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Upphävande av tidigare beslut samt hemställan hos
kommunstyrelsen att anskaffa modul till Västerskolan
Sammanfattning

Barn och utbildningsnämnden beslutade i december 2015 om att hemställa till
kommunstyrelsen att upphandla moduler till Västerskolan omfattande fyra klassrum
med tillhörande utrymmen. Efter diskussion med kommunens lokalstrateg förslås att
beställningen bör omfatta 6 klassrum för att ta höjd för kommande elevökning i
grundskolan och med hänsyn till den brist på planer för nya lokaler som finns.
Beslutsunderlag

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-01-19
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2015-12-15
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2015-12-17
Utredning om lokalbehov utifrån befolkningsprognos 2015-09-15
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att upphäva barn och utbildningsnämndens beslut gällande Grundskolans
lokalförutsättningar höstterminen 2016 daterat 2015-12-17 samt
att hemställa hos kommunstyrelsen att anskaffa modul med sex klassrum med biytor till
grundskolan med placering vid Västerskolan
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

Utredare Ingela Haglund Hansson
Telefon 0522-69 65 58
ingela.haglund@uddevalla.se

Upphävande av tidigare beslut samt hemställan hos
kommunstyrelsen att anskaffa modul till Västerskolan
Sammanfattning

Barn och utbildningsnämnden beslutade i december 2015 om att hemställa till
kommunstyrelsen att upphandla moduler till Västerskolan omfattande fyra klassrum
med tillhörande utrymmen. Efter diskussion med kommunens lokalstrateg förslås att
beställningen bör omfatta 6 klassrum för att ta höjd för kommande elevökning i
grundskolan och med hänsyn till den brist på planer för nya lokaler som finns.
Beslutsunderlag

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-01-19
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2015-12-15
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2015-12-17
Utredning om lokalbehov utifrån befolkningsprognos 2015-09-15
Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att upphäva barn och utbildningsnämndens beslut gällande Grundskolans
lokalförutsättningar höstterminen 2016 daterat 2015-12-17 samt
att hemställa hos kommunstyrelsen att anskaffa modul med sex klassrum med biytor till
grundskolan med placering vid Västerskolan
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning

Grundskolan ökar sina volymer kraftigt den kommande tioårsperioden med närmare
1 500 elever. Den enda ökning av lokalytorna som är planerad är Källdalsskolan. Dock
är detaljplanen för det projektet inte klar och alla beslut för igångsättning är inte fattade.
Planeringen utgår ändå ifrån att skolan byggs. Planeringen inför läsåret 2016/2017
innebär att 100 fler 6-åringar ska erbjudas plats i förskoleklass jämfört med hösten
2015. Alla grupper kommer inte att få plats på ordinarie skolor. För att lösa situationen
föreslås att BUN hemställer till KS om att få anskaffa moduler motsvarande sex
klassrum med tillhörande biutrymmen inför augusti 2016.
Den slutsats som förvaltningen drar gällande grundskolans lokalbehov de kommande
åren är att nuvarande lokalytor inte kommer att räcka för att kunna erbjuda alla elever
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en god skolgång. Det närmaste året finns kvadratmeter som räcker för elevantalet men
den lediga kapaciteten finns inte där den behövs och anpassning av verksamheterna till
befintliga lokalytor skulle medföra stora olägenheter för föräldrar och elever och ändå
inte innebära att behoven på sikt skulle lösas.
Den större årskullen 6-åringar medför 6 nya grupper/klasser i förskoleklassen. En grupp
gäller västra Uddevalla i området Norgården/Herrestad/Bokenäs. Två nya grupper finns
i södra kommundelen i området Forshälla/Ljungskile. I norra tätorten är det tre nya
grupper som behöver beredas plats.
Efter samtal med berörda rektorer är förvaltningens bedömning att med viss
ansträngning ändå lösa behovet i de västra och södra kommundelarna ytterligare ett
läsår. De tre nya grupperna i norr går däremot inte att klara utan stora konsekvenser för
både verksamhet och elever/föräldrar.
Dagens lediga kapacitet finns idag på Ramneröds- och Äsperödsskolorna. BUN har
tagit ett inriktningsbeslut om att göra om Ramnerödsskolan till en F-9-skola.
Äsperödsskolan är idag en ren F-6-skola men är byggd som en F-9-skola och behöver
därför anpassas till förändrade elevgrupper. En förstudie har gjorts gällande
Ramnerödsskolan och ett förslag till om- och tillbyggnad finns framtaget av
fastighetsavdelningen.
De förändringar i befintliga lokaler som behöver göras i dessa båda skolor medför att de
inte kan vara fyllda med elever under byggprocessen. Det gör att den idag lediga
kapaiteten inte kan användas under den tänkta tidsperioden. Ingenting kommer att göras
rent konkret i lokalerna under kommande läsår men därefter blir problemen märkbara.
Förvaltningen gör därför bedömningen att en lösning för perioden bör genomföras redan
inför kommande läsår.
Det handlar om en tillkommande förskoleklass på respektive Sandersdalsskolan,
Unnerödsskolan och Dalabergsskolan. Eleverna går normalt från Dalabergsskolan till
Ramneröd i åk 7 och från Sandersdal och Unneröd till Västerskolan. För att kunna ta in
alla nya förskoleklasser i dessa F-6-skolor föreslås därför att årskurs sex på skolorna
flyttar till den kommande högstadieskolan ett år tidigare, dvs. Ramneröds- och
Västerskolorna blir 6-9-skolor.
Ramnerödsskolan klarar att ta emot årskurs 6 från Dalaberg men det innebär att
mottagningsenheten, Bryggan för de äldre eleverna, behöver ny lokal. Förslaget är då att
Bryggan flyttar till Skansenskolan som idag inte används fullt ut. Västerskolan klarar
inte av att ta emot årskurs 6 från Sandersdal och Unneröd. Ytterligare behov kan
uppkomma efter läsåret 2016/2017. För att klara elevökningen i området förslås
uppsättning av en modul med sex klassrum med biytor vid Västerskolan.
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Grundskolans lokalförutsättningar höstterminen 2016
Sammanfattning

Grundskolan ökar sina volymer kraftigt den kommande tioårsperioden med närmare
1 500 elever. Den enda ökning av lokalytorna som är planerad är Källdalsskolan. Dock
är detaljplanen för det projektet inte klar och alla beslut för igångsättning är inte fattade.
Planeringen utgår ändå ifrån att skolan byggs. Planeringen inför läsåret 2016/2017
innebär att 100 fler 6-åringar ska erbjudas plats i förskoleklass jämfört med hösten
2015. Alla grupper kommer inte att få plats på ordinarie skolor. För att lösa situationen
föreslås att BUN hemställer till KS om att få anskaffa moduler motsvarande fyra klassrum med tillhörande biutrymmen inför augusti 2016.
Beslutsunderlag

Utredning om lokalbehov utifrån befolkningsprognos-150915
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 151215
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen att anskaffa moduler till grundskolan i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse

Vid protokollet
Pernilla Gustafsson
Justerat 2015-12-22
Cecilia Sandberg (S), Erdin Pirqe (V)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2015-12-23 intygar
Pernilla Gustafsson
Expedierat 2015-12-22
Kommunstyrelsen
Grundskolekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(3)

Barn och utbildning

2015-12-15

Dnr BUN 2015/00833

Handläggare

Utredare Ingela Haglund Hansson
Telefon 0522-69 65 58
ingela.haglund@uddevalla.se

Grundskolans lokalförutsättningar höstterminen 2016
Sammanfattning

Grundskolan ökar sina volymer kraftigt den kommande tioårsperioden med närmare
1 500 elever. Den enda ökning av lokalytorna som är planerad är Källdalsskolan. Dock
är detaljplanen för det projektet inte klar och alla beslut för igångsättning är inte fattade.
Planeringen utgår ändå ifrån att skolan byggs. Planeringen inför läsåret 2016/2017
innebär att 100 fler 6-åringar ska erbjudas plats i förskoleklass jämfört med hösten
2015. Alla grupper kommer inte att få plats på ordinarie skolor. För att lösa situationen
föreslås att BUN hemställer till KS om att få anskaffa moduler motsvarande fyra
klassrum med tillhörande biutrymmen inför augusti 2016.
Beslutsunderlag

Utredning om lokalbehov utifrån befolkningsprognos-150915
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 151215
Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen att anskaffa moduler till grundskolan i enlighet
med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning

Grundskolan ökar sina volymer kraftigt den kommande tioårsperioden med närmare
1 500 elever. Den enda ökning av lokalytorna som är planerad är Källdalsskolan. Dock
är detaljplanen för det projektet inte klar och alla beslut för igångsättning är inte fattade.
Planeringen utgår ändå ifrån att skolan byggs. Planeringen inför läsåret 2016/2017
innebär att 100 fler 6-åringar ska erbjudas plats i förskoleklass jämfört med hösten
2015. Alla grupper kommer inte att få plats på ordinarie skolor. För att lösa situationen
föreslås att BUN hemställer till KS om att få anskaffa moduler motsvarande fyra
klassrum med tillhörande biutrymmen inför augusti 2016.
Den slutsats som förvaltningen drar gällande grundskolans lokalbehov de kommande
åren är att nuvarande lokalytor inte kommer att räcka för att kunna erbjuda alla elever
en god skolgång. Det närmaste året finns kvadratmeter som räcker för elevantalet men
den lediga kapaciteten finns inte där den behövs och anpassning av verksamheterna till
befintliga lokalytor skulle medföra stora olägenheter för föräldrar och elever och ändå
inte innebära att behoven på sikt skulle lösas.
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Den större årskullen 6-åringar medför 6 nya grupper/klasser i förskoleklassen. En grupp
gäller västra Uddevalla i området Norgården/Herrestad/Bokenäs. Två nya grupper finns
i södra kommundelen i området Forshälla/Ljungskile. I norra tätorten är det tre nya
grupper som behöver beredas plats.
Eftersamtal med berörda rektorer är förvaltningens bedömning att med viss
ansträngning ändå lösa behovet i de västra och södra kommundelarna ytterligare ett
läsår. De tre nya grupperna i norr går däremot inte att klara utan stora konsekvenser för
både verksamhet och elever/föräldrar.
Dagens lediga kapacitet finns idag på Ramneröds- och Äsperödsskolorna. BUN har
tagit ett inriktningsbeslut om att göra om Ramnerödsskolan till en F-9-skola.
Äsperödsskolan är idag en ren F-6-skola men är byggd som en F-9-skola och behöver
därför anpassas till förändrade elevgrupper. En förstudie har gjorts gällande
Ramnerödsskolan och ett förslag till om- och tillbyggnad finns framtaget av
fastighetsavdelningen.
De förändringar i befintliga lokaler som behöver göras i dessa båda skolor medför att de
inte kan vara fyllda med elever under byggprocessen. Det gör att den idag lediga
kapaiteten inte kan användas under den tänkta tidsperioden. Ingenting kommer att göras
rent konkret i lokalerna under kommande läsår men därefter blir problemen märkbara.
Förvaltningen gör därför bedömningen att en lösning för perioden bör genomföras redan
inför kommande läsår.
Det handlar om en tillkommande förskoleklass på respektive Sandersdalsskolan,
Unnerödsskolan och Dalabergsskolan. Eleverna går normalt från Dalabergsskolan till
Ramneröd i åk 7 och från Sandersdal och Unneröd till Västerskolan. För att kunna ta in
alla nya förskoleklasser i dessa F-6-skolor föreslås därför att årskurs sex på skolorna
flyttar till den kommande högstadieskolan ett år tidigare, dvs. Ramneröds- och
Västerskolorna blir 6-9-skolor.
Ramnerödsskolan klarar att ta emot årskurs 6 från Dalaberg men det innebär att
mottagningsenheten, Bryggan för de äldre eleverna, behöver ny lokal. Förslaget är då att
Bryggan flyttar till Skansenskolan som idag inte används fullt ut. Västerskolan klarar
inte av att ta emot årskurs 6 från Sandersdal och Unneröd. För att gör det möjligt förslås
uppsättning av en modul med fyra klassrum med biytor vid Västerskolan.

Hans-Lennart Schylberg
Skolchef

Ingela Haglund Hansson
Utredare
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Handläggare

Utredare Ingela Haglund Hansson
Telefon +46522696558
ingela.haglund@uddevalla.se

Behov av skolplatser utifrån befolkningsprognos 2015-2019
Bakgrund
Kommunens befolkningsprognos 2015-2024 visar att befolkningen väntas öka med ca 5000
personer (9 %) fram till år 2024. Ökningen beror dels på inflyttning och dels på ett positivt
födelsenetto. För barn och ungdomar görs följande beräkningar:
Åldersgrupp
1-5 år
6-15 år
16-18 år

ökning 2015-2024
ca 500 barn
ca 1400 barn
ca 265 barn

%
12 %
25 %
15 %

Befolkningsökningen beror till stor del på bostadsbyggnation och den största ökningen beräknas ske
i Uddevalla, Ammenäs och Ljungskile. Befolkningsprognosen har betydelse för den framtida
planeringen av förskolor och skolor. Vilka förutsättningar gäller idag med hänsyn tagen till
byggnadernas beskaffenhet, efterfrågan och ojämn tillgång på platser mellan olika kommundelar,
skolval m fl faktorer? Prognosen på områdesnivå sträcker sig endast till år 2019 men kan ändå tjäna
som ett viktigt underlag för den långsiktiga strategiska planeringen:
Åldersgrupp
0- 5 år
6-12 år
13-15 år

prognos 2015-2019
+ 260 barn
+ 485 barn
+ 230 barn

I utredningen Utvecklingen av Ramnerödsskolans till en F-9 skola har förutsättningarna i område
Norr/Väster behandlats. I den strategiska planeringen är det dock viktigt att ta hänsyn till
situationen och utvecklingen för skolplatser i hela kommunen, därför kompletteras utredningen
med:
• Antal barn i respektive åldersgrupp i varje upptagningsområde kopplat till skolorna
• Antal barn i respektive åldersgrupp för hela kommunen
• Inventering av elever i friskolorna
Anmärkning: Nyanlända elever är inte medräknade i befolkningsstatistiken. De är däremot
medräknade i antalet inskrivna elever. eleverna går dock ej att härleda till ett upptagningsområde
p g a avsaknad av uppehållstillstånd. F n saknar ca 60 elever upptagningsområde.
Barn och utbildning
Grundskolekontoret ledning

www.uddevalla.se

Postadress
45130 UDDEVALLA

Besöksadress
Grundskolekontor Kungsgatan 25-29
E-post barnutbildning@uddevalla.se

Telefon (vx)
0522-69 60 00

Fax
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Antal barn i respektive åldersgrupp i varje delområde kopplat till skolorna
Tabell 1 Prognos för antal barn 6-12 år i hela kommunen 2015-2019
område
NORR-VÄSTER
Hovhult , Boxhult, Stadsfjället
Dalaberg-Helenedal
Bleket, Hedegärde, Karlsberg, Ramneröd, Elseberg
Unneröd, Skogslyckan, Underås
Fasseröd, Kurveröd, Sörvik, Skogslyckan
antal barn 6-12 år i Norr-Väster
antal platser Ho, Da, No, Sd, Un, Vä 4-6
differens antal barn och antal platser
ÖSTER-SÖDER
Söder, Bohusgården, Kapelle U-a glesbygd
Äsperöd, Centrum, Tureborg …
Lane Ryr
antal barn 6-12 år i Öster-Söder
antal platser So F-6, Äsp, LR
differens antal barn och antal platser
LJUNGSKULE-FORSHÄLLA
Ljungskile, Ulvesund
Forshälla, Ammenäs
antal barn 6-12 år i Ljungskile-Forshälla
antal platser Lj, Fo
differens antal barn och antal platser
HERRESTAD-BOKENÄS
Herrestad, glesbygd
Hogstorp, Skredsvik
Berg, Bokenäs
antal barn 6-12 år år i område Herrestad
antal platser Nor F-6, He, Ho, Bo
differens antal barn och antal platser
HELA KOMMUNEN
antal barn 6-12 år i hela kommunen
antal platser i hela kommunen
antal elever i friskolor (Frida, Stenbacke, Hälleberg)
totalt antal platser i alla skolor
differens antal barn och antal platser

2015

2016

2017

2018

2019 förändring

300
385
385
240
330
1640
1475
-165

305
400
395
262
343
1705
1475
-230

305
415
400
285
335
1740
1475
-265

310
425
405
293
347
1780
1475
-305

320
450
405
290
340
1805
1475
-330

20
65
20
50
10
+165
0

380
385
145
910
736
-174

380
400
145
925
736
-189

390
430
145
965
736
-229

420
460
145
1025
736
-289

415
490
150
1055
736
-319

35
105
5
+145
0

545
245
790
705
-85

575
245
820
805*
-15

600
235
835
805
-30

605
265
870
805
-65

635
285
920
805
-115

90
40
+130
0

540
130
300
970
985
15

570
130
330
1030
985
-45

545
545
130
125
345
350
1020 1020
985 1115*
-35
95

545
120
350
1015
1115
100

5
-10
50
+45

4310
3901
444
4345
35

4480
4001
444
4445
-35

4560
4001
444
4445
-115

4695
4131
444
4575
-120

4795
4131
444
4575
-220

Ljungskil
-skolan

130 Källdal
0
+485
230
0
230
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Kommentar:
Område Norr-Väster: Antalet elever väntas öka med 165 barn fram till 2019. Idag finns en
teoretisk brist på 165 platser men i praktiken har alla barn plats då alla skolor utom Hovhult har
”överinskrivningar”(72 barn) och 106 elever har plats på Fridaskolan-Stenbackeskolan. Samtidigt
har 63 barn från övriga områden plats i Norr-Väster. 2019 kommer det att fattas 330 platser utifrån
ett tänkt antal om 45 elever/skolår i en 2-parallellig skola F-6) men med färre elever på
Hovhultsskolan (280) och Unnerödsskolan (220).
Utvecklingen 2015 -2019 visar att behovet av platser ökar markant redan ht 2016. Teoretiskt sett
kommer det då att fattas 230 platser. Dalabergsskolan, Norrskolan, Unneröd och Sandersdalsskolan
idag är mycket trångbodda, och även om skulle fortsätta att ha "överinskrivningar”, Hovhult fyller
sina platser och lika många elever som idag fortsätter att gå i friskola, så kommer det att fattas minst
70 platser i området ht 2016 (jfr teoretisk brist om 165 platser).
Det är nödvändigt att man snarast tar beslut gällande lokalanpassningarna på Sandersdalsskolan och
Unnerödsskolan samt om Ramnerödsskolans framtid. Vidare bör man också ta ställning till
skolornas kapacitet (överinskrivningarna) och fastställa riktvärdet för elevantal på skolorna (jfr.
regeringens målsättning om små klasser i de tidiga skolåren).
Unnerödsskolan har idag 235 elever inskrivna på sina 220 platser (+15). Detta är inte hållbart med
tanke på lokalernas beskaffenhet. Ht 2016 finns en brist på 42 platser räknat utifrån "taket" 220
platser eftersom antalet barn i upptagningsområdet ökar. Obs – måste lösas redan ht 2016!
Sandersdalsskolans lokaler är också i stort behov av förbättringar. Det saknas både matsal,
flera klassrum, lärararbetsrum, slöjdsal, musiksal och en större idrottssal. Elevantalet är idag på
maxnivå, det råder stor efterfrågan på platser och det är intagningsstopp på skolan.
Det är överfullt på alla F-6 skolorna med undantag av Hovhultsskolan. Här finns det dock en positiv
trend med fler elever i de yngre klasserna som söker till skolan, och elevantalet beräknas öka de
kommande åren. Sandersdalsskolan, Dalabergsskolan och Norrskolan har för många elever idag.
Det är inte hållbart i längden att ligga på "överinskrivningar". "Ramantalet" elever bör utgå från 45
elever/årskurs i en 2- parallellig skola.

Område Sommarhemsskolan F-6: har idag 310 barn inskrivna på 315 platser. 380 barn bor i
området, detta beräknas öka till 415 barn år 2019 (+ 35. 76 % av barnen går på den egna skolan.
Övriga 91 barn går i andra skolor varav 52 i friskolor. Skolan lockar 72 elever från andra områden,
varav 24 från Äsperöd.
År 2019 ökar elevantalet med 35 elever i området. Då finns det en teoretisk brist på 100 platser. Om
antalet elever från andra området minskar och elever fortsatt har plats i andra områden/friskolor så
klarar Sommarhemsskolan det utökade antalet elever.
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Område Äsperöd: Idag finns en teoretisk brist på 109 platser. Alla barn har dock plats, 226 barn är
inskrivna på Äsperödsskolans 280 platser (dvs 54 lediga platser kvar). 193 av Äsperöd/Centrums
385 barn (50 %) har plats på andra skolor än Äsperöd, varav 133 barn i friskolorna, 24 på
Sommarhemmet och 36 barn i andra skolor. Lane Ryr skola med 141 platser fyller behoven.
2016-2019 ökar barnatalet stadigt varje år. 2019 finns 105 fler barn i Äsperöd (385 till 490). Om
alla platser på Äsperödsskolan fylls så kommer det att fattas 51 platser jämfört med idag.
Område Lane Ryr: 141 elever är inskrivna på skolan. Det bor 144 barn 6-12 år i området och detta
beräknas öka till 150 barn år 2019 ( +6). 16 elever är placerade på andra skolor, varav 13 på
Fridaskolan. 8 barn kommer från andra skolor.
Område Herrestad, Bokenäs, Hogstorp: Antalet barn 6-12 år i hela området beräknas endast öka
med 45 barn mellan 2015-2019 (från 970 till 1015 barn). Ökningen sker i Bokenäs-området.
Om nya Källdalsskolan kan starta år 2018 med 525 platser (en ökning med 130 platser jämfört med
dagens platsantal på Herrestadsskolan) så kommer det att finnas 1115 platser, dvs 100 platser utöver
antalet barn). Bokenässkolan har idag 190 platser till sina 300 Bokenäs/Berg-barn. Barnen har plats
i Herrestad (114 barn). 2019 fattas ännu fler platser i Bokenäs (- 160 barn). Dessa platser finns dock
i Herrestad (+240 platser). F n har 34 elever plats på Fridaskolan/Stenbackeskolan (varav 2 från
Bokenäs).
Obs: 2016 sker en ökning med 60 barn. Då fattas det 45 platser (mest i Bokenäs). Därefter sjunker
antalet fram till 2019. Det fodras en lösning ht 2016 för Bokenäseleverna.

Område Ljungskile: Idag har Ljungskiles 545 barn plats på Ljungskileskolan (444) och
Hällebergsskolan (68) i huvudsak. 11 elever kommer från andra områden och 31 Ljungskilebarn har
plats i andra skolor, bl a 21 barn i Forshällaskolan. 2019 ökar antalet elever till 635 (+90) barn.
Ljungskileskolan är idag mycket trångbodd och fler platser måste tillskapas.
Område Forshälla: Antalet barn beräknas öka från 245 till 285 barn fram till 2019 (+40).
Forshällaskolan har idag 252 elever inskrivna på 265 platser (kvar 39 platser). 17 elever har plats
på andra skolor, varav 11 på Fridaskolan. 2019 beräknas det fattas 20 platser.
Tillsammans med ökningen i Ljungskile behövs 130 platser fram till 2019.
Fridaskolan F-6: har 317 elever inskrivna , varav från 31 Herrestad, 91 Ho-Da-No, 15 Sa-Un,
13 Fo-Lj, 45 So, 10 LR och 112 från Äsp-Ö.
Stenbackeskolan F-6: har 64 elever varav 29 Da-Ho-No, 11 Äsp-Ö, 7 Sa-Un, 7 Sö-So och 10 från
övriga områden
Elever utan upptagningsområde: 61 elever har en skolplacering men saknar upptagningsområden
(22 N/V, 18 Äsp/LR, 13 Lj/Fo, 8 barn övriga skolor). Barnen är medräknade i skolstatistiken men
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gör att det inte stämmer när man räknar vilka upptagningsområden barnen kommer ifrån.
Sammanfattning 6-12 år för hela kommunen:
Antalet barn 6-12 år i hela kommunen beräknas öka med 485 barn mellan år 2015-2019:
Norr-Väster:
165
Öster-Söder:
145
Ljungskile-Forshälla:
130
Herrestad-Bokenäs:
45
Totalt:
485 barn 6-12 år
Samtliga barn har idag en skolplats, dock som ”överinskrivningar” eller i andra områden än sina
egna samt i friskolor till följd av skolvalet. 2019 kommer det att finnas 485 fler elever i F-6 än idag.
Utifrån dagens platsantal (antal inskrivna barn) är det ytterligare minst 330 platser som måste
tillskapas. Därför behövs därför en utbyggnad fram till 2019. Om man dessutom tar ett
inriktningsbeslut om 45 elever/skolår i en 2-parallellig skola är ökar behovet av platser istället till
485.
I det fortsatta arbetet bör man även se över gränserna för skolornas upptagningsområden. Detta är
särskilt viktigt inne i tätorten om man väljer att göra om Ramnerödsskolan till en F-9 skola. Då
kommer det att finnas två jämnstora F-9 skolor; Sommarhemsskolan och Ramnerödsskolan i varsin
del av centrala Uddevalla. Detta i sin tur påverkar troligen elevströmmen till Fridaskolan där idag
106 av norrvästra områdets elever i F-6 har sin skolplacering.
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Tabell 2 Prognos för antal barn 13-15 år i hela kommunen 2015-2019
område
NORR-VÄSTER
område Ramnerödsskolan
område Västerskolan
antal barn 13-15 år i Norr-Väster
antal platser Ramneröd, Väster 7-9
differens antal barn och antal platser
ÖSTER-SÖDER
område Söder-Sommarhemsskolan
område Äsperöd, Centrum, Tureborg …
område Lane Ryr
antal barn 13-15 år i Öster-Söder
antal platser Sommarhemmet 7-9
differens antal barn och antal platser
LJUNGSKILE-FORSHÄLLA
Ljungskile, Ulvesund
Forshälla, Ammenäs
antal barn 13-15 år i Ljungskile-Forshälla
antal platser Linnea
differens antal barn och antal platser
HERRESTAD-BOKENÄS
Herrestad, Herrestad glesbygd
Hogstorp, Skredsvik
Berg, Bokenäs
antal barn 13-15 år år i område Herrestad
antal platser Norgården 7-9
differens antal barn och antal platser
HELA KOMMUNEN
antal barn 13-15 år i hela kommunen
antal platser i de kommunala skolorna 7-9
platser i friskolor 7-9 (Frida, Stenb, Hälleb)
totalt antal platser i kommunala o friskolor
differens antal barn och antal platser

2015

2016

2017

2018

466
189
655

481
199
680

482
233
715

486
239
725

481
259
740

15
70
85

745
90

745
65

745
30

745
20

745
5

0

155
175
60
390
360
-30

170
180
60
410
360
-50

165
170
55
390
360
-30

170
185
60
415
360
-55

165
180
60
405
360
-45

10
5
0
15
0

180
95
275
192
-83

205
90
295
192
-103

225
110
335
192
-143

250
105
355
192
-163

250
105
355
192
-163

70
10
80
0

215
45
115
375
350
-25

205
50
115
370
350
-20

230
55
120
405
350
-55

230
55
120
405
350
-55

245
60
120
425
350
-75

30
15
5
50
0

1695
1647
242
1889
194

1755
1647
242
1889
134

1845
1647
242
1889
44

1900
1647
242
1889
-11

2019 förändring

1925
1647
242
1889
-36

0
230
0
0
0
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Kommentar:
Område Norr-Väster: har idag en "överkapacitet" på platser för elever i år 7-9. Totalt finns det
745 platser till 655 elever som är bosatta i området. Överkapaciteten finns på Ramnerödsskolan
(103 platser). 524 elever är inskrivna varav 492 är från egna området Ramneröd-Västerskolan.
varav:
Ramnerödsskolan ( Dalaberg, Hovhult, Norrskolan) 13-15 år: Av områdets 466 barn går 185 elever
på Ramnerödsskolan, 73 elever på Fridaskolan, 142 på Västerskolan, 20 på Sommarhemsskolan, 9
på Norgårdenskolan 49 av de 234 inskrivna eleverna kommer från andra områden varav
Västerskolan 21, Öster-Äsperöd 24 .
Västerskolan (Sandersdal, Unneröd) 13-15 år: I området finns 189 barn varav 150 går på
Västerskolan, 20 på Ramneröd, 15 på Sommarhemsskolan, 7 på Norgårdenskolan och 12 på
Fridaskolan. Av Västerskolans 372 elever kommer 142 från Ramnerödsskolan och 82 elever från
övriga områden ( varav Herrestad 24 , Ljungskile-Forshälla 16, Sommarhemmet-Söder 21,
Äsperöd-Öster 17 elever samt 3 elever från andra kommuner).
Sammanfattning: År 2019 beräknas antalet barn 13-15 år öka från dagens 655 till 740 (+ 85 elever).
De 745 platserna räcker till både om Ramneröd kvarstår som en 7-9 skola eller om den förändras till
en F-9 skola enligt utredningsförslaget. Dock förutsätter det att elever väljer att vilja gå på
Ramneröd. Idag går endast 185 av de 466 eleverna i området på Ramnerödsskolan ( 39 %).
Område Sommarhemsskolan 7-9: har 314 elever inskrivna på 360 platser. 390 barn 13-15 år bor i
upptagningsområde Sommarhemsskolan, Äsperödsskolan, Lane Ryr. Antalet ökar till 405 barn (+15
barn) 2019.
Fridaskolan 7-9: har 204 elever varav 16 Norgården, 70 Ramneröd 11 Västerskolan, 19 Forshälla,
8 Ljungskile, 39 Sommarhemmet, 41 Lane Ryr-Äsperöd.
Område Ljungskile-Forshälla:
Ljungskile 7-9: Idag finns det 180 barn 13-15 år och 2019 beräknas antalet öka till 250 ( +70 barn).
120 elever har plats på Linneaskolan, 25 på Hällebergsskolan, 11 på Västerskolan, 15 på
Sommarhemsskolan, 8 på Fridaskolan och 16 på övriga skolor. År 2019 beräknas det fattas ca 60
platser i Ljungskile, dock med reservation för Hällebergsskolan.
Forshälla 7-9: Dagens 95 barn 13-15 år väntas öka till 105 barn till år 2019 ( + 10 barn). 11 elever
har idag plats på Linneaskolan, 5 elever på Västerskolan, 38 på Sommarhemsskolan, 19 på
Fridaskolan och 19 elever finns på andra skolor.
Område Norgårdenskolan 13-15 år: För eleverna i år 7-9 kommer det att fattas ca 75 platser år
2019. Norgårdenskolan har idag 350 platser och 349 elever inskrivna. 17 elever har idag plats på
Fridaskolan och Hällebergsskolan. Antalet barn år 2019 beräknas öka från 375 till 425 (+50).
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Sammanfattning för hela kommunen:
Antalet barn 13-15 år i hela kommunen ökar med 230 barn mellan år 2015-2019:
Norr-Väster:
85
Öster-Söder:
15
Ljungskile-Forshälla:
80
Herrestad-Bokenäs:
50
Totalt:
230 barn 13-15 år
Samtliga barn har idag en skolplats i egna eller i andra områden och friskolor till följd av skolvalet.
Forshällabarn föreslås styras till Linneaskolan för att avlasta Sommarhemsskolan. Linneaskolan har
idag 192 platser och 139 inskrivna elever, dvs om barnantalet i området ökar med 80 elever till år
2019 behövs det ändå en utbyggnad med ytterligare drygt 50 platser.
Friskolorna år 7-9 med Fridaskolan som den största med sina idag 204 inskrivna elever, har elever
från hela kommunen:
Norr-Väster:
85
Öster-Söder:
90
Ljungskile-Forshälla:
53
Herrestad-Bokenäs:
17
Totalt:
249 barn 13-15 år (Frida-, Stenbacke- och Hällebergsskolan)
Även om antalet barn 13-15 år ökar med 230 fram till år 2019 så är behovet av ytterligare platser
endast 36. Detta till följd av att det finns lediga platser på Ramnerödsskolan (idag 116 platser). För
att kunna utnyttja dessa platser fodras att elever vill söka till Ramnerödsskolan.
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Tabell 3 Prognos för antal barn 0-5 år i hela kommunen 2015-2019
Hovhult , Boxhult, Stadsfjället
Dalaberg-Helenedal
Ble, Hedegä, Karlsb, Ra, Elseb mm
Unneröd, Skogslyckan, Underås
Fasseröd, Kurveröd, Sörvik
antal barn 1-5 år i Norr-Väster
antal 0-åringar i Norr-Väster
antal 0-5-åringar i Norr/Väster
Söder, Bohusgården, Kapelle U-a
glesbygd
Äsperöd, Centrum, Tureborg …
Lane Ryr
antal barn 1-5 år i Öster-Söder
antal 0-åringar i Öster-Söder
antal 0-5-åringar i Öster-Söder
Ljungskile, Ulvesund
Forshälla, Ammenäs
antal barn 1-5 år i Ljungskile-Forshälla
antal 0-åringar i Ljungskile-Forshälla
antal 0-5-åringar i Ljungskile-Forshälla
Herrestad tätort- glesbygd
Hogstorp, Skredsvik
Berg, Bokenäs
antal barn 1-5 år i område Herrestad
antal 0-åringar i Herrestad
antal 0-5-åringar i Herrestad
antal barn 1-5 år i hela kommunen
antal 0-åringar i hela kommunen
antal 0-5-åringar i hela kommunen

235
335
305
255
185
1320
255
1580

235 225
320 310
315 310
275 280
170 165
1315 1290
265 280
1580 1570

210 210
295 280
315 320
285 310
160 155
1265 1275
270 270
1535 1545

-25
-55
15
50
-30
-45
10
-35

300
410
100
810
180
990
380
170
545
105
650
345
90
240
675
115
790
3355
650
4005

310 325
420 430
105 105
835 860
190 200
1025 1060
385 400
190 205
575 605
105 115
680 720
335 370
90
85
235 230
660 685
115
85
775 770
3385 3440
675 680
4060 4120

335 330
450 470
105
95
890 895
195 200
1085 1095
450 470
225 245
675 715
115 125
790 840
380 380
90
90
235 235
705 705
80
80
785 785
3535 3590
660 675
4195 4265

30
60
-5
85
20
105
90
75
165
20
185
35
0
-5
30
-35
-5
235
25
260
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Kommentar:
Antalet 0-5 åringar beräknas öka med 260 barn mellan 2015 och 2019. Av dessa utgör 0-åringarna
mellan 650-675 barn. När det gäller framtida behov av förskoleplatser så handlar det om
åldersgruppen 1-5 år och denna grupp väntas öka med 235 barn.

Norr-Väster:
Öster-Söder:
Ljungskile-Forshälla:
Herrestad-Bokenäs:
Totalt:

- 35
105
185
- 5
250 barn 0-5 år.

Den stora ökningen sker i Ljungskile, Forshälla och i område Öster-Söder-Centrum. Av Ökningen
innebär att det behöver byggas både förskole- och skolplatser för att kunna möta behoven.

Ingela Haglund Hansson
Utredare
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