom.

Våra lokaler ska vara

flexibla, funktionella och anpassningsbara
utformade för att uppfylla gällande myndighetskrav
trivsamma och understödja den pedagogiska verksamheten
underhållna med fungerande teknik mm

Denna lokalbehovsbeskrivning är uppdelad i dels verksamhetsområden; förskola, grundskola,
gymnasium och övergripande verksamheter, men även i geografiska områden. Beslut som fattas
kring en enhet i ett verksamhetsområde kan komma att påverka andra verksamheter, ibland i
andra geografiska områden.
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Den senaste lokalbehovsbeskrivningen som togs fram beslutades i dec 2017, och gällde för 2018-
2022, med plan för 2023-2027. Mycket har förändrats sedan dess, och inga direkta hänvisningar
kommer att göras till det materialet, framförallt gällande grundskolan, som har påverkats av den
skolstrukturutredning som genomfördes 2019. För förskolans del kan det däremot föreslås
förändringar som redan i materialet från 2017 presenterades.

Efter varje beskrivning av ett framtida behov kommer förvaltningen att föreslå i vilket
tidsperspektiv en investering eller förändring bör göras. Detta sker genom att hänvisa till perioder
indelade i block; 23-26, 27-30 samt 31-40. Totalt sett ämnar denna lokalbehovsbeskrivning visa
på de investeringsbehov förvaltningen ser fram till 2030. Endast de investeringar som föreslås för
perioden 2023-2026 har en A-kalkyl från Drakfastigheter framräknad, se bilaga 2. Resterande
investeringsbehov är framräknat med uppskattningar och nyckeltal.

Efter denna inledning följer ett avsnitt som beskriver hur lokalbehovsbeskrivningen har tagits
fram. Därefter redovisas utgångspunkter och förutsättningar för arbetet. Bland annat behandlas
nämndens ansvar och uppdrag och styrdokument som har betydelse i sammanhanget. Vidare
berörs samhällsförändringar och utmaningar som har beaktats i arbetet. Därefter redovisas
nämndens lokalbehov per verksamhetsområde.

3 Metod
Innehållet i detta dokument har tagits fram av ett flertal personer inom förvaltningen. Huvudsaklig
författare är lokalstrateg, men ett flertal avsnitt har innehåll som är direkt kopplade till
verksamheten, och där verksamhetschefer och rektorer har bidragit med innehåll. Ett flertal
intervjuer med verksamhetschefer har genomförts, och dialogmöten med ledningsgrupper har
förekommit. Förvaltningen har haft återkommande utbyte av information med framförallt Kultur-
och fritid.

Drakfastigheter har lämnat aktuella uppgifter kring våra byggnaders status och delar av materialet
är direkt kopplat till det behov som Drakfastigheter tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen gemensamt ser. Vi kan konstatera att, trots att det inte hänt så mycket
kring tex lagstiftning, så är utbildningsväsendet en ständigt utvecklande verksamhet, där behovet
av att möta upp verksamheten i våra bitvis utmanade lokaler, många byggda på 70-talet, inte gör
vardagen helt enkel.

Fokus i lokalbehovsbeskrivningen ligger på geografiska områden istället för enskilda objekt,
däremot är det svårt att inte lyfta vissa enheter där behoven av investeringar är stora, oavsett om
det gäller volymökning eller ersättning.

I föregående variant av lokalbehovsbeskrivning från 2017 återfanns i bilaga 1 en redovisning över
platstillgång och prognoser för varje skolområde. Då det pågår en större kapacitetsutredning på
samtliga enheter inom skola och förskola, uteblir information om platstillgång i denna version.
Materialet kommer dock att finnas tillgängligt under Q1 2022. Prognoser bifogas och återfinns i
bilaga 1.

I bilaga 2 framgår föreslagna investeringar och därpå följande verksamhetskostnader fördelat på
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- Volymökning (investeringen motiveras av ett ökat antal barn och elever)
- Ersättning (investeringen motiveras av att standarden på nuvarande byggnader är för låg

och att det inte är motiverat att renovera dem)
- Utveckling (investeringen motiveras av att verksamhetens lokalbehov har förändrats

utifrån verksamhetens utveckling)

Med volymökning avses investeringar som innebär att antalet lokaler och anläggningar ökar. Det
kan handla om att tillskapa nya anläggningar för att tillgodose ökad efterfrågan eller förändrade
behov. Det kan också handla om att tillgodose lokalbehov som inte har tillgodosetts tidigare.

Med ersättning avses investeringar som motiveras av att en lokal eller anläggning är i så dåligt
skick att den behöver ersättas, antingen i delar eller i sin helhet. Ersättning innebär inte någon
standardhöjning men kan inbegripa vissa anpassningar, t.ex. utifrån myndighetskrav. Dock krävs
ofta standardhöjningar, då vårt generella fastighetsbestånd, särskilt inom förskolan, är äldre och
slitet.

Med utveckling avses investeringar som syftar till standardhöjning eller andra förbättringar i
befintliga lokaler och anläggningar. Det kan t.ex. handla om moderniseringar eller andra
förändringar som har sin grund i nya behov i verksamheten och/eller omvärlden.

De kalkyler som finns med i lokalbehovsbeskrivningen har tagits fram av barn- och
utbildningsförvaltningen vad gäller verksamhetskostnader och av Drakfastigheter vad gäller
investeringskostnader. Posterna specificeras i bilaga 2. Om barn- och utbildningsnämndens behov
av investeringar inte skulle genomföras kan detta medföra tex nedslag från Miljökontoret och
Arbetsmiljöverket. Avsaknad av investeringsmedel gör också att vi inte kan bygga nya fastigheter
där behov finns. Parallellt med detta riskerar nämndens kostnader att öka på grund av behov av
tillfälliga moduluppställningar samt att ur ett kommunekonomiskt perspektiv investerar vi i
uttjänta fastigheter.

4 Förutsättningar
4.1 Uppdrag, mål och riktlinjer
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola och Sundsvalls
Gymnasium. Nämnden ansvarar dessutom för Sundsvalls kulturskola som bedriver undervisning i
bild, dans, drama och musik. Nämnden betalar även ut bidrag till friskolor.

Målet med lokalförsörjningsarbetet är en långsiktig och hållbar lokalstrategi för Sundsvalls
kommunala skolor. Vi ska minska lokalkostnaden per elev samtidigt som lokalytorna ska
motsvara behoven. Flexibla lokaler ska generera en hög nyttjandegrad, både inom barn- och
utbildningsnämnden men även för övriga nämnder/verksamheter i kommunen.

De styrande principerna för skol- och förskolelokaler ska ständigt genomsyra vår verksamhet, sett
ut ett lokalstrategiskt perspektiv. Dessa principer är framtagna, och beslutade, för att hjälpa oss
dels begränsa men även utveckla vår verksamhet i rätt riktning.

Styrande dokument som avser nämndens verksamhet och som påverkar arbetet med
lokalbehovsbeskrivningen och vid ett senare genomförande av investeringarna är exempelvis:
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Lokalprogram förskola (beslutad 2018-12-20)
Lokalprogram grundskola (ska arbetas fram under läsåret 21-22, utkast finns sedan
tidigare)
Styrande principer för lokalförsörjning

En förutsättning för att lyckas med vårt uppdrag är ändamålsenliga lokaler, som är flexibla,
funktionella, yt-effektiva, trivsamma och understödjer ett pedagogiskt utvecklingsarbete.
Skollokalernas uppgift är att tillgodose det behov verksamheten har. De ska dessutom uppfylla de
myndighetskrav som ställs på verksamhetsutövaren samt i övrigt motsvara en rimlig standard.
Små och/eller dåliga lokaler bör ersättas och dyra modullösningar ska arbetas bort.
Huvudskolorna ska prioriteras i varje område för att kunna klara av tillfälliga elevökningar.

Samordning mellan förskola och grundskola bör öka, just för att öka nyttjandegraden vid vissa
enheter. Alla enheter har inte den möjligheteten, och kanske inte heller behovet, men vid vissa
verksamheter bör en sådan utveckling vara möjlig. Ett elevperspektiv som sträcker sig från
förskoleålder och upp till avslutad gymnasieutbildning eftersträvas.

I Sundsvalls kommun finns många styrdokument som direkt eller indirekt har betydelse för
behovet av lokaler inom nämndens ansvarsområde. De styrdokument som på olika sätt har direkt
betydelse är följande:

Fastighetsstrategi i Sundsvalls kommun
Regler för investeringsprocessen i Sundsvalls kommun
Översiktsplan 2040 (under framtagande 2021)
Landsbygdsprogrammet
Grön resplan

Ledtider
Vid större etableringar och nybyggnationer är det inte orimligt med ledtider på upp till fem år.
Med den investeringsprocess som vi arbetar efter är det ofta längre. Vi behöver ha en fortsatt god
framförhållning, men ändå bygga in en viss flexibilitet i våra lokaler, och därmed investeringar.

4.2 Samhällsutveckling
4.2.1 Befolkningsutveckling

Sundsvalls kommun hade 2020 99 499 invånare. Det innebär en befolkningsutveckling på +3 300
invånare jämfört med invånarantalet 2011 som var 96 113. Antal födda jämfört med antal döda är
i stort sett plus minus noll. Ökningen beror på inflyttning, främst från andra orter i Västernorrland.
Tillväxtfaktorn för de fem senaste åren (2016 – 2020) är +1,8%.

4.2.2 Barn i förskolan

Det finns 83 kommunala och 11 fristående förskolor i Sundsvall. 87% av det totala antalet barn i
åldern 1–5 år är inskrivna i förskolan, och 92% av barnen i förskolan är inskrivna på kommunala
enheter. Den 15 oktober 2021 var 4427 barn inskrivna på kommunens förskolor. Ytterligare ca
400 barn går på fristående enheter. Utvecklingen i Sundsvall under de senaste fem åren är +1,5%
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(+62 barn), i okt 2016 var antalet inskrivna barn 4365. Ökningen av barn är koncentrerad till de
centrala delarna av Sundsvall (statistik hämtad från Kolada 2021-09-20).

4.2.3 Grön resplan

Kopplat till lokaler blir ett hållbart resande en viktig aspekt att förhålla sig till. Vi uppmanar
personal, elever och medborgare i samhället att resa hållbart. Det ställer högre krav på oss som
verksamhetsutövare och arbetsgivare att erbjuda möjligheter att tex cykla till sin arbetsplats. Vi
behöver erbjuda goda möjligheter till cykelparkering, och detta året om.

4.2.4 Prognoser, behov och utbud

Samarbetet med SBK om bostadsområdenas sammansättning och utveckling behöver stärkas,
samt att barn- och utbildningsförvaltningen behöver jobba mer med analyser och bedömningar
kring stadsdelarnas demografi. Vår förvaltning behöver ha god kännedom om planerade
bostadsområden, visionen om 5000 nya jobb, en eventuell etablering av större industrier osv.
Barn- och utbildningsförvaltningen ska aktivt analysera och föreslå aktiviteter kopplat till
befintliga skolstrukturer och kommande behov. Ett proaktivt synsätt hellre än reaktiva handlingar
eftersträvas.

4.2.5 Fristående huvudmän

Inslaget av fristående aktörer på framför allt grundskolan och gymnasiet försvårar för en god
långsiktig planering för den kommunala skolverksamheten. Vi har, och fortsätter att tappa elever
till fristående huvudmän, och omställningen till att minska på lokalbeståndet är inte alltid helt
enkel. Det är något lättare inom förskolan, där vi relativt enkelt kan lämna vissa enheter. På
grundskolan är det svårare, då vi inte tappar hela klasser, utan elever från flera årskurser och
utspritt i klasserna.

5 Kommunövergripande verksamheter
I denna del beskrivs de verksamheter som inte har någon direkt koppling till en geografisk
placering utan arbetar gränsöverskridande i alla verksamhetsformer.

5.1 Kulturskolan
Kulturskolan, som är en del av barn- och utbildningsnämndens verksamhet, arbetar med kultur-
och musikundervisning och fritidsverksamhet för kommunens skolelever. Kulturskolan arbetar
uppsökande mot kommunens skolor, såväl kommunala som fristående. Utöver det så bedriver
Kulturskolan undervisning i dans, bild, drama/teater, cirkus och musik utanför skoltid.
Kulturskolan har behov av lokaler för sin verksamhet på alla skolor. Kulturskolan är även ålagd
att starta filialer ute i kommunen, främst i de socioekonomiskt utsatta områdena.

Kulturskolans lokaler på Floragatan i centrala Sundsvall genomgår under hösten 2021
anpassningar i sina lokaler för att vid årsskiftet 21/22 samlokalisera med CFL. Förutom
Floragatan bedrivs verksamhet i lokaler på Skolhusallén 17b, där undervisning i bild sker. Under
kommande läsår ska även lokaler i källarplan på Hedbergska anpassas för Kulturskolans räkning.
Detta möjliggör också ett fördjupat samarbete med gymnasieskolans estetiska program och
lokalnyttjandegraden ökar. Dansundervisningen på Åkersvik är kvar tills vidare och även mer
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undervisning i musik kommer att förläggas i Åkersviks aula, som kan nyttjas mer på kvällstid än
tidigare då vissa anpassningar har genomförts.

Trots att en mängd lokalanpassningar sker i ett flertal fastigheter, kvarstår behovet av en
långsiktig lösning för Kulturskolans lokalbehov. Scenkonstuppdraget är utmanande att utföra, då
en anpassad lokal för den utåtriktade verksamheten saknas, tex en lokal med scen och läktare.
Med andra och framförallt egna lokaler möjliggörs ett längre pedagogiskt perspektiv. Idag hyrs
lokaler in på fria teatrar vid arrangemang. Det nya direktivet  Sundsvalls Kulturskola. En
kulturskola för alla.  (antaget i juni 2021) har höga förväntningar på verksamheten, men med
begränsade lokaler och resurser blir uppdraget svårt. Ambitionen är fortsatt att samla
verksamheten kring nuvarande lokaler på Floragatan, och beroende på vad som sker med lokaler
på gymnasiet kan vissa möjligheter öppnas upp. En idé är att bygga om gamla idrottshallen på
Hedbergska till en kulturlokal med scen, göra ett campus med Hedbergska som nav, där olika
kulturella och idrottsliga verksamheter kan samlas. Utemiljön utvecklas med ett grönstråk som
binder ihop södra och norra sidan av stan, väster om stadskärnan.

5.2 CFL – centrum för flerspråkigt lärande
Verksamhetens huvuduppgift är att bistå grundskolor och gymnasium, både kommunala och
fristående, med modersmålsundervisning, studiehandledning och språkstöd när nyanlända elevers
kunskapsnivå kartläggs. CFL är ett nav och kontaktlänk för information från och mellan olika
myndigheter, familjer, förskolor och skolor när det gäller ovanstående områden. Lärarna på CFL
undervisar i ämnet modersmål ute på elevernas skolor i åk 1-6 och behöver då tillgång till
undervisningsrum/salar för att kunna genomföra sin modersmålsundervisning. Storleken på
undervisningsgrupperna varierar mellan 1-15 elever. Majoriteten av undervisningen sker från kl.
13.00. I årskurs 7-9 sker samläsning centralt för de skolor som ligger inom stadsbussnätet. Där
behövs centrala rum/salar för grupper om 2-15 elever. I dagsläget används GA-skolan för
majoriteten av den undervisningen. Viss undervisning sker också i CFLs nuvarande lokaler.
Undervisningen genomförs då från kl. 15.30 och slutar senast 17.15. För de i årskurs 7-9 som går
på skolor utanför stadsbussnätet har de sin undervisning på respektive skola.

Även gymnasiet samläser modersmål och då används lokaler på olika centrala gymnasieskolor alt
konferensrum hos CFL. Dessa lektioner ligger under skoltid, främst onsdag och torsdag morgon
mellan kl. 8-10.

CFL lämnar vid årsskiftet 21/22 inhyrda lokaler på Skolhusallén och samlokaliserar med
Kulturskolan. Denna samlokalisering ger ett högre lokalnyttjande på Floragatan och viss
samordning kan ske. Lokalerna på Floragatan anpassas för detta ändamål under hösten 2021.

5.3 KAA – kommunalt aktivitetsansvar
Den verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunens aktivitetsansvar är tänkt att fortsatt
bedrivas i befintliga lokaler på Skolhusallén 9. Verksamheten, som idag består av tre personer, är
starkt beroende av att sitta nära och samverka med de samarbetspartners som funktionen är
uppbyggd kring (Arbetsmarknadstorget), och där samordningsförbundet IAF, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen samt Regionen ingår.
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5.4 BES – barn, elevhälsa och skolutveckling
Verksamhetens huvuduppgift är att komplettera förskolans/skolans kunskaper om hur
verksamheten på bästa sätt kan möta de barn/elever som har de största behoven av stöd.

All personal kopplade till BES har numera sina kontorsarbetsplatser på kommunhuset. Flytten
skedde sommaren 2021 för att öka nyttjandegraden i de lokaler som förvaltningen redan hyr på
kommunhuset samt för att minska inhyrningen i externt ägda lokaler. Behov finns av tre
utredningsrum på kommunhuset, och förvaltningen arbetar med frågan under hösten 2021, då
kontrakt på nuvarande lokal (inhyrd) upphör i april 2022.

5.5 Barn- och utbildningskontoret
Chefer, stab och övrig personal återfinns på plan 6 och 7 i de östra delarna av kommunhuset. Inga
förändringsbehov är identifierade.

6 Måltider
I jan 2020 beslutade BUN att lämna över personal och verksamhet gällande måltider inom sin
egen nämnd till kommunstyrelsen. Detta förslag innebär en större organisationsförändring
gällande måltiderna i kommunen. Bakgrunden till beslutet är bland annat effektiviseringar; att
besparingar är nödvändiga i kommunens ekonomiska läge, men också att våra rektorer behöver
fokusera på sitt grunduppdrag, att säkerställa lärande för kommunens barn och elever. SMMs
(Sundsvalls Mat & Måltider) uppdrag är att skapa goda, hälsosamma och hållbara måltider som
ger kommunens matgäster förutsättningar att nå sina mål. Under innevarande läsår (21/22)
kommer samtlig måltidspersonal att flyttas över till SMM. Denna förändring genomförs för att
låta kommunens gemensamma, professionella måltidsavdelning tillgodose nämndens behov av
måltider. På de enheter där enheten har så kallat serveringskök finns ingen måltidspersonal
anställd av SMM.

7 Idrottshallar
På i princip alla grundskoleenheter samnyttjar vi idrottshallarna med Kultur- och fritid. Kultur-
och fritid hyr ut kommunens idrottshallar till föreningslivet på tider där skolan inte har behov av
idrottshallen för sin verksamhet.

Via det så kallade skolavtalet regleras bland annat vår nämnds behov och användning av
kommunens fritids- och friluftsläggningar, som tex simhallar. Flera av simhallarna kräver dock
avsevärda investeringar för att komma upp till dagens standard, och beroende på vad Kultur- och
fritid avser utveckla eller avveckla, kan det komma att i stor utsträckning påverka vår lagstadgade
simundervisning. Vår verksamhet behöver då förhålla oss till och anpassa vår idrottsundervisning
efter gällande förutsättningar. Skolavtalet är under revidering hösten 2021. Avtalet reglerar dock
främst de rutiner och regler som gäller vid bokning och nyttjande, inte framtida utveckling och
eventuella investeringar. Det ger dock en fingervisning om de anläggningar som skolan nyttjar
utanför den egna skolfastigheten.

2018 redovisades en utredning och en långsiktig plan för att tillgodose behovet av fullstora
idrottshallar i centrala Sundsvall. Sedan dess har det avsatts medel för en fullstor idrottshall vid
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Åkersvik. Även om den idrottshallen kommer att bidra till bättre förutsättningar för både
skolidrott och föreningsidrott tillgodoser den inte ensam behovet av fullstora hallar i centrala
Sundsvall, varken hos skolan eller hos föreningslivet.

När det gäller föreningslivet kvarstår de behov som beskrevs i hallutredningen 2018. Antalet
bokade tider i stora och fullstora idrottshallar överskrider fortfarande de tider som kommunen har
kapacitet att fördela. Även skolans behov kvarstår. Idrottshallen på Hedbergska mäter 24x12
meter och den på GA 20x12 meter. Båda är av äldre modell och brister i tillgänglighet och
funktion. De är också för små för att vara ändamålsenliga för gymnasieskolan.

Föreningslivets behov av fullstora hallar kan till stor del förklaras av att allt fler barn och
ungdomar spelar innebandy. Det är en idrott som enligt reglerna har en spelplan på 20x40 meter.
När antalet spelare och lag blir fler ökar antalet träningar, matcher, sammandrag och
arrangemang. Samtidigt växer inomhusidrottens behov av idrottshallar med ytor för bland annat
publik, servering, sekretariat, teknik, domare och gästande lag. Idrottshallar utan dessa
arrangemangsytor brukar kallas träningshallar. I centrala Sundsvall finns behov av båda men
främst arrangemangshallar.

För att kunna tillgodose skolans och föreningslivets behov av fullstora idrottshallar i centrala
Sundsvall krävs att det tas ett samlat grepp om vilken typ av hallar som ska finnas i området och
på vilka platser. Förvaltningen anser att det bör avsättas medel för en ny idrottshall vid
Hedbergska skolan 2023. Året därpå bör det avsättas medel för att renovera den befintliga
idrottshallen vid Åkersviks skola.

Ny fullstor idrottshall vid Hedbergska skolan

En ny idrottshall vid Hedbergska skolan ligger i linje med hallutredningen och bidrar till att möta
skolans och föreningslivets behov av en till fullstor hallyta i centrala Sundsvall. Den befintliga
byggrätten är styrande för vilken typ av hall som kan byggas i detta läge, träningshall eller
arrangemangshall. Eftersom den byggda miljön i området har bedömts som känslig bör det läggas
stor vikt vid frågor som gäller gestaltning och samspel med övrig bebyggelse. Vidare bör
utemiljön förstärkas. Dels bör det avsättas medel för att skapa en levande campusmiljö och dels
behöver grönstråket förstärkas. Det är viktigt för att skapa en fungerande helhet i området.

Renovering av den befintliga idrottshallen på Åkersviks skola

Den befintliga idrottshallen på Åkersvik är 14x28 meter och behöver på sikt renoveras för att
fungera som komplement till den nya hallen, som planeras i direkt anslutning. Tillgänglighets-
anpassningar saknas i befintlig struktur och planlösning.

Fler fullstora idrottshallar i centrala Sundsvall

Idag finns fyra fullstora idrottshallar i Sundsvall; A-hallen i Sporthallen, Skönsbergshallen,
Hagahallen och Höglundaskolans idrottshall. När den nya Baldershallen tas i bruk 2022 till-
kommer fyra fullstora planer. När den nya idrottshallen vid Åkersvik är klar kommer det att finnas
ytterligare en fullstor idrottshall i centrala Sundsvall. Behovet av fler fullstora hallar i centrala
Sundsvall är dels beroende av vad som händer med Sporthallen och dels av vad som är möjligt att
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bygga vid Hedbergska skolan. Det är också beroende av skolans och föreningslivets fortsatta
behov utifrån ovanstående.

Om Sporthallen rivs och ersätts med en ny modern sporthall/elitarena i annat läge behöver det
byggas tre fullstora idrottshallar i anslutning till Himlabadet och Västermalms skola. Dessa
behövs för att tillgodose gymnasieskolans behov av hallyta. En av dessa idrottshallar behöver vara
tillgänglighetsanpassad och ligga vid Västermalms skola. För att tillgodose föreningslivets behov
så behöver de nya idrottshallarna ha en läktarkapacitet på 300-500 åskådare. 2018 uppskattades att
det skulle kosta 120 mnkr att riva Sporthallen och bygga en ny idrottshall med två fullstora planer
på samma plats. Även om rivning inte räknas som investering så ger kalkylen en bild av vilka
kostnader som är förknippade med en ny dubbelhall i det läget. Kalkylen behöver dock räknas om
och anpassas utifrån en mer detaljerad behovsanalys.

Om Sporthallen renoveras behöver det finnas kapacitet att bygga en tillgänglighetsanpassad
idrottshall vid Västermalms skola. Det bör också finnas kapacitet att bygga ytterligare en fullstor
arrangemangshall i området.

Nya fullstora idrottshallar på Alnö, i Njurunda och Bredsand

Kultur- och fritid låter meddela att deras anläggningsgrupp lyfter att det även finns behov av
fullstora idrottshallar på Alnö och i Njurunda samt Bredsand. För Alnö och Njurunda stämmer
detta överens med skolans behov, då det rent schematekniskt blir svårt att få ihop schemat med
fler elever på skolan. Bedömningen är att fullstora idrottshallar bidrar till bättre förutsättningar för
både skolan och föreningslivet i dessa områden. Investeringar i fullstora idrottshallar i dessa lägen
bör dock prioriteras utifrån skolans behov och lokalförändringar. Det är viktigt för att
åstadkomma ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar för kommunen som helhet.

8 För- och grundskola
Denna lokalbehovsbeskrivning kommer att redovisa de olika behoven per geografiskt område,
ibland på objektsnivå, men oftast för det geografiska området. Avstamp tas i hur enheterna idag är
uppbyggda, både organisatoriskt och lokalmässigt. Den översiktsplan som nu ligger ute för remiss
(Översiktsplan Sundsvall 2040) har också tagits med i beräkningarna. Trots att ÖP 2040 inte
kommer att vara beslutad när detta material tas fram, ger det en fingervisning om den ambition
Sundsvalls kommun har inför framtiden. Barn- och utbildningsnämndens uppdrag, via
förvaltningen, är att tolka, matcha och möta de behov som uppstår.

I bilaga 1 redovisas fördjupat material om elevprognoserna i respektive skolområde. Vi kan
konstatera att i dagsläget kan vi möta upp det behov som finns av både förskole- och
grundskoleplatser. Vi kan se en överkapacitet på ett antal grundskoleenheter, och ett flertal
förskoleverksamheter kan avvecklas.

Det krävs och kommer fortsätta krävas generella aktiviteter i form av anpassningar och
myndighetskrav för samtliga skolformer och verksamheter. Arbetsmiljöanpassningar, främst
ljuddämpande åtgärder samt byte av belysning är fortsatt relevant att arbeta vidare med. Behovet
av investeringar för bland annat detta redovisas i bilaga 2.
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8.1 Förskola
I dagsläget har kommunen 83 förskolor i kommunal regi. Många av fastigheterna är uppförda på
70- och 80-talet, vilket betyder att många tekniska komponenter är slut och byggnaderna står inför
stora renoveringsbehov för att kunna vara kvar i drift. Ett flertal enheter är av mindre karaktär (2-
4 avd), därav det stora antalet enheter, och inte anpassade till dagens pedagogik.

Renoveringsbehovet är omfattande på många enheter och med en ökad inflyttning till stadskärnan
råder det brist på förskoleplatser centralt. Ett fåtal förskolor har nyproducerats sedan 2010 då
Södra bergets förskola invigdes. Under de senaste tio åren har det också skapats tillfälliga
lösningar för att bereda ytterligare platser i de centrala delarna. Södra berget har kompletterats
med en paviljong som rymmer två avdelningar och det har öppnats förskoleavdelningar i
Skönsmons skola. På Norrbackaskolan finns, förutom de elever som läser ämnesområden i
särskolan, även några förskolebarn som senare kommer att gå på just Norrbacka. Dessutom har en
verksamhet startats upp på Metropol.

Under 2021 har två nya 8-avdelningsförskolor öppnats, Geijers förskola i Haga och Stödes nya
förskola. Till årsskiftet 21/22 öppnar Vallens förskola i Kovland och Skogsbackens förskola
öppnar vid årsskiftet 22/23. Dessa förskolor är byggda i två plan och har en kapacitet på 155
platser.

Just nu pågår ett stort arbete med att bedöma kapaciteten på samtliga kommunala förskolor, för att
definiera maxkapaciteten. Ett projekt pågår också tillsammans med Miljökontoret och
Drakfastigheter, för att identifiera de enheter som vi behöver arbeta med för att uppfylla gällande
krav på luftomsättning och ljudnivåer. Vi kan konstatera att ett större grepp behöver tas i denna
fråga och finansiering behöver lösas för att uppnå god arbetsmiljö i våra lokaler.

Det finns inte många outnyttjade lokaler inom förskolan. Det är relativt lätta lokaler att lämna, om
behovet av förskoleplatser minskar. Däremot har vi kortast tid på oss att få fram nya
förskoleplatser, om behovet istället skulle öka. Vi behöver ständigt följa utveckling, prognoser
och faktiskt födda barn per skolområde och detta arbete behöver systematiseras.
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Som diagrammet visar ser vi en avmattning i antal födda barn, vilket direkt påverkar behovet av
förskoleplatser. Samtidigt visar prognosen på en ökning senare delen av 20-talet. Detta kan göra
det vanskligt att helt lämna befintliga förskole-byggnader, då behovet av förskoleplatser kommer
öka igen. Det kan också bli tal om att tillskapa nya byggnader när behovet väl uppstår igen.
Viktigt är att påpeka att detta är just en prognos, dessa barn är inte födda ännu.

I Sundsvalls finns det en viss påverkan av fristående förskoleverksamhet. Det finns totalt 11
fristående förskolor att jämföra med kommunens 83 förskolor. Av totala antalet inskrivna barn i
förskolan 2020 gick ungefär 8% 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 vårdnadshavarna. Då det är skolplikt så slutar alla femåringar i
förskolan i samband med sommaren innan de börjar förskoleklass. Detta gör att barnantalet i
förskolan pendlar över året. Flest barn i förskoleverksamheten är det i maj/juni och minst barn i
förskolan är det i juli/augusti varje år.

Förskolornas respektive behov redovisas i de geografiska områdena. Generella renoverings- och
underhållsbehov på våra förskolor redovisas på några enheter, där det är av större betydelse att
byggnadernas standard höjs.

Som nämnts tidigare i detta dokument har kommunen stora utmaningar i skolornas
ventilationsanläggningar. Många aggregat är till åren gångna och reservdelar finns inte att få tag
på. Det krävs mångmiljonbelopp för att komma tillrätta med tillräckliga luftflöden och en
godtagbar ljudnivå, där äldre aggregat och för trånga luftkanaler genererar buller.

8.2 Grundskola
I dagsläget har kommunen 26 grundskolor i kommunal regi. Flera av våra grundskolor är av äldre
karaktär med stora behov, och som ibland begränsar möjligheten för oss att bedriva en verksamhet
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som är anpassad till dagens pedagogik. En av de största utmaningarna är brister i luft- och
ljudmiljö, tillgänglighet (hiss/RWC) samt avsaknad av eller få grupprum och planlösningar som
ger många genomfartsrum.

Prognosen visar en nedgång i antalet grundskoleelever de kommande tio åren. Antalet elever
förväntas dock öka under senare delen av 30-talet, då de barn som föds i slutet på 20-talet kommer
in i grundskolan några år senare.

Ytterligare åtta skolor bedrivs av privata aktörer. För tio år sedan gick drygt 18% i en fristående
grundskola. Höstterminen 2021 går i snitt 28 % av kommunens grundskoleelever i fristående
skola. Siffran är dock högre räknat från årskurs 4, då ligger snittet på 34%. Det finns inget som
tyder på att denna siffra kommer att förändras i överskådlig framtid. Den största påverkan från
friskolorna finns i de högre årskurserna och minst i de lägre. Friskolornas placering avgör till stor
del hur fördelningen ser ut till friskolorna utifrån den kommunala skolans upptagningsområden.
Tydligast är detta i kommunens ytterområden där den största delen av eleverna kommer från
närområdet. Friskolor i de centrala delarna av Sundsvall har elever från flera olika
upptagningsområden.

Även för grundskolans del pågår ett stort arbete med att bedöma kapaciteten på samtliga skolor,
för att definiera maxkapaciteten. Vi jobbar också här tillsammans med Drakfastigheter för att
identifiera de enheter där vi behöver göra insatser för att uppfylla gällande krav på luftomsättning
och ljudnivåer.

I skolstrukturutredningen från 2019 går det att läsa om att inom varje större sammanhållet
geografisk område bör det finnas en flexibel enhet som kan hantera tillfälliga förändringar i
elevantalet i grundskolan. Det innebär att den enheten är flexibel i organisation och lokaler för den
variation av elevantal som kan uppstå i ett geografiskt område. Den flexibla enheten ska ha något
eller några extra klassrum per stadie för att under några läsår kunna ha fler paralleller än normalt.
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En generell aktivitet för grundskolorna är att öka känslan av integritet i omklädningsrummen, i
form av att främst bygga om duschrummen i idrottshallarna. Vi ser ett ökat behov av duschbås, då
vissa elever undviker att duscha efter idrottslektionerna på grund av otrygghet.

Grundskolornas respektive behov redovisas i de geografiska områdena.

9 Sundsvalls gymnasium
9.1 Dagens verksamhet
Den kommunala gymnasieskolan är sedan många år tillbaka samlad under en organisation,
Sundsvalls gymnasium. De flesta program återfinns i kommunalt ägda fastigheter, men inte alla.
Verksamheten på de olika programmen är främst kopplade till två geografiska enheter,
Västermalm och Hedbergska, där även GA sedan några år tillbaka ingår.

Under den kommande tio-årsperioden kommer elevantalet i gymnasieskolan öka för att sedan
minska. Det kommer att leda till ett förändrat lokalbehov på gymnasiet över tid, men idag är det
inte klart i vilken omfattning och inom vilka program. Då gymnasiet är den verksamhet i vår
nämnd som har störst påverkan av fristående aktörer, är det mycket svårt att förutse vilka exakta
lokalbehov som finns.

Elevantal
Sundsvalls gymnasium 19/ 20 20/21 21/ 22
Hedbergska 1032 1079 1061

Västermalm 1386 1331 1253

Totalt kommunal gymnasieskola 2418 2410 2314
Det finns sju fristående gymnasieskolor i Sundsvall och en åttonde skola planerar sin öppning till
hösten 2022.

Elevantal
Fristående gymnasieskolor 19/ 20 20/21 21/ 22
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NTI Gymnasiet 210 208 197
Realgymnasiet 70 78 68

Skvaderns gymnasieskola 473 499 510
Sundsvalls praktiska gymnasium 226 236 241

Klara Teoretiska gymnasium 234 245 239

Drottning Blankas gymnasieskola 41 48 73
Thoren Business School 156 176 153

Totalt fristående gymnasieskola 1410 1490 1481

9.2 Verksamhetens behov
Utifrån lokalbehov är gymnasiet också speciellt då flera av programmen kräver både unika och
särskilda lokaler oavsett elevantal. Det kan leda till att lokalkostnader kommer att vara höga
fastän elevantalet varierar eller är litet. Andra program som inte har behovet av särskilda lokaler
berörs inte lika tydligt vid elevsvängningar mellan olika program. En större genomlysning pågår
för att se över vilka program som barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ska finnas kvar i den
kommunala gymnasieskolan över tid. Efter beslut i nämnd om framtida utbud kommer vi bättre
kunna dimensionera lokalerna efter nutida och framtida behov. På grund av detta kommer vi inte
att gå djupare in på olika förändringsförslag. Vi kan dock konstatera att modulerna på Västermalm
behöver ersättas med permanenta lokaler, inhyrningen på Metropol behöver avslutas samt att
ytterligare ett antal anpassningar i övriga byggnader behöver genomföras. Lokaler för
fordonsprogrammet och byggprogrammet är särskilt angenäma frågor. Även ett antal åtgärder
behöver genomföras på Hedbergska, där vi bland annat har en matsal i externt inhyrd lokal.

Behovet av idrottshallsyta är fortsatt stort på framförallt Hedbergska, och möjlighet att utnyttja
byggrätten på grusplanen bakom aulan bör undersökas och utredas närmare. Behovet gäller både
verksamheten inom NIU men även det generella behovet av hallyta för samtliga
gymnasieprogram. Västermalms elever har sin idrottsundervisning i Sporthallen, och beroende på
vad som händer med den anläggningen kan skolan starkt komma att påverkas. Samtliga tre
hallytor i Sporthallen är idag i princip fullbelagda på dagtid av skolan. Det finns möjligheter att
bygga en idrottsanläggning på tomten för Västermalms skola, och olika scenarion är tänkbara, där
dialog med Kultur- och fritid sker. Behovet för enhet Västermalm är totalt tre hallytor över tid.

Utvecklingen går fort och varje programområde måste hela tiden anpassa sig efter arbetslivet och
nya kursplaner, därför bör det tas med att det kommer att krävas regelbundna investeringar på
respektive program, särskilt på de yrkesförberedande och tekniska programmen. Generellt
behöver vi se ett effektivare lokalnyttjande. Samarbetet med vuxen-utbildningen fortsätter och kan
utvecklas ytterligare.

På Västermalm pågår ett omfattande projekt som består i att byta brandlarm. Fortsatta
säkerhetsåtgärder i Västermalms byggnader är planerade, med bland annat uppgraderade
passagesystem och inbrottslarm.

10 Grund- och gymnasiesärskolan
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10.1 Dagens verksamhet
I Sundsvall ligger grundsärskolans båda inriktningar (eleven läser ämnen eller ämnesområden)
alltid på en grundskola förutom Norrbackaskolan som ligger i egna lokaler och har en elevgrupp
som endast läser ämnesområden. Att grundsärskolorna i Sundsvall är lokaliserade i en grundskola
är viktigt ur flera aspekter, dels för integrationsmöjligheter med grundskolans elever och dels för
att hitta pedagogisk samverkan – både mellan elever och mellan medarbetare.

Vi strävar efter att elevgrupperna inom kommunens särskolor ska ha en viss volym, dvs inte vara
för små, detta då vi önskar dynamik bland eleverna, både gällande kön, ålder, intressen och
förutsättningar. Det är bra att det finns elever som läser både ämnen och ämnesområden i en
grupp.

Vi har under läsåret 21-22 följande grundsärskolor i Sundsvalls kommun:

Kyrkmons skola åk 1-6 8 elever
Ljustadalens skola åk 1-6 17 elever
S:t Olofsskolan åk 1-6 10 elever
Hagaskolan åk 1-9 36 elever
Höglundaskolan åk 7-9 22 elever
Norrbackaskolan åk 1-9 20 elever (endast ämnesområden)

Ytterligare en elev är inskriven i grundsärskola men har sin skolgång i en grundskola. Ett tjugo-tal
elever är under utredning för en eventuell överflyttning till grundsärskolan.

Efter avslutad grundsärskola går eleverna vidare till gymnasiesärskolan, som bedriver sin
verksamhet på Västermalm. All särskoleverksamhet inom gymnasiet är sedan hösten 2021
lokaliserad på Västermalm, med totalt ca 60 elever.

Det finns för närvarande ingen fristående sär- eller träningsskoleverksamhet i kommunen.

10.2 Verksamhetens behov
Det finns ett behov av att se över lokaliseringen av våra grundsärskolor. Befintliga lokaler, dock
inte alla, erbjuder ett antal utmaningar som kan komma att påverka undervisningen. Storleken på
lokalerna begränsar möjligheten till utveckling och standarden är varierande. En separat utredning
pågår under hösten 2021.

Att lärmiljö och även utemiljön är tillgänglig och genomtänkt utifrån elevernas och
verksamhetens förutsättningar är också viktigt. En parameter som förts fram av våra pedagoger i
särskolan är vikten av att eleverna får byta miljö någon gång under sin grundskoletid, till exempel
i och med övergången till högstadiet. Det behöver nödvändigtvis inte vara till en ny skola, men
kan handla om lärare, lokaler och lärmiljö. Detta för att få uppleva progression i sin utveckling
genom sin skolgång.

För gymnasiesärskolans del har ett flertal förändringar skett under de senaste åren. Verksamheten
på Åkersvik har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Västermalm och diskussioner förs om att
utveckla verksamheten genom nya och delvis utökade lokaler för FABFASS.
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Det finns ett fortsatt behov av att lösa en tillgänglighetanpassad idrottshall för särgymnasiets
elevgrupp. Idag krävs transporter av dessa elever till olika idrottshallar runt om i kommunen
beroende på var en tillgänglighetsanpassad hall finns disponibel i schemaläggningen. En fullt
tillgänglighetsanpassad idrottshall vid Västermalm bör vara den bästa lösningen.
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11 Områdesbeskrivningar
Denna lokalbehovsbeskrivning baseras på en gemensam syn inom Sundsvalls kommun av
kommunens uppbyggnad och geografiska områden som hör ihop. Arbetet med denna beskrivning
utgår ändå från skolupptagningsområdena som fortfarande finns kvar, men behoven beskrivs
utifrån nya geografiska områden. Att vi har prognoser på skolupptagningsområden hjälper oss 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.

Av kommunens folkbokförda elever i grundskoleålder är det just nu 32 elever som går i skolan
utanför kommunens gränser.



18 (63)

11.1 Njurunda skolområde
11.1.1 Bredsand

Förskolor

I området finns det tre kommunala förskolor. Två av förskolorna är belägna i nedre Bredsand. På
den ena enheten har verksamhet bedrivits i inhyrda moduler, som står tomma sedan augusti 2021
pga. ett lägre barnantal i området. I upptagningsområdet för Bredsand ingår även Hemmanet, där
en nyrenoverad kommunal förskola återfinns.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Tallvägens förskola Bredsand 4 (+2) 81 74 77

Ejdervägens förskola Bredsand 6 98 92 100
Hemmanets förskola Hemmanet 2 40 39 39

Grundskolor

I området finns det en kommunal grundskola. Elever från Bredsands skola går vidare till
Nivrenaskolan inför årskurs 7. På Bredsands skola bedrivs undervisning delvis i
moduluppställningar. I upptagningsområdet för Bredsand ingår även Hemmanet, där det finns en
fristående grundskola F-6.

Antal grundskoleelever
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Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Bredsands skola Bredsand F-6 189 190 171

Fristående grundskola
Heliås, Svartvik Hemmanet F-6 123 134 135

Förskolornas behov i området

Båda förskolorna i Bredsand är av äldre karaktär, och ett flertal komponenter behöver bytas ut.
Planlösningen på främst Tallvägens förskola är inte optimal utifrån dagens pedagogiska
verksamhet, samt att modulerna behöver avvecklas. Dialog pågår med Drakfastigheter om möjliga
lösningar i området, där vi tittar på framförallt en nybyggnation. SBK har under sommaren 2021
genomfört en lokaliseringsutredning för en ny förskola och vi kan konstatera att den bästa
placeringen är där nuvarande Tallvägens förskola ligger. En detaljplaneändring på befintlig
fastighet krävs för att få bygga i två våningar, vilket bedöms vara det bästa alternativet.

Grundskolornas behov i området

I Bredsand har vi moduluppställningar på skolan. Moduler har ett begränsat bygglov och dessa
paviljonger behöver avvecklas senast 2030. Utifrån den investeringsprocess som Sundsvalls
kommun arbetar efter kommer ett projektarbete behöva starta snarast för att tillgodose behovet av
nya lokaler i Bredsand innan modulerna behöver avvecklas. Även andra förvaltningar har behov i
området, där framförallt Kultur- och fritid är intresserade av att samnyttja lokaler med skolan, då
de bedriver fritidsgård i inhyrda lokaler. En fullstor idrottshall för skolidrott och föreningsidrott
efterfrågas.

Pågående projekt

Ventilationsbyte på Ejdervägens förskola

Behovssammanfattning för området

Ny förskolebyggnad om 8 avd som ersätter Tallvägens förskola samt delvis Ejdervägens
förskola (23-26)
Ny skolbyggnad för Bredsands skola (23-26)

11.1.2 Njurunda tätortsområde
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Förskolor

Området är geografiskt stort och det finns tio kommunala förskolor samt två fristående förskolor.
Spridningen på förskolorna är relativt bra, men på grund av avståndsskillnader är det ibland
begränsade möjligheter att hjälpa varandra med förskoleplatser.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Essviks förskola Essvik 2 39 39 39
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Skottsunds förskola Skottsund 4 73 72 76
Copernicus förskola Kvissleby 4 66 65 66

Kvissleby förskola – inte i drift Kvissleby 2,5 - - -
Gumsekullens förskola Nolby 1 10 - -

Tingsta - dagbarnvårdare Nolby 2 32 33 29

Nolby förskola Nolby 3 52 50 49
Nolbykullens förskola Nolby 2 35 34 35

Klockarbergets förskola Klockarberget 3 49 50 51
Stångå förskola Njurundabommen 2 36 35 35

Forsa förskola Njurundabommen 3 50 54 56

Mjösunds förskola Njurundabommen 3 57 56 55

Fristående förskolor
Förskolan Trollet Klockarberget 25 25 27

Lilla Mullvadens förskola Njurundabommen 30 30 30
Not: Gumse är en gummibandsavdelning på Tingsta, i direkt anslutning till dagbarnvårdarnas lokaler. Kvissleby
förskola är en evakueringsförskola, där en permanent förskola kan bedrivas i framtiden.

Grundskolor

I området finns det fyra kommunala grundskolor. Essviks skola har fram till nu bedrivit delar av
undervisningen i moduluppställningar, men denna är under avveckling detta läsår. På Kyrkmons
skola bedrivs särskola i år 1-6. Nivrenaskolan är den uppsamlande skolan inför högstadiet. Till
Nivrenaskolan kommer elever från Bredsand till årskurs 7 och från den fristående skolan i
Svartvik, samt även den kommunala Kyrkmons skola i Njurundabommen. Från Essvik och Solede
skolor kommer eleverna till Nivrenaskolan redan i år 6.

I området finns en fristående grundskola, där dessa elever främst kommer från det närliggande
upptagningsområdet.

Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/22
Essviks skola Essvik F-5 189 199 166

Kyrkmons skola Njurundabommen F-6 307 295 303
Solede skola Nolby F-5 159 145 145

Nivrenaskolan Kvissleby 6-9 409 364 397

Fristående grundskola
Njurunda Friskola Njurundabommen F-9 213 213 213

Förskolornas behov i området

Verksamheten i flera av förskolorna i området bedrivs i äldre byggnader, och flera enheter är av
mindre storlek. En lokaliseringsutredning pågår kring en etablering av en större enhet i
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Njurundabommen, som delvis kan ersätta befintliga förskolor och möta kommande volymökning i
området.

En förstudie om en etablering av en förskola i två våningar har genomförts för Nolby-området
sedan tidigare. I Nolby finns det en identifierad kommunalt ägd fastighet där vi ser att en större
förskola kan byggas, dock krävs en detaljplaneändring. Ett flertal förskolor skulle kunna
avvecklas och en omflyttning av verksamheter kan ske.

Grundskolornas behov i området

På sikt behöver Kyrkmons kapacitet utredas och åtgärdas. Skolan bedriver förskoleklass och
fritids i en byggnad som behöver ersättas. Området kring Njurundabommen är expansivt och flera
bostäder har byggts de senaste åren samt att ytterligare flerfamiljshus planeras. Även området
kring Forsa kan komma att exploateras (ÖP 2040).

Nivrenaskolans kapacitet och planlösning behöver utredas utifrån ett växande elevantal samt att
det från hösten 2021 igen inhyser årskurs 6 från Solede och Essviks skolor. Dessa två skolor
bedriver sedan tidigare all sin undervisning som kräver specialsalar på Nivrenaskolan.
Schemaläggningen för ämnet idrott är något utmanande, och vid fler elever krävs ytterligare en
idrottshall.

För Solede och Essviks skolor har vi en utmaning i att möta antalet elever per årskurs, som
varierar över tid men utmanar oss i att elevantalet överstiger 25 i F-6. Även trafiksituationen kring
Solede skola behöver utredas tillsammans med SBK, i dagsläget finns det mer att önska kring
trafiksäkerheten för elever och personal. Essviks skola har liknande behov.

Pågående projekt

Utredning ny förskoletablering Njurundabommen
Renovering Essviks skola 2021-2022

Behovssammanfattning för området

Ny förskolebyggnad Njurundabommen (27-30)
Ny förskolebyggnad Nolby (23-26)
Anpassningar Nivrenaskolan (23-26)
Anpassningar Kyrkmons skola (27-30)
Trafikåtgärder Solede skola (23-26)
Trafikåtgärder Essviks skola (23-26)

11.2 Centrums skolområde
11.2.1 Skönsmon
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Förskolor

I området finns det tre kommunala förskolor. Området ligger nära Södermalm och där finns ett
flertal förskolor. Skönsmons förskolor hjälper ibland till med platser om det är fullt i Njurundas
skolområde.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Kubens förskola Skönsmon 8 127 132 140
Vapelskogens förskola Skönsmon 4 63 66 59

Skönsmons förskola Skönsmon 2 - 18 34

Grundskolor

Skönsmons skola är den enda grundskolan i området. Eleverna går sedan vidare till
Höglundaskolan från och med årskurs 7.

Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Skönsmons skola Skönsmon F-6 360 324 304

Förskolornas behov i området

Vapelskogens förskola bedriver sin verksamhet i två äldre byggnader, som behöver renoveras
eller ersättas. Det skulle eventuellt vara möjligt att bygga en ny enhet om fyra avdelningar på den
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tomten. Skönsmons förskola ligger inne i skolan och när elevantalet ökar kommer förskolan att
behöva flytta på sig.

I ÖP 2040 diskuteras det om att på sikt bygga ihop områdena Skönsmon och Bredsand. Det skulle
betyda ett ökat behov av förskoleplatser i det nya bostadsområdet. Detta är dock på längre sikt,
och ingen hänsyn tas till detta i nuläget. Det kan dock komma att påverka förskolorna på
Skönsmon.

Till Skönsmons område hör Södra kajen, och med ett kommande bostadsbyggande där finns
behovet av en förskola i området. I kommande detaljplan för området Rosersborg har en tomt
avsatts för ändamålet.

Grundskolornas behov i området

Skönsmons skola är nyrenoverad och kan ta fler elever än vad skolan har idag. Vid en utökning av
bostäder i centrala Sundsvall kan Skönsmons kapacitet behöva anpassas.

Beroende på tidsplan och exploatering av Södra kajen kan det komma att behövas fler
grundskoleplatser i centrala Sundsvall.

Pågående projekt

Inga pågående projekt

Behovssammanfattning för området

Renovering eller ersättning av Vapelskogens förskola (23-26)
Ny förskola Rosersborg (27-30)
Nybyggnation i ny stadsdel (31-40)

11.2.2 Södermalm/centrum



25 (63)

Förskolor

I området finns det sju kommunala förskolor, där Fågelgränd just nu renoveras och står klar
hösten 2022. Verksamheten är evakuerad till Metropol. Metropol tillhör geografiskt centrum, men
organisatoriskt Granloholm. Området Alliero har samma upplägg.

Flera av enheterna på Södermalm är av mindre karaktär och delvis till åren, med slitna ytskikt och
äldre komponenter. På Södra bergets förskola bedrivs två avdelningar i moduluppställningar, och
vi arbetar för en avveckling så snart som möjligt.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Grevebäckens förskola Östermalm 2 35 36 34
Södra bergets förskola Östermalm 4+2 103 106 102

Kronans förskola Östermalm 4 86 81 81
Stjärnans förskola Södermalm 3 52 54 51

Spikens förskola Södermalm 2 31 36 31
Skogsparkens förskola Södermalm 2 34 35 35

Fågelgränds förskola Södermalm 2 (sedan 4) 23 38 29

Grundskolor
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I området finns det en kommunal grundskola, där elever i F-3 går på enhet Södermalm och elever
i 4-9 går på Höglunda. På Höglunda bedrivs även högstadium för särskolan. Från Skönsmons
skola kommer elever till Höglunda inför årskurs 7.

Området har två fristående grundskolor. Eleverna i de lägre åldrarna på Prolympia går i skolan i
Haga-området, och de äldre går i centrala Sundsvall.

Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/21 21/ 22
Höglundaskolan Södermalm F-9 893 799 735

Fristående grundskolor
Internationella Engelska Skolan Centrum 3-9 1121 1121 1118
Prolympia Centrum 7-9 220 242 250

Förskolornas behov i området

Flera kontorsfastigheter i centrala Sundsvall omvandlas till bostäder och med det följer fler
boende i city. Södermalms område har alltid ett högt tryck på förskoleplatser på vårterminen, och
generellt kan vi se en ökning i efterfrågan om förskoleplatser i centrala Sundsvall, och detta behov
lär öka för att på sikt planas ut. Avsaknad av fastighetsmark begränsar möjligheten att bygga ut
befintliga förskolor eller etablera nya. Möjligheten att byta ut befintlig fastighet på Kronan till en
större enhet i två våningar bör undersökas.

Den nya detaljplanen för området Alliero har vunnit laga kraft, och en tomt för förskola har
avsatts. Projektering bör påbörjas snarast för att kunna bygga en enhet om tre avdelningar, som
detaljplanen medger, detta för att möta behovet av förskoleplatser samtidigt som bostäder i
området står klara för inflyttning.

Grundskolornas behov i området

På Höglunda bedrivs delar av verksamheten i moduluppsättningar, som ska avvecklas under
sommaren 2022. Trots att det finns en tydlig avvecklingsplan, så behöver Höglundaskolans
planlösning ses över utifrån det faktum att tex grupprum saknas.

Kultur- och fritid har genomfört en kartläggning för att identifiera nya lägen och lokaler för
fritidsgårdens verksamhet i södra centrala Sundsvall, då de, ur ett kommunekonomiskt perspektiv,
behöver lämna nuvarande lokaler i Skönsmohuset. Med utgångspunkt i Kultur- och fritids
lokalprogram för fritidsgårdar och möjligheterna till samnyttjande framstår Höglundaskolan som
det bästa alternativet för lokalisering av en fritidsgård. Sammantaget med vår egen verksamhets
behov av anpassningar på skolan behöver möjligheterna till en samlokalisering utredas vidare.

Pågående projekt

Utredning Höglundaskolans kapacitet
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Ventilationsbyte Kronans förskola
Renovering Fågelgränds förskola

Behovssammanfattning för området

Ev. anpassning av Höglundaskolan (23-26)
Ny förskola på Alliero (23-26)
Nybyggnad på Kronans förskola (27-30)
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11.2.3 Sallyhill/Nacksta/Sidsjön

Förskolor

I området finns nio förskolor fördelat på tio enheter. Två av dessa bedrivs i inhyrda lokaler. Flera
förskolor är av mindre karaktär. Samtliga fristående förskolor återfinns i Sidsjö-området.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Paviljongsvägens förskola Sidsjön 4 57 56 44

Sundsvalls Montessoriförskola Sidsjön 5 92 90 93
Sidsjö förskola Sidsjön 2 33 34 35

Klingsta förskola Klingsta 3 54 54 61

Kulans förskola Sallyhill 4 69 70 70
Regnbågens förskola Nacksta 4 63 66 73
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Midälvaplatsens förskola Nacksta 3 53 53 51
Vretens förskola (inkl. Rågen) Nacksta 5+2 117 111 108

Nacksta förskola Nacksta 1 12 25 24
Norrbackaskolans förskola Nacksta 1 1 2 4

Fristående förskolor
Förskolan Blå Draken Sidsjön 54 54 54

Kullerbyttans förskola Sidsjön 29 29 29
Förskolan Optimus Sidsjön 41 43 44

Grundskolor

I området finns det två kommunala grundskolor, båda med elever i F-9. På S:t Olofsskolan
bedrivs verksamhet F-3 i Nacksta och 4-9 på Åkersvik.

Sundsvalls Montessoriskola, som är en kommunrekryterande sådan, återfinns i Sidsjön, i inhyrda
lokaler. Den allra största delen av eleverna till Montessoriskolan kommer från närområdet. De
flesta eleverna på friskolan SFG kommer även de från närområdet.

Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Sundsvalls Montessoriskola Sidsjön F-9 239 244 245
S:t Olofsskolan Nacksta F-9 404 430 477

Allsta skola Allsta F-3 66 57 -

Fristående grundskola
Sidsjö Fristående Grundskola Sidsjön F-9 308 357 413
Kristna skolan Oasen Nacksta F-9 84 92 102

Not: Allsta skola ingår sedan ht-21 i S:t Olofs upptagningsområde.

Förskolornas behov i området

En process pågår för att utreda vilka enheter som det är värt att satsa på och vilka enheter som bör
avvecklas. Några av förskolorna är, trots sin ålder, värda att fortsätta bedriva verksamhet i. I
Nacksta-området finns det sedan tidigare beslut om en nybyggnation av en förskola, men
placeringen är ännu ej fastställd. En lokaliseringsutredning pågår, och medel behöver avsättas i
nästkommande MRP. Ytterligare en förskola i f.d. Nackstaskolan om tre avdelningar är beställd
sedan tidigare.

Förskolan i Klingsta går tyvärr inte att bygga ut och eventuella ytterligare behov i det området
behöver tillgodoses närmare city. Sidsjö förskola skulle eventuellt kunna byggas ut, alternativt att
en större enhet placeras på tomten. Även tomten för Kulans förskola skulle kunna vara intressant
för en större etablering. Alternativa placeringar för en förskola i Sidsjö/Sallyhillsområdet bör
undersökas, då vi också bedriver förskoleverksamhet i inhyrda lokaler.

Grundskolornas behov i området
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Montessoriskolan bedriver undervisning i inhyrda lokaler. Utifrån kommunens fastighetsstrategi
om att bedriva stadigvarande verksamhet i kommunägda lokaler är detta något som förvaltningen
behöver arbeta vidare med.

På kort sikt är behoven i grundskolan av mindre karaktär och snarare kopplat till
underhållsåtgärder. På längre sikt behöver vi avvakta den demografiska utvecklingen och därefter
se vilka eventuella effekter det får på grundskolans behov. Delvis kan beslut om särskolans
framtida placering komma att påverka grundskolans behov i området.

Högstadiet på Åkersvik efterfrågar en uppehållsyta för eleverna, och en lämplig lokal skulle
kunna vara den lokal där Kulturskolan bedriver all sin dansundervisning. Först måste dock en ny,
lämplig lokal för dansundervisningen skapas, innan en ombyggnad till uppehållsrum kan ske.

Pågående projekt

Nybyggnad idrottshall Åkersvik
Lokaliseringsutredning ny förskola i Nacksta
Utredning särskolans placering
Utökning Nacksta förskola (i f.d. Nackstaskolan)

Behovssammanfattning för området

Nyetablering förskola i Nacksta (23-26)
Nyetablering förskola Sidsjö/Sallyhillsområdet (23-26)
Ev. anpassningar på S:t Olofsskolan (23-26)
Nya lokaler för Sundsvalls Montessoriskola (23-26)
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11.3 Matfors Stöde skolområde
11.3.1 Matfors Lucksta

Förskolor

I området finns det sex kommunala förskolor, varav fem är i drift just nu. Den geografiska
spridningen är god och återfinns på båda sidor om Ljungan samt i Lucksta. Flera av förskolorna är
mindre enheter. Modulen på Sörängsbacken är inköpt sedan några år tillbaka. Åsta förskola står
tom och kan användas när området genomgår en befolkningsökning vid ett framtida
generationsskifte. I upptagningsområdet ingår geografiskt Nedansjö förskola, men den
verksamheten tillhör Stöde rent organisatoriskt och redovisas under 11.3.2.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Snurrans förskola Matfors 4 77 78 68

Ängoms förskola Matfors 2 39 37 37
Bällsta förskola (inkl. Åsta/Åkarvägen) Matfors 5(+2) 105 98 108

Åsta förskola – inte i drift Matfors 2-3 - - -
Lucksta förskola Lucksta 2 42 40 40

Sörängsbackens förskola Lucksta 3 44 41 41
Not: Åsta förskola har varit evakueringsförskola 2020-2021. Bällsta förskola har bedrivit delar av verksamheten
på Åsta, och sedermera Åkarvägen. Åkarvägen är avvecklad och ligger för försäljning.

Grundskolor
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I området finns det två kommunala grundskolor. Elever från Lucksta skola går vidare till Matfors
skola inför årskurs 7.

Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Matfors skola Matfors F-9 534 59 647

Lucksta skola Lucksta F-6 143 152 142
Runsviks skola Runsvik F-6 125 - -

Not: Runsviks skola ingår sedan ht-20 i Matfors skolområde.

Förskolornas behov i området

Några av enheterna i området är av mindre karaktär, och skulle kunna ersättas med en större
etablering. Då det inte finns några direkta planer på något större bostadsbyggande i området, finns
det heller inga behov av några omfattande åtgärder i dagsläget. Däremot bör det på sikt bli ett
kommande generationsskifte i framförallt Matfors-området, vilket kan leda till ökad efterfrågan på
förskoleplatser.

Snurrans förskola går att bygga ut. Åsta förskola, som är i behov av renovering, är tänkt att
användas fi framtiden vid ett ökat behov av förskoleplatser för både Matfors och Lucksta.

Grundskolornas behov i området

På kort sikt är behoven i grundskolan av mindre karaktär och snarare kopplat till
underhållsåtgärder. På längre sikt behöver vi avvakta den demografiska utvecklingen och därefter
se vilka eventuella effekter det får på grundskolans behov.

Pågående projekt

Renovering av tillagningskök och personaldelar Bällsta förskola

Behovssammanfattning för området

renovering Sörängsbackens förskola (23-26)
renovering Åsta förskola (23-26)

11.3.2 Stöde
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Förskolor

I området finns det från hösten 2021 två kommunala förskolor i området, en nybyggd i Stöde och
en mindre enhet i gamla skolbyggnaden i Nedansjö.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Slättåbygdens förskola Stöde 6 89 86 -

Knutsvägens förskola Stöde 2 29 30 -
Stöde förskola Stöde 8 - - 116

Nedansjö förskola Nedansjö 3 28 28 24
Not: Slättåbygdens och Knutsvägens förskolor är sedan okt 2021 sammanslagna till Stöde förskola.

Grundskolor

I området finns det en kommunal grundskola.
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Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Stöde skola Stöde F-9 303 272 261

Förskolornas behov i området

Inga kända.

Grundskolornas behov i området

Stöde skola är byggd i omgångar, med den senaste, större lokalanpassningen på 70-talet.
Ventilationsaggregat och värmeanläggning behöver bytas ut, och det finns behov av anpassningar
i skolans planlösning för att dels möta dagens pedagogik men framförallt för att möta antalet
elever per årskurs, som varierar över tid men utmanar oss i att elevantalet överstiger 25 i F-6 samt
30 i årskurs 7-9.

Pågående projekt

Utredning Stöde skola inför kommande renovering och ombyggnation

Behovssammanfattning för området

Stöde skola renovering och ombyggnation (23-26)

11.4 Haga Skönsberg Bosvedjans skolområde
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Förskolor

I området finns det 13 kommunala förskolor, varav 12 är i drift just nu. Den geografiska
spridningen är relativt god. Det finns två fristående förskolor i området.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Haga förskola Haga 4 71 71 71

Lotsgatans förskola Haga 2 28 - -
Baldersvägens förskola Haga 2 37 36 35

Riddarens förskola Haga 3 55 54 53
Västergatans förskola Haga 4 72 70 -

Geijers förskola Haga 8 - - 108

Solens Montessoriförskola Bosvedjan 5 91 94 90
Fäbodgränds förskola Bosvedjan 2 38 36 34

Skogsbackens förskola (ej i drift) Bosvedjan 2 (8) 32 35 24
Bosvedjans förskola Bosvedjan 3 52 54 49

Lillskogens förskola Bosvedjan 3 53 56 53
Lärarens förskola Skönsberg 3 54 53 50

Hellbergs förskola Skönsberg 4 47 52 51

Korsta förskola Skönsberg 3 54 53 49
Storkens förskola Skönsberg 5 73 70 71



36 (63)

Fristående förskolor
Drakstadens förskola Skönsberg 21 24 21

Stormlyktans förskola Skönsberg 21 21 21
Not: Lotsgatan är sedan 2019 evakueringsförskola för Skogsbackens förskola, som var/är en 2 avd-förskola.
Verksamheten på Västergatans förskola är numera införlivad i Geijers förskola.

Grundskolor

I området finns det tre kommunala grundskolor och två fristående grundskolor. Samtliga elever i
den kommunala skolan i området går högstadiet på Hagaskolan, där även grundsärskola i år 1-9
bedrivs.

Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Hagaskolan Haga F-9 567 592 602
Bosvedjeskolan Bosvedjan F-6 354 333 314

Hellbergsskolan Skönsberg F-6 243 246 227

Fristående grundskolor
Mimerskolan Haga 4-9 358 359 363
Prolympia Haga F-6 254 312 342

Förskolornas behov i området

Det har etablerats ett antal nya bostäder i Haga-området, och prognoserna visar på en fortsatt
tillväxt. Tidiga dialogsamtal har även förts om en exploatering kring sjukhuset, att bygga nya
bostadskvarter där. En sådan utveckling kan komma att starkt påverka vår verksamhet och
behöver noga bevakas. Det skulle kunna vara möjligt att bygga ut Haga förskola i en framtid. Det
kan också vara mest optimalt att etablera en ny förskola i det nya bostadsområdet.

Ett antal förskolor är föremål för en eventuell avveckling då en större nyetablering är under
byggnation på samma tomt där Skogsbackens förskola legat.

Det ligger ett ärende hos förvaltningsrätten om att starta upp en fristående förskola om fyra
avdelningar i Haga, i samma lokaler som kommunen lämnat (Västergatans förskola). Om ett
godkännande för förskoleverksamhet erhålls, kan detta komma att påverka den kommunala
förskoleverksamheten i området.

Grundskolornas behov i området

Bosvedjeskolan genomgår en renovering som beräknas vara klar under våren 2022. Skolan har en
överkapacitet och skulle kunna ta emot delar av förskolan i en framtid, varvid goda förutsättningar
för ett ökat samarbetet i området finns. Hellbergsskolan är i gott skick och inga planerade större
åtgärder finns där. Hagaskolan har förutom verksamhet i F-9 även särskola i årkurserna 1-9. Vi
inväntar utredningen om särskolans kommande organisation innan några ytterligare åtgärder
planeras.

Pågående projekt
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Renovering Bosvedjeskolan
Nybyggnad Skogsbackens förskola

Behovssammanfattning för området

Ev. anpassning på Hagaskolan utifrån särskoleutredningen (23-26)
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11.5 Alnö Ljustadalens skolområde
11.5.1 Alnö

Förskolor

I området finns det åtta stycken kommunala förskolor. Det är en bra geografisk spridning på
förskolorna, med Rönnbackens förskola i norr och Lanternans förskola i Ankarsvik i söder. Det
finns en fristående förskola i Ankarsvik.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Äppellunda förskola Wii 4 62 64 65

Strandgårdens förskola Wii 2-3 38 39 31
Fyrens förskola Wii 4 71 74 70

Ängens förskola Wii 4 69 66 65

Rönnbackens förskola Wii 4 73 70 68
Lillbäckens förskola Wii 2 37 33 33

Vibacke förskola Wii 4 68 66 67
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Lanternans förskola Ankarsvik 4 71 68 66

Fristående förskolor
Drakägget Ankarsvik 14 20 36

Not: Villa Strands förskola flyttade ti ll Sagogårdens förskola, och blev Strandgårdens förskola 2020.

Grundskolor

I området finns det två kommunala grundskolor samt en fristående grundskola. Elever från
Uslands skola går vidare till Vibackeskolan inför årskurs 7, så även elever från Gångviken och
Ljustadalen. Den fristående grundskolan tar de allra flesta eleverna från Alnön, endast 4% av
eleverna kommer från fastlandet.

Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Vibackeskolan Wii F-9 647 742 709
Uslands skola Wii F-6 306 296 281

Kyrkskolan Rökland F-3 85 - -
Ankarsviks skola Ankarsvik F-3 104 68 -

Fristående grundskolor
Kunskapsakademin Ankarsvik F-9 240 263 363

Not: Kyrkskolan ingår sedan ht-20 i Vibackes upptagningsområde, och Ankarsvik likaså sedan ht-21.

Förskolornas behov i området

Ett vikande barnantal påverkar behovet av förskoleplatser. Då det inte finns några direkta planer
på något större bostadsbyggande på Alnön i dagsläget, finns det heller inga behov av några
omfattande åtgärder. Överenskommelsen med Trafikverket angående pausad exploatering av
områden på Alnö påverkar bostadsbyggandet. På längre sikt kan en större förskole-etablering vara
aktuell för att ersätta flera mindre.

Grundskolornas behov i området

Vibackeskolan är färdigrenoverad samt utbyggd och har i dagsläget en överkapacitet. När skolan
får fler elever kommer det att behövas ytterligare en idrottshall för att klara schemaläggningen i
idrottsämnet. Denna bör vara av typen arrangemangshall med en hallyta om 20x40m. Nuvarande
hall har måtten 18x36m.

Pågående projekt

Renovering av Lanternans förskola

Behovssammanfattning för området

Idrottshall för Vibackeskolan (27-30)
Nybyggnation förskola (31-40)

11.5.2 Ljustadalen Sundsbruk
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Förskolor

I området finns det tre stycken kommunala förskolor. Det är en bra geografisk spridning på
förskolorna. Humlans förskola bedriver delar av verksamheten i inhyrd del i ett närliggande hus.
Det finns bra kommunikationer och områdena kan till viss del hjälpa varandra med
förskoleplatser. Det finns två stycken fristående förskolor i Ljustadalen.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Solstrålens förskola Ljustadalen 8 108 105 103

Römsta förskola Ljustadalen 3 55 55 52
Humlans förskola Gångviken 6 101 96 96

Fristående förskolor
Trädets förskola Ljustadalen 65 65 65

Vårbackens förskola Ljustadalen 30 31 33

Grundskolor
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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. På Ljustadalens skola
bedrivs särskoleverksamhet i år 1-6.

Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Ljustadalens skola Ljustadalen F-6 339 335 324
Gångvikens skola Gångviken F-6 129 114 109

Not: Årskurs 6 på Gångviken är under läsåret 21/22 på Vibacke pga. renovering.

Förskolornas behov i området

På sikt finns behov av ombyggnad av Humlans förskola i Gångviken som har verksamhet i flera
hus och även i inhyrda lokaler.

Grundskolornas behov i området

Ljustadalens skola omfattas av utredningen om särskolans verksamhet. Denna enhet behöver även
inom några år byta hela sin ventilationsanläggning, vilket anses som en omfattande insats. Skolan
har en viss överkapacitet. En evakuering av en eller flera årskurser till Vibackeskolan kan vara
aktuell under ventilationsbytet.

Pågående projekt

Renovering och tillgänglighetsanpassning Gångvikens skola

Behovssammanfattning för området

Ny ventilation Ljustadalens skola (23-26)
Nya eller renoverade lokaler för Humlans förskola (27-30)
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11.6 Bergsåker Lidens skolområde
11.6.1 Granlo Bergsåker Granloholm

Förskolor

I området finns det 13 kommunala förskolor samt 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. Granlo-området kan till viss del hjälpa Bergsåkers-
området med platser, men det är svårare för Granlo att hjälpa Granloholmsområdet på grund av
kommunikationer.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Härmsta förskola Bergsåker 4 72 68 70
Robäckens förskola Bergsåker 4 66 67 67

Lillhälloms förskola Bergsåker 3 55 55 56
Granlohögs förskola Granlo 3 49 50 48

Vikingens förskola Granlo 4 50 60 66

Granlo förskola Granlo 3 51 49 45
Forskarens förskola Granloholm 3 47 48 46

Rondellens förskola Granloholm 4 59 56 46
Lövhyddans förskola Granloholm 4 65 64 59

Karlavagnens förskola – dygnet runt Granloholm 1 22 18 17
Polstjärnans förskola Granloholm 3 56 55 56
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Falkens förskola Granloholm 2 33 33 33
Solrosens förskola Granloholm 4 66 68 72

Metropols förskola Västermalm 4 - 14st dec 26

Fristående förskolor
Spelevinken Bergsåker 42 43 44

Not: Fågelgränds förskola är evakuerad till Metropol sedan aug 2020 pga. renovering.

Grundskolor

Området har tre grundskolor. Bergsåker skola fungerar som en uppsamlande skola i högstadiet,
där elever från Högoms skola, Vallens skola och Granbergsskolan kommer i årskurs 7. Eleverna
från Österro kommer till Bergsåker redan från årskurs 3, och tillhör Bergsåker rent
organisatoriskt. Österro är den enda grundskolan i området som har tillfälliga
moduluppställningar.

Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Bergsåkers skola Bergsåker F-9 673 852 859

Österro skola Bergsåker F-2 194 - -
Granbergsskolan Granloholm F-6 384 379 371

Högoms skola Granlo F-6 159 149 140
Not: Österro skola ingår i Bergsåker sedan ht-20.

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 fler barn i Bergsåker, och där arbetar
förvaltningen med att säkerställa behovet av förskoleplatser, då ett flertal nya bostäder planeras i
området. I Granlo och Granloholm 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 pratas om ett kommande generationsskifte i Granloholm, och flera av nuvarande
förskolebyggnader är till åren, och ej anpassade till dagens krav på skollokaler och pedagogik.
Detta tillsammans med ett kommande ökat behov av förskoleplatser, gör att en nyetablering av en
större enhet föreslås. Fastigheten där Rondellens förskola ligger är lämplig för en större
etablering. En planändring krävs för att bygga i två våningar och tomten måste utökas något.

Karlavagnens dygnet runt-förskola ligger bra placerad i kommunen, men behöver optimeras för
att få en bättre ekonomi i verksamheten. Idag delar vi huset med VOF, men tankar finns om att ta
över hela huset. Detta skulle innebära ett bättre lokalnyttjande över tid.

Grundskolornas behov i området

Det finns en stor påverkan av fristående skolor på grundskolorna i Granlo och Granloholm.
Bergsåker kommer att ha ett ökat antal elever i framtiden och en förstudie pågår för att planera för
att snarast flytta över Österros verksamhet till Bergsåker utifrån tidigare beslut efter
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skolstrukturutredningen 2019. På Bergsåkers skola krävs det en större insats i att tillgodose
behovet av bra logistiklösningar för vårdnadshavare, när lågstadiet flyttar över från Österro.
Högoms skola kräver tillgänglighetsanpassning och nytt ventilationssystem. då det ena huset har
klassrumsaggregat i varje klassrum.

Sedan tidigare är det beslutat om att tillskapa ett högstadium på Granbergsskolan västra.

Pågående projekt

Förstudie Bergsåkers skola
Förstudie Granbergs västra högstadium
Renovering Granbergs östra

Behovssammanfattning för området

Utökning av Bergsåkers skola för F-2 (23-26)
Högstadium Granbergsskolan (23-26)
Renovering och anpassning Högoms skola (23-26)
Ny förskola i Bergsåker (23-26)
Ny förskola i Granloholm (27-30)
Anpassade lokaler för dygnet runt-förskola (23-26)
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11.6.2 Kovland

Förskolor

I området finns det idag två förskolor, som bedrivs på tre olika adresser. En nybyggnation pågår
av Vallens förskola, vilket innebär att vi från årsskiftet 21/22 kommer bedriva en förskola på
orten. Moduluppställningen på Sättna förskola upphör vid årsskiftet 21/22. Viljans förskola, som
tidigare bedrevs i privat regi, togs över av kommunen i februari 2020 och ingår i Kovlands
förskola.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Kovlands förskola Kovland 4 63 87 77

Sättna förskola Kovland 3 48 47 48
(Viljans förskola) Kovland 1 17st dec - -

Vallens förskola – from 21/22 Kovland 10 - - -
Not: Sättna och Kovlands förskola slås ihop och blir Vallens förskola. Kommunen tog över Viljans förskola
i jan 2020.

Grundskolor

I området finns det en grundskola, Vallens skola. Eleverna går till Bergsåkers skola från årskurs 7.
Kovland är ett expansivt område och förvaltningen följer noggrant utvecklingen för att säkerställa
tillräckligt många grundskoleplatser i området framgent. Om skolan snabbt skulle behöva växa är
det möjligt att flytta årskurs 6 till Bergsåkers skola, då Bergsåker ska vara den flexibla enheten i
skolområdet.

Antal grundskoleelever
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Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Vallens skola Kovland F-6 194 194 191

Förskolornas behov i området

Så snart Vallens förskola står klar, ska all verksamhet på Sättna flytta över till nya byggnaden.
Modulen på Sättna avvecklas och enheten renoveras. Därefter kommer Sättna vara en del av
Vallens förskola. Kovlands förskola avvecklas sommaren 2022.

Grundskolornas behov i området

Vallens skola behöver anpassas till den ökade elevtillströmningen i området. Möjligheten att
eventuellt flytta över en årskurs till Bergsåkers skola bör undersökas, men är förknippad med
tidsplanen att etablera högstadiet på Granbergsskolan, då eleverna i årskurs 7-9 från
Granloholm idag går på Bergsåkers skola.

Pågående projekt

Nybyggnation Vallens förskola
Renovering Sättna

Behovssammanfattning för området

Anpassningar Vallens skola (23-26)
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11.6.3 Indal Liden

Förskolor

I området finns det en förskola på varje ort. I Liden är förskolan placerad inne i skolan, och i Indal
bedrivs en 5-årsavdelning på Stige skola förutom verksamheten på Indals förskola.

Genomsnittligt barnantal
Namn Delområde Antal avd 2019 2020 2021
Indals förskola Indal 5 63 67 78
Anundgårds förskola Anundgård 1 3 - -

Lidens förskola Liden 2 28 27 29
Not: Anundgårds förskola avvecklades 2019.

Grundskolor
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I området finns det två grundskolor, Lidens skola och Stige skola. Eleverna från Stige skola går
högstadiet i Liden.

Antal grundskoleelever
Namn Delområde Verksamhet 19/ 20 20/ 21 21/ 22
Stige skola Indal F-6 111 102 105

Lidens skola Liden F-9 133 128 129

Förskolornas behov i området

Förskolan i Liden har inga identifierade behov. På sikt kan det vara värt att undersöka en
eventuell samlokalisering för förskola och skola i Indal.

Grundskolornas behov i området

På längre sikt kan det vara värt att samordna lokaler för förskolan inne i skolan.

Pågående projekt

Ventilationsbyte Stige skola
Förstudie ny idrottshall i Indal

Behovssammanfattning för området

Nybyggnation förskola Indal (31-40)
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12 Bilaga 1 - prognoser
Prognoser är till sin natur osäkra och det finns alltid felmarginaler. Prognosen görs utifrån den
faktiska kunskap som vid tillfället finns men också utifrån en analys av de faktorer som kan
komma att påverka prognosen. I regel ökar osäkerheten ju längre fram i tiden som prognosen
sträcker sig och det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp denna.
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Antal elever Stöde skolas upptagningsområde
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Antal elever Hagaskolans upptagningsområde
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Antal elever Bosvedjeskolans upptagningsområde
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Antal elever Hellbergsskolans upptagningsområde
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Antal elever Vibackeskolans upptagningsområde
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Antal elever Uslands skolas upptagningsområde
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Antal elever Gångvikens upptagningsområde
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Antal elever Ljustadalens upptagningsområde
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Antal elever Högoms skolas upptagningsområde
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Antal elever Granbergsskolans upptagningsområde
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Antal elever Bergsåkers skolas upptagningsområde
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Antal elever Vallens skolas upptagningsområde
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Antal elever Stige skolas upptagningsområde
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Antal elever Lidens skolas upptagningsområde


