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Karlstad växer och vi måste göra plats 
för fler Karlstadsbor, men kommunens 
yta är begränsad. Vi behöver göra plats 
för 20 000–30 000 nya bostäder och 
betydande ytor för verksamhet fram till 
2050 och samtidigt behålla mark som är 
viktig för exempelvis rekreation. 
Eftersom marken är begränsad är det 
många intressen som konkurrerar om 
samma ytor, därför ska översiktsplanen 
ta ställning för hur marken ska 
användas. Förskolor och grundskolor 
utgör ett sådant intresse som är viktigt 
för Karlstads framtida utveckling. 
 
Henrik Grund 
Samhällsplanerare 
 
Ann Catrin Kärnä 
Projektledare 
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INLEDNING 

Syftet 
Strategiska avvägningar mellan olika intressen 
och markanspråk blir allt viktigare när staden 
växer och tillgänglig mark minskar. För att 
uppnå en hållbar samhällsutveckling behöver 
övergripande prioriteringar kring förskolor och 
grundskolor göras i översiktsplanen.  

Syftet med detta kunskapsunderlag är att 
översiktligt belysa dagsläget gällande framtida 
behov och utmaningar för förskolor och 
grundskolor. 

Innehåll 
Kunskapsunderlaget är uppdelat i tre olika 
avsnitt och avser att hantera både framtida 
behov och behov utifrån befintliga 
lokaliseringar.  

Avsnitt 1 inleds med en kort diskussion om 
skolans betydelse och hur planeringen för 
skolor förändrats över tid. Därefter följer en 
redovisning av barnkonventionens olika artiklar 
samt nationella, regionala och kommunala 
riktlinjer och mål om skolan samt dess 
utemiljö. Avsnittet avslutas med nationellt 
utvalda goda exempel på förskole- och 
grundskoleprojekt. 

Avsnitt 2 redovisar en sammanfattning av en 
kartläggning av Karlstads kommuns skolor med 
relevant statistik och en prognos för den 
framtida utvecklingen av behovet och hur det 
kan tänkas tillgodoses i framtiden.  

Avsnitt 3 inleds med en redogörelse av 
nationella riktlinjer och kommunala mål för 
begreppet friyta, samt en kandidatuppsats 
kring läget på Karlstads förskolor. Därefter 
redogörs för resultatet från genomförda 
dialoger med barn och unga. Avslutningsvis 
redovisas utgångspunkter som präglar 
översiktsplanearbetet samt till sist ett stycke 
om reflektioner och utmaningar.  

Bilagor redovisas i slutet med underlags-
statistik och mer ingående redovisningar av 
dagens skolutbud i olika stadsdelar.  

 

Avgränsning 
Skolmiljöer från förskoleålder upp till 
högstadiet har särskilda ytbehov för bland 
annat skol- och utemiljön för att kunna fungera 
optimalt och samtidigt vara ekonomiska ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv. Förskolan 
och grundskolan utgör dessutom formativa 
delar av ett barns liv och kräver större 
uppmärksamhet med hänsyn till utformning 
och lokalisering. Utifrån dessa perspektiv 
fokuserar denna handling därför enbart på 
förskolor och grundskolor, medan gymnasie-
skolan eller Karlstads universitet, vars 
förutsättningar skiljer sig i jämförelse, inte 
berörs här. Förskoleklass ses som del av 
grundskolan, vilket ligger i linje med 
regeringens ambition om tioårig grundskola. 
Särskola och fritidshem ägnas inte särskilt 
utrymme, då dessa generellt är kopplade till 
grundskolans lokaler och verksamhet.  

 

Underlag 
Underlag har inhämtats från barn- och 
ungdomsförvaltningen, teknik- och 
fastighetsförvaltningen, myndigheter som 
Boverket, Skolverket och SCB, samt 
organisationer som SKR och aktuell forskning.  

Åldersgrupper 
Barns och elevers totala skolgång 
bryts i dagsläget ned på följande sätt:  

Förskoleålder avser barn 1–5 år. 

Grundskoleålder avser elever 6–15 år. 
– förskoleklassålder 6 år 
– lågstadieålder 7–9 år 
– mellanstadieålder 10–12 år 
– högstadieålder 13–15 år 
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SKOLANS BETYDELSE 
Skola har en avgörande roll i barns utveckling. 
Förutom att stimulera lärande och den 
livslånga lusten för lärandet ska utbildning 
förmedla sunda och demokratiska värderingar 
och förankra respekt för människors 
rättigheter. Det ska ske med likvärdig kvalitet 
och lika tillgång för alla och hänsyn ska tas till 
barns olika behov. Rätten till en utbildning av 
god kvalitet som kan åstadkomma dessa saker 
är kodifierad i den svenska skollagen. 

 

Forskning tyder på att högre utbildning bidrar 
till högre inkomster, bättre hälsa, mer politisk 
medvetenhet och engagemang samt i vissa fall 
även lägre brottslighet1. Skolverksamheten är 
på detta sätt inte bara upptagen med att lära 
ut färdigheter som att kunna läsa, skriva eller 
räkna, utan har en fostrande roll som präglar 
resten av barnens liv. Dessa effekter har även 

ett intergenerationellt samband. Det är därför 
svårt att överskatta vilken betydelse skolan har 
för ett hållbart samhälle i stort och dess 
framtida utveckling. 

För att uppnå dessa höga ambitioner krävs ett 
fungerande skolsystem. En skolkommission 
tillsatt av regeringen år 2015 kunde dock 
konstatera att den svenska skolan hade 
systemrelaterade problem som bland annat 
innebar sjunkande kunskapsresultat, ökad 
segregation och brister i arbetsmiljö för både 
elever och lärare. Samtidigt är utvecklingen 
expansiv--volymerna av barn och elever ökar 
och det är svårt att få de kommunala 
resurserna att räcka till. 

Skolans fortsatta utveckling är en utmaning för 
hela samhället. En välfungerande och effektiv 
skolverksamhet är en del av helheten, men det 
ställer även krav på planering och 
lokalförsörjning. Var en förskola eller 
grundskola är lokaliserad och hur den är 
dimensionerad påverkar exempelvis 
människors rörelsemönster samt barns och 
elevers utveckling och välmående. Det är mot 
denna bakgrund som detta förarbete inför nya 
översiktsplanen tar avstamp.

 
1 Finansdepartementet. (2005). Utbildning och 
ekonomisk utveckling. 

”Utbildningen syftar också till att i 
samarbete med hemmen främja barns 
och elevers allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare.” 
- 1 kap 4 § skollagen 
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SKOLA OCH PLANERING FÖRÄNDRAS 
Under 60- och 70-talen fanns ett ökat behov av 
utbildning för den växande befolkningen, och 
många av de förskolor och grundskolor som 
finns i bruk i dag byggdes. Under denna 
tidsperiod var idealet att rumsligt separera 
bostäder, service och verksamheter och 
expandera staden i så kallade satellitstäder. 
Bostadsområden planerades runt en växande 
bilism och skolan fick en central lokalisering i 
grannskapet. Kommunen hänvisade elever till 
den skola som låg närmast. 

Sedan dess har skolreformer och skiftningar i 
stadsbyggnadsideal förändrat 
förutsättningarna markant. Under 90-talet 
genomfördes reformer i skolsystemet som 
medförde ett friare skolval och som förenklade 
för enskilda huvudaktörer att bland annat 
starta förskolor och grundskolor. Det betydde 
exempelvis att vårdnadshavare kunde välja att 
placera sina barn på annat håll än i den 
anvisade grundskolan, samt att kommunen fick 
vänta sig konkurrens med friskolorna. 

Parallellt med reformerna i skolsystemet har 
den fysiska planeringen nationellt förändrats 
från utbredande expansion till att i högre grad 
syfta till blandad bebyggelse och förtätning. 
Det märks också i Karlstads kommuns 
översiktsplan från 2012, där omvandling och 
förtätning anges som ett sätt att utnyttja 
befintlig infrastruktur, till exempel genom att 
placera nya bostäder nära befintliga förskolor 
och grundskolor. I kombination med ökad 
medvetenhet om kopplingen mellan 
skolgårdars storlek och barns utveckling ställer 
det planeringen inför nya utmaningar. Bland 
annat har det inneburit att det blivit svårare att 
hitta mark och lämpliga lokaliseringar för nya 
för- och grundskolor. 

 

 

 

I dag är behovet av nya skollokaler återigen 
stort, särskilt i växande stadsområden i 
Karlstad. Mot bakgrund av det förändrade 
läget är trenden i flera av landets städer att 
kommuner i högre utsträckning planerar för 
större skolor i centrala lägen, med hänsyn till 
samnyttjande av lokaler, anknytning till 
allmänna parker som kan fungera som 
komplement till skolgården, samt som ett sätt 
att minska segregering och öka likvärdighet. 
Boende i stan kan få närmre till förskolor och 
grundskolor, medan tillgängligheten i 
ytterområden förväntas bli mindre. På 
landsbygden har de ibland kommit att läggas 
ner för att effektivisera skolverksamheten. 
Tillfälligt har så kallade paviljonger använts på 
många håll i stället för nybyggnad, vilket inte 
bör ses som en långsiktig lösning.  

Sammantaget är det enligt Boverket därför 
motiverat att söka integrera planeringen av 
för- och grundskolor i den översiktliga och 
strategiska planeringen på ett bättre sätt. Mål 
för en hållbar utveckling kan vara att uppnå en 
långsiktig framförhållning i lokalförsörjningen, 
samt att lokalisera och utforma förskolor och 
grundskolor på ett sådant sätt att trygghet, 
likvärdighet, integration samt barns och 
elevers utveckling kan främjas. 

 

”Att kombinera kompakt 
stadsutveckling med stora skolor 
möjliggör storskalighetsfördelar i 
skolverksamheten […]. Strategin får 
dock konsekvenser för tillgången på 
mark för skolor. I centrala lägen är 
marktillgångarna mycket 
begränsade och lediga tomter ofta 
små. Kostnaderna för att etablera 
skolor anses bli mycket höga.” 
- Boverket om skola och planering 
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AGENDA 2030 OCH GLOBALA MÅLEN 
Planering för skolor kan knytas till flera av de globala målen. Mål 10 kan exempelvis handla om lika rätt 
till utbildning oavsett hemvist och ekonomi. Mest relevant för detta PM är dock mål 4 och mål 11.

 

Mål 4: God utbildning för alla 
Målet handlar om att säker-
ställa tillgången av inkluderande 
och god utbildning för alla. I 
Sverige är utbildning för alla en 

självklarhet och i princip alla kan läsa och skriva 
till skillnad från i många andra länder. 
Samhällsutvecklingen kan däremot innebära 
utmaningar med ökade avstånd mellan 
bostäder och skola, segregation och skillnader i 
skolornas utbildningskvalitet.

 

Mål 11: Hållbara städer och 
samhällen 
Målet avser urban utveckling 
genom hållbar planering av 
bebyggelse. Fler människor 

väljer att bo i städer vilket i framtiden kan 
skapa större påfrestningar och krav på 
skolverksamheten och dess lokaler. Behovet av 
fler skolor i allt tätare bebyggelse är en 
utmaning som kräver god framförhållning i 
lokalförsörjningen. 

 

NATIONELLA MÅL OCH RIKTLINJER
Barnkonventionen 
I januari 2020 blev FN:s barnkonvention lag i 
Sverige. Den består av 54 artiklar, varav fyra 
kan sägas utgöra grundläggande principer som 
alltid ska tas hänsyn när det gäller frågor om 
barn (se nedan). 

Flera andra artiklar är av relevans för detta PM. 
Ett exempel är artikel 28 om barns rätt till 
utbildning samt obligatorisk, kostnadsfri och 

tillgänglig grundskola. Ett annat är artikel 29 
som gör gällande att skolan ska hjälpa barn att 
utvecklas och lära dem om mänskliga 
rättigheter. Artikel 31 om rätten till lek, vila och 
fritid har koppling till utemiljöns utformning 
och funktion.  

På nästa sida följer Unicefs sammanställning av 
artiklarna i barnkonventionen.  
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Skollagen & läroplanen 
Skollagen och läroplanen reglerar 
huvudsakligen skolans organisation. Men 
läroplanen redovisar även mål gällande 
normer, värden, omsorg, utveckling och 
lärande, och lyfter även förskolans behov av 
ändamålsenliga utemiljöer.  

I skollagen kan några bestämmelser relateras 
till översiktlig planering:  

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist 
och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 
lika tillgång till utbildning i skolväsendet. […] 

10 § I all utbildning och annan verksamhet 
enligt denna lag som rör barn ska barnets 
bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje 
människa under 18 år. Barnets inställning ska 
så långt det är möjligt klarläggas. […] 

29 § Varje kommun är skyldig att vid 
utformningen av sin grundskola beakta vad 
som är ändamålsenligt från kommunikations-
synpunkt för eleverna. Varje kommun ska 
organisera sin grundskola så att ingen elev på 
grund av skolgången behöver bo utanför det 
egna hemmet. […] 
 
Plan- och bygglagen 
I plan- och bygglagen finns regleras den fysiska 
planeringen avseende skolor. Förutom 
långsiktig hållbarhet ska behovet av 
samhällsservice (till exempel skolor) i 
anknytning till ny bebyggelse beaktas, och 
hänsyn ska tas till miljö, hälsa, säkerhet mm. 
Planläggningen ska främja en ändamålsenlig 

struktur av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder så att en god livsmiljö 
som är tillgänglig för alla samhällsgrupper kan 
uppnås. Den del som specifikt rör skolor lyder: 

9 § […] Om tomten ska bebyggas med 
byggnadsverk som innehåller en eller flera 
bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, 
skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det 
på tomten eller i närheten av den finnas 
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse. Om det inte finns tillräckliga 
utrymmen för att ordna både friyta och 
parkering enligt första stycket 4, ska man i 
första hand ordna friyta. 

Boverkets allmänna råd 
2015 beslutade Boverket om allmänna råd om 
friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, 
förskolor, skolor eller liknande verksamhet. 
Dessa fungerar som förtydliganden till plan- 
och bygglagen. Vid placering och anordnande 
av friytor ska dess storlek, utformning, 
tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna 
att bedriva ändamålsenlig verksamhet beaktas. 

Se mer om de nationella riktlinjerna på sida 19 
under kapitlet Utemiljö & friyta.  

Miljöbalken 
Miljöbalken gör gällande att plats för förskolor 
och skolor ska väljas med hänsyn till 
verksamhetens ändamål och för minsta möjliga 
olägenhet för hälsa och miljö. Enligt praxis ska 
förskolor ge möjlighet till daglig utevistelse 
med god kvalitet.  

 

REGIONALA MÅL OCH RIKTLINJER
Värmlandsstrategin 
I gällande Värmlandsstrategi har utbildning en 
central roll, och att tillvarata barns intressen, 
genom att sätta deras bästa i fokus vid beslut. 
Mål som nämns är att en ökad andel unga ska 
gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet, 

och att skillnader i utbildningssystemet baserat 
på kön och bakgrund ska minska. 

I underlag till arbetet med den kommande 
strategin nämns en högre och mer 
diversifierad utbildningsnivå som förutsättning 
för att regionen ska vara konkurrenskraftig.
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KOMMUNALA MÅL OCH RIKTLINJER
Strategisk plan 
I strategisk plan under målområdet En 
kunskaps- och tillväxtkommun finns det 
övergripande målet Karlstad ska erbjuda 
utbildning av hög kvalitet: 

”Utbildning är en viktig grundsten, både för 
individen och för samhället. Utbildning och 
kunskap skapar meningsfullhet, är avgörande 
för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden 
och för möjligheten att välja en sysselsättning 
som upplevs stimulerande. En växande 
kommun som Karlstad behöver välutbildad 
arbetskraft med hög kompetens som kan vara 
med och bygga framtidens samhälle. I Karlstad 
ska förskolor och skolor ha goda arbetsmiljöer 
och vara trygga, ge kunskap och hålla så hög 
kvalitet att det lockar fler människor hit. Skolan 
ska vara till för alla och ska stimulera till bästa 
möjliga resultat oavsett förutsättningar, kön 
och bakgrund. Grunden läggs i unga år och det 
är därför viktigt för individen att klara alla 
stadier i skolan och får känna lust och vilja att 
läsa vidare.” 

Nämndmål 
Barn- och ungdomsnämnden har brutit ned 
målen i den strategiska planen till delmål, 
varav ett kopplar an till den fysiska 
planeringen: Kommunens skolor ska användas 
på ett resurseffektivt sätt. För att uppfylla 
detta mål har ett funktionsprogram tagits 
fram. 

Funktionsprogram  
Den 9 december 2020 godkände Barn- och 
ungdomsnämnden ett helt nytt 
funktionsprogram, som ska fungera som 
beställningsunderlag avseende förskolor och 
grundskolor. Avsikten för skolan sammanfattas 
i nyckelorden funktionell, tillgänglig lärmiljö, 

hållbarhet, flexibilitet, kvalitet och ekonomisk 
hushållning.  

Lokalisering av förskolor och grundskolor ska 
enligt funktionsprogrammet ske på tillräckligt 
stora tomter med lämplig placering i 
stadsrummet, med så få ingrepp som möjligt i 
naturmiljö, där t.ex. naturlig vegetation ses 
som positivt för friytans kvalitet. De ska vidare 
helst placeras i närheten av bostadsområden, i 
en trafiksäker miljö i anknytning till 
kollektivtrafik och säkra gång- och cykelvägar. 
Programmet anger att det är önskvärt att nya 
förskolor och grundskolor i första hand byggs 
som fristående byggnader på egen fastighet, 
och i undantagsfall som inhyrningar i 
exempelvis flerbostadshus.  

 

 

 

  

Inriktning i funktionsprogrammet (BoU, 
2020): 

– Förskolor bör utformas för ca 108 
barn. Mindre eller större enheter upp 
till ca 144 barn kan vara acceptabla 
om förutsättningar finns.  

– Grundskolor åk F–6 bör ha minst ca 
400 barn, och mer än 600 i områden 
med stabilt elevflöde och bra och 
säkra kommunikationer.  

– Högstadieskolor åk 7–9 bör ha minst 
ca 360 barn generellt och eventuellt 
minst ca 600 i centrala lägen.  
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NATIONELLT UTPEKADE GODA EXEMPEL 
Som en del av Boverkets vägledningsarbete har 
en exempelsamling med noterbara skolprojekt 
sammanställts, som kan fungera som stöd för 
kommuner och enskilda huvudmän. Den 
innehåller både nybyggnader och om- och 
tillbyggnader. I detta PM redogörs för ett par 
exempel, medan den fullständiga samlingen 
med mer ingående beskrivningar återfinns på 
Boverkets hemsida2. 

Brogårdaskolan F-6 & 
grundsärskola, Bjuvs kommun 
2019 

• Bruttoarea: 6000 kvm – ca 12 kvm/elev 
• Friyta storlek: 13 800 kvm – ca 30 

kvm/elev 
• Antal elever: 470 (kapacitet för 500), 410 

(augusti 2019) 
• Lärande exempel på: skolan som en del av 

samhällsbyggandet, planeringsprocess, 
välbefinnande, estetik, rörelse 

Brogårdaskolan är ett gott exempel på en 
inlyssnande gestaltningsprocess som har 
resulterat i en stimulerande lärmiljö med 
rumslig variation både inomhus och utomhus. 
Bjuv kommun anlitade en processledare med 

bakgrund inom pedagogik och skolverksamhet 
som tillsammans med arkitekterna förde 
dialoger med elever, pedagoger, föräldrar och 
kommunens representanter. Dialogerna pågick 
under hela processen och det som framkom 
styrde gestaltning av byggnad och inredning.  

Det är en arkitektur som inte bara stödjer 
skolans mål och behov utan även bidrar stort 
till välbefinnande för elever och personal. 
Skolan är dessutom en viktig satsning för 
kommunen i att stärka bilden av Bjuv som en 
nyskapande kommun med nästa generation i 
fokus. 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-
livsmiljo/arbetssatt/projektexempel/skolor-och-forskolor/ 

 

 

BROGÅRDA NYA SKOLA,  
skolgården 170204 

Illustration: Era landskap 

Foto: Matilda Kjell 



10 
 

Hedlunda förskola, Umeå 
kommun 2014 

• Bruttoarea: 1600 kvm (ca 15 kvm/barn) 
• Friytans storlek: 1200 kvm (ca 11 

kvm/barn) 
• Antal elever: 108 (sex avdelningar) 
• Lärande exempel på: planeringsprocess, 

god lärmiljö, estetik och välbefinnande, 
rörelse 

Detta passivhus har ljusa ateljéer på varje 
avdelning, vilket ger goda förutsättningar för 
en kreativ och inspirerande lärmiljö. Den 
fysiska miljön kallas ”den tredje pedagogen” 
och är anpassad för att främja självständighet 
och självuppfattning. I fokus för pedagogiken 
står barns skapande, vilket reflekteras i 
förskolans utformning bland annat med en 
gemensam ateljé som utgör hjärtat av 
förskolan. Förskolan har även ett barnråd som 
träffas några gånger om året, då barnen har 
möjlighet att komma med synpunkter på 
utformningen av förskolan. Observera att 
friytan är för liten i detta exempel, som främst 
handlar om förskolans inre utformning. 

 

Foto: Felix Gerlach 

 

Foto: Felix Gerlach 

Förskolan Kometen, Växjö 
kommun 2010 

• Bruttoarea: 1 511 kvm (ca 11 kvm/barn) 
• Friytans storlek: 8 730 kvm (ca 64 

kvm/barn) 
• Antal barn: 135 (sju avdelningar) 
• Lärande exempel på: Samhällsbyggnad, 

god lärmiljö, estetik och välbefinnande, 
rörelse 

Växjös ambition är att planera och bygga 
kommunal service tidigt i nya stadsområden. 
Genom en tidig och idealisk placering kan 
barnen få en god och väl dimensionerad 
utemiljö, samtidigt som biltrafik kan minskas. I 
samarbete med arkitekter kunde en lättskött 
gård med låga driftskostnader och stora 
kvaliteter uppnås. Med en rymlig förskolegård 
med skog inpå knuten ges goda förutsättningar 
till lek och rörelse hela dagen. 

 

Foto: Lantmäteriet 

 

Foto: Lena Jungmark/Boverket
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FÖRSKOLOR & GRUNDSKOLOR I KARLSTADS KOMMUN 
Karlstads kommun har ett brett utbud av 
skolor. Beståndet utgörs av 79 förskolor, 24 
förskoleklasser och 31 grundskolor. I förskolan 
är ca 5 100 barn inskrivna medan ca 1 000 barn 
går i förskoleklass. I grundskolan exklusive 
särskoleklasser uppgår antalet barn till ca 
9 300. 

Antalet barn har ökat historiskt. Störst ökning 
sedan år 2000 har skett i förskolan. 
Grundskolan såg en minskning av barn från 
2000–2010 innan trenden vände. En annan 
trend är att andelen barn i grundskolor med 
enskild huvudman (privata skolor) ökar. 
Enskilda huvudmän är vanligast i förskolan, 
medan en mindre andel återfinns bland 
förskoleklasser och grundskolor. 

Siffrorna representerade i cirkeldiagrammen 
nedan avser den senaste statistiken från maj 

månad år 2020, vilket i regel är den månad då 
barnen är som flest, i synnerhet i förskolan där 
extraavdelningar kan sättas in under våren. 
Data i linjegraferna avser i stället oktober 
månad, vilket är den månad på året då de 
offentliga nyckeltalen rapporteras och antalet 
barn i regel är lägre. För barn i förskola 
historiskt saknas data för olika huvudmän. 
Vidare är data för förskoleklass ofullständig då 
sådan statistik inte fördes förrän 2007. 

I bilagor 3 och 4 följer en detaljerad 
redovisning av samtliga förskolor och 
grundskolor. Kartor över fördelningen inom 
kommunen och Karlstads tätort följer i detta 
avsnitt. Majoriteteten ligger fördelade inom 
Karlstad tätort (inklusive Skåre), medan en 
mindre andel finns belägna i de mindre 
tätorterna.
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De mindre tätorterna har i regel minst en 
förskola och grundskola vardera, med 
undantag för Edsvalla som saknar 
grundskola men dock har nära tillgång till 
Vålbergsskolan. 

Vissa grundskolor omfattar årskurser F-9, 
som i Vålberg och Molkom, medan andra 
endast omfattar F-6, som i Vallargärdet, 
Skattkärr och Väse. Från de senare går 
elever i regel vidare till högstadieskolor i 
Karlstads tätort. 
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SKOLOR I KARLSTADS TÄTORT 
 

 

 

Mer detaljerade kartor över fördelningen i Karlstads tätort samt kommunens mindre 
tätorter återfinns i bilagor 1 och 2. 

 

I Karlstad tätort finns en mängd olika 
förskolor och grundskolor, både med 
offentliga och enskilda huvudmän samt 
olika sammansättning i antal avdelningar 
och årskurser. 

Fördelningen är förhållandevis jämn mellan 
olika områden. Dock finns ytterligare behov 
av platser i centrala lägen med tanke på 
den tilltagande befolkningstätheten. 
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FRAMSKRIVNING AV NUVARANDE BEHOV TILL 2049  
Dagens behov 
För att avgöra det framtida behovet av för- och 
grundskolor i Karlstads kommun behöver 
befolkningens framtida utveckling tas hänsyn. 
På uppdrag av Karlstads kommun har Sweco 
tagit fram en befolkningsprognos, som visar på 
att kommunens befolkning förväntas öka fram 
till år 2029 med ca 10 000 personer. Ökningen 
kan främst tillskrivas planerat bostads-
byggande och inflyttningar från områden 
utanför kommunen, vilket har ett påtagligt 
rumsligt utfall utifrån var bostadsprojekten är 
planerade. En i jämförelse mindre del av 
ökningen väntas bero på barnafödande. 

De närmaste fem åren är den mest 
framträdande trenden ett ökat behov av 
förskole- och grundskoleplatser i centrala 
lägen, exempelvis kring Kvarnbergsskolan, 
Orrholmsskolan, Herrhagsskolan och 
Hagaborgsskolan. Störst förefaller behovet av 
centrala förskoleplatser att bli. En mer 
detaljerad redovisning av den närmaste 
femårsperioden återges på områdesnivå i 
bilaga 5. 
 
 
 
 
 

Framtida ökning av barn 
För översiktsplanens del är det i huvudsak 
intressant att försöka ringa in behovet under 
efterföljande perioder. Prognoser på lång 
tidshorisont är förenade med betydande 
osäkerheter. De kan dock ändå ge en 
fingervisning av de framtida behoven. 

Översiktsplanen har målår 2050 och perioden 
fram till år 2049 kan brytas ned på följande vis: 

2019–2029 
Av befolkningsprognosen (se diagram nedan) 
framgår att antalet barn i åldrar 1–15 år väntas 
öka med ca 1700 barn fram till 2029, varav 
störst ökning väntas i förskole- och högstadie-
åldrarna, där både åldersgrupper 1–5 år och 
13–15 år ökar med ca 500 barn vardera. Det är 
en betydande ökning som innebär en utmaning 
för kommunen, då dagens bestånd av förskole- 
och grundskoleplatser bedöms vara otillräckligt. 

2030–2049 
En motsvarande framskrivning för perioden 
2030–2049 innebär en ökning med ca 1000 
barn i förskoleåldern och att antalet barn i 
grundskoleålder skulle öka med ca 2400 barn 
(inkl förskoleklass). 
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Diagram 1 visar en 30-årig framskrivning av 
trenden som synliggjordes i Swecos befolk-
ningsprognos. Allt annat lika skulle en sådan 
tillväxttakt innebära en ökning med ca 1500 
barn i förskoleålder och ca 3600 barn i grund-
skoleålder (inkl förskoleklass) fram till år 2049. 

För att ge en mer konkret bild av de framtida 
behoven, kan denna ökning ställas i relation till 
funktionsprogrammets specifikationer 
angående förskolors och grundskolors storlek. I 
termer av nybyggnation (beräknat enbart 
utifrån antalet barn) skulle det övergripande 
sett innebära ett behov av 10–14 nya 
förskolor, 3–5 nya låg- och mellanstadieskolor, 
samt 2–4 nya högstadieskolor till år 2049. 

Kapacitetsplanering centrala förskolor 
År 2020 gjordes fördjupade undersökningar av 
det långsiktiga behovet av centrala 
förskoleplatser. Prognosen indikerar en ökning 
med cirka 400–500 barn i åldrarna 1–5 år i 
centrum till år 2030. 

Diagram 2 visar antal barn i centrum med/utan 
nyproduktion samt väntad tillgång på 
förskoleplatser givet föreslagen produktion. 
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Diagram 1 

Diagram 2 Prognos av antalet förskolebarn i centrum fram till 2033 
Utifrån en generell ökning med 2 % 
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PÅGÅENDE ARBETEN FÖR ATT TILLGODOSE BEHOVEN 

Utredningar om behoven 
Den kommunala planeringen inför det 
kommande behovet har hittills visualiserats i 
två dokument: dels en utredning om centrala 
skolor, dels en rapport angående säkrande av 
elevplatser för årskurser 7–9. 

Politiskt initiativ om centrala för- och 
grundskolor  
I ett politiskt initiativ från det blågröna styret 
2019 fick kommunledningskontoret med 
berörda förvaltningar i uppdrag att utreda hur 
behovet av för- och grundskolor kan 
tillgodoses centralt i framtiden, vilket mynnade 
ut i en tjänsteskrivelse i mars 2020. I 
utredningen aktualiserades svårigheterna med 
att säkerställa friytor enligt rådande 
rekommendationer, särskilt beträffande 
förskolor där betydelsen av lämpligt 
dimensionerade och beskaffade friytor är 
desto större. Sammantaget uppges att vissa 
avsteg från rekommendationerna om friytor 
och minsta storlek kan vara nödvändigt i 
centrala delar. 

Möjligheter som lyftes i utredningen var 
exempelvis att utnyttja mindre markområden 
genom att planera för små enheter, 
samnyttjande av offentlig mark, omvandling av 
andra befintliga lokaler och att bygga i två plan. 
Dessa möjligheter kräver dock ett annat 
synsätt på kommunens ekonomiska 
hushållning, där kommunens samlade ekonomi 
måste ges företräde före den enskilda 
förvaltningsekonomin. Mindre skolenheter 
medför högre kostnad per barn både sett till 
produktion och drift. Vidare ställer mindre 
friytor högre krav på deras kvalitet och 
underhåll. En strategi som är vanlig i 
kommuner med samma utmaning är att söka 
samnyttja offentliga utemiljöer såsom parker 
och lekplatser. 

 

 

Rapport om behov i åk 7–9 (BUF 2020) 
I en rapport som godkändes av barn- och 
ungdomsnämnden 2020-10-21 uppgavs att de 
centrala högstadieskolorna i princip var fulla. 
Därefter föreslogs en lösning i tre steg för 
behovet av centrala högstadieplatser med start 
läsåret 2022/23:  

• Justera geografiska 
upptagningsområden för att styra 
elever mot ännu ej fulla skolor.  

• Utökning av Mariebergsskolans 
kapacitet (där bristen är störst) genom 
tillbyggnad. 

• En ny central högstadieskola som 
långsiktigt kan lösa behovet av platser. 

Vart och ett av dessa steg är beroende av 
politiska beslut. Utredningen för den nya 
centrala högstadieskolans lokalisering behöver 
vara ett gemensamt arbete mellan barn- och 
ungdom-, teknik- och fastighet- samt 
stadsbyggnadsförvaltningen, och behöver vara 
klar 2022. 
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Diagram 3 visar fler möjliga scenarier för 
utvecklingen i centrum tillsammans med 
föreslagen nödvändig kapacitetsplanering (gul 
linje) för att möta respektive utfall.  
Pratbubblor i grönt representerar beslutade 
förskoleprojekt. Grafen indikerar att behovet 
av förskoleplatser i centrum eventuellt kan 
tillgodoses fram till år 2033 även i ett scenario 
med oväntat hög tillväxt i antalet barn.

Prognos över behoven i centrumstadsdelarna (prognosen utgår från skolområden som inkluderar Kvarnberget, 
Tingvallastaden, Tyggårdsviken, Haga, Norrstrand, Sundsta, Orrholmen, Herrhagen samt Tormestad och Lamberget). 

 

Diagram 3 
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Överblicksbild 2020–2023 
Beslutade för- & grundskoleprojekt* 

I bilaga 4 redogörs närmare för beslutade förskole- och grundskoleprojekt, samt nämnda förslag 
på lokalisering av centrala förskolor och högstadieskola. *OBS! Med reservation för avvikelser då 
läget förändras kontinuerligt. Förskolan Balder är inte permanent avvecklad. 
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UTEMILJÖ & FRIYTA
Friyta avser utemiljö som barn kan använda på 
egen hand vid lek. Kommuner är skyldiga att 
säkerställa att det finns tillräckliga friytor i 
anknytning till för- och grundskolor, och i 
denna yta ska inte ingå parkeringar, förråd 
eller liknande. 

 

Tillgång till friyta har i forskningen visat sig ha 
betydelse för barns hälsa, utveckling och 
lärande3. Friytor tenderar dock att minska i 
storlek historiskt. 

Nationell inriktning för 
utemiljön 
Friytans storlek 
Boverket menar att ”ett rimligt mått på friyta 
kan vara 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 
per barn i grundskolan. Forskning visar att den 
totala storleken på friytan helst bör överstiga 
3000 m2”. Dessa siffror är inte bindande men 
kan vara ett stöd i planeringen. 

Friytans utformning 
I Boverkets allmänna råd (2015:1, PBL 8 kap 
9§) om friytor för lek och utevistelse framgår 
att utemiljöns utformning, tillgänglighet, 
säkerhet samt förutsättningarna att bedriva 
ändamålsenlig verksamhet ska beaktas särskilt.  
Ändamålsenlig verksamhet avser att den ska 
kunna användas för lek, rekreation samt 
pedagogisk aktivitet. Friytan bör placeras i 

 
3 https://www.forskning.se/2019/08/27/darfor-behovs-
gronomraden-pa-forskolan/ 

direkt anslutning till förskolan eller 
grundskolan så att barnen kan ta sig själva dit. 
För högstadieskolor bör de placeras i direkt 
eller nära anslutning. Vidare bör friytan vara så 
rymlig att det utan svårighet eller risk för 
omfattande slitage går att ordna varierande 
terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan 
bör också kännetecknas av goda sol- och 
skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god 
ljudkvalitet. I valet mellan parkering och friytor 
ska alltid friytor prioriteras. 

Ekonomiska konsekvenser 
Boverket menar att de positiva 
konsekvenserna på längre sikt och i ett större 
sammanhang vida överstiger eventuella 
kostnadsökningar som de allmänna råden kan 
medföra4. Enligt beräkningar från SLU står 
kostnaden för utemiljö för ungefär 5 procent 
av den totala kostnaden vid nybyggnation, 
medan driftskostnaden för utemiljön utgör 2–3 
procent av driftskostnaderna för skolans hela 
verksamhet5. Att friyta väger lätt i avvägningar 
har redan i dag konsekvenser för barns hälsa, 
lärande och välbefinnande enligt Boverket. 

Forskning om grönskans betydelse för barn 
Forskning har visat att grönare skolgårdar 
gynnar barnens inlärningsförmåga och sänker 
stressnivån hos barnen, vilket i sin tur leder till 
lugnare skolmiljöer med mindre konflikter. På 
mindre gårdar kan barngrupper få svårt att 
utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som 
tillgodoser deras behov. 

Kommunala beslut kring friytor 
I dag finns inget beslut taget inom Karlstads 
kommun kring friytors dimensionering. Barn- 
och ungdomsnämnden har dock förtydligat att 
det är viktigt att ta hänsyn till Boverkets 
allmänna råd och arbeta för tillräckliga friytor.  

4 Boverket. (2015). Konsekvensutredning för Boverkets 
allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. 
5 Kristoffersson, A. (2015). Vad kostar en skolgård? 

”Barn och unga tar plats. De behöver 
utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod 
och sina sociala förmågor. [De] söker sig till 
utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar 
och kompiskontakter, som väcker deras 
engagemang och nyfikenhet. Den fysiska 
miljön är deras utvecklingsmiljö” 
 - Boverket om utemiljö 
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Kandidatuppsats KAU om uteytor i Karlstad 
I en kandidatuppsats på KAU kartlades 
friytorna vid kommunens förskolor. I denna 
redovisas dagsläget avseende uteytor vid 
kommunens förskolor: 
 
• 54 % av gårdarna är större än 3000 m². 
• 56 % av gårdarna är mer än 40 m² per 

barn. 
• 40% av gårdarna är både större än 3000 

m² och mer än 40 m² per barn. 

 

 

Utifrån detta kan man utläsa att 44% av 
Karlstads förskolor saknar tillräckliga 
friytor/barn (40 m2), och att 46 % av 
förskolorna saknar tillräckliga totala friytor 
(>3000 m2).  

En fullständig redovisning återfinns i tabellen 
nedan. Motsvarande kartläggning beträffande 
grundskolor saknas. 

 

 

 

 

 

 

  

Kartläggning av förskolors utemiljö i Karlstads kommun. Observera att denna studie ej inkluderar de centrala 
förskolorna Lotsen och Fullriggaren. 
Utdrag ur Nilsson, M., & Elfström, M. (2019). ”Spring för livet” - en studie av hur förskolors friytor påverkar barnets vardag. Karlstads 
universitet.  

Sortering utifrån tillgången på friyta per barn Sortering utifrån tillgången på total friyta per förskola 
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DIALOG BARN & UNGA 
Ett av de övergripande målen i kommunens 
strategiska plan innefattar att “Vi vill öka 
möjligheten för Karlstadsborna att aktivt delta i 
samhället och känna att det finns möjligheter 
att kunna påverka sitt liv och vardag. Det gäller 
inte minst att ta tillvara barnens erfarenheter 
och kunskaper om det offentliga rummet”. 
Även barnkonventionen lyfter barnens rätt att 
uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem.  

Inom ramen för översiktsplanearbetet har det 
därför varit viktigt att inspirera barn och unga 
att medverka i dialogen gällande den fysiska 
planeringen i kommunen. Syftet har också varit 
att ge en större förståelse för barnen att de 
kan vara med och påverka, och att deras 
åsikter och idéer är viktiga.  

 

Deltagare 
Deltagarna i denna dialog var barn och 
ungdomar. Eleverna som deltog gick i 
varierande årskurser i grundskolan och 
deltagande årskurser var 4, 5, 6, 8 och 9. 

För att fånga upp stora delar av kommunen 
tillfrågades skolor både i Karlstad tätort och i 
våra mindre tätorter. Deltagande skolor var 
Frödingskolan, Hultsbergsskolan, 
Mariebergsskolan, Norrstrandsskolan, Nyeds 
skola, Rudsskolan, Skåreskolan, Vålbergsskolan 
och Västerstrandsskolan. Mariebergsskolan 
och Frödingskolan har även 
upptagningsområde Väse respektive 
Vallargärdet/Ulvsby. 

Resultat 
Det ställdes sex olika frågor till klasserna med 
tillhörande förklarningar som hjälp om ansvarig 
lärare kände ett behov av att förklara frågan 
ytterligare. Frågorna syftade primärt till den 
fysiska miljön. För detta PM ses svaren från 
fråga 2 rörande skolan som mest relevant: Vad 
behöver du för att trivas och må bra där du går 
i skolan?  

Årskurs 4 

 

I frågan om vad man behöver för att trivas där 
man går i skolan var det även där övervägande 
fler svar kopplat till olika aktiviteter. Lekplatser 
och olika bollplaner för exempelvis fotboll och 
basket nämndes. Saker att kunna klättra på, 
hinderbanor och skatepark var också vanliga 
svar. 

Ett flertal elever tog upp värden som inte 
nödvändigtvis behöver kopplas till den fysiska 
miljön. Att skolmiljön ska vara trevlig, att man 
behöver ha förstående lärare och snälla 
vänner. Skog, gräsytor och klätterträd är 
exempel på behov som eleverna ser avseende 
grönska vid och kring skolan. 

Årskurs 5 
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För att trivas där man går i skolan är bollplaner, 
klätterväggar och studsmattor några exempel 
som femteklassarna tycker är viktigt. Generellt 
är sådant som främjar olika typer av aktiviteter 
och lek det som anses som mest viktigt för att 
få en bra skolgård. Femteklassarna ser gärna 
mer gröna ytor på skolgården ”Gräs istället för 
grus och sten” var det några som svarade och 
man ser gärna en gräsfotbollsplan och mindre 
asfalt kring skolan. Till och från skolan reser 
många elever i de deltagande klassarna med 
cykel därför är cykelställ och cykelvägar något 
som behövs. 

Årskurs 6 

 

I frågan om vad man behöver för att trivas där 
man går i skolan är var många svar kopplade 
till skolgården. Stor skolgård, bra skolgård, 
skolgård med natur och trygg skolgård är några 
exempel på svar. Just trygghet och säkerhet 
var det som flest hade svarat av 
sjätteklassarna. Trivselledare, klasskompisar, 
saker att göra och en skön arbetsmiljö är också 
viktiga för att trivas och må bra i skolan. 

Årskurs 8 

 

För att ta sig till och från skolan tycker eleverna 
att det viktigt med kommunikationen dit, 
främst genom bra busstider och 
busshållplatser. Men alla åker inte buss till 
skolan vilket innebär att flera elever tycker det 

är viktigt mopedparkeringar och cykelställ vid 
skolan samt bra cykelvägar dit. Cykelvägar är 
inte bara viktigt i Karlstad tätort utan även i de 
mindre tätorterna och in till Karlstad tätort. 
Kopplat till skolgården tycker eleverna att det 
viktigt att det finns plats för olika aktiviteter 
som exempelvis fotboll, basket och pingisbord. 
De tycker också att det är viktigt att det är 
fräscht och finns öppna ytor. Grönska med träd 
och växter uppskattas samt lite mer avskilda 
och lugna platser eller uteplatser dit man gå 
och sitta ner. I nära anslutning till skolan vill 
man bland annat ha snabbmatsrestauranger 
och affärer. 

Årskurs 9  

 

Aktiviteter som fotboll och basket behövs för 
att trivas på skolan. Man vill ha en bra skolgård 
där det finns träd, sittplatser och uteplatser 
med tak. Niondeklassarna tar sig till och från 
skolan själva därför tycker de att 
busshållplatser nära skolan och väderskyddade 
mopedparkeringen behövs. Busstiderna får 
gärna vara anpassade efter skoltiderna. Man 
bor gärna nära skolan. Nära där man går i 
skolan tycker man att snabbmatställen, kaféer 
och butiker behövs. 
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Skillnader och likheter mellan 
årskurserna 
Aktivitet, lek och idrott 
De yngre årskurserna har i större utsträckning 
än äldre barn och ungdomar uttryckt ett behov 
av att kunna utföra flera olika typer av 
aktiviteter. Det kan röra sig om traditionella 
och organiserade idrottsaktiviteter som fotboll, 
innebandy eller ridning. Vilket innebär ett 
behov av ytor för bland annat stall, bollplaner 
och idrotts- och gymnstikhallar. De tycker även 
aktiviteter av mer spontan karaktär är viktigt 
som inrymmer bland annat klättring, hopp, 
skate och lek. Lekplatser, parkour- och hinder-
banor och även här olika bollplaner är exempel 
på det. 

Bland de yngre barnen var det även tydligare 
att man gärna ser mer gröna ytor i och kring 
skolan. Detta var inte lika framträdande hos 
det äldre högstadieeleverna, även om några 
svar bland dessa även lyfte fram vikten av 
grönska vid skolan.  

Hängytor 
Om lekytor för olika aktiviteter var ett behov 
som de yngre årskurser såg som viktigt, är 
möjligheten att umgås med vänner ett behov 
hos de äldre årskurserna. Från sjätte klass och 
uppåt är umgängesytor och platser där man 
kan träffas och ”hänga” något som efterfrågas. 
Både i form av fritidsgårdar och andra typer av 
mötesplatser. Vid skolan kan det röra sig om 
väderskyddade bänkar och sittplatser där man 
sitta om umgås som exempel. Utanför 
skolområdet ser man gärna också någon form 
av uteplats där de kan hänga. 

Mobilitet 
Mellanstadieeleverna tycker att buss och cykel 
är viktigt för att ta sig till skolan. Högstadie-
eleverna tycker att bra bussförbindelser och 
hög turtäthet är viktigt både för att ta sig till 
och från skolan, men även som transportmedel 
på sin fritid för att kunna ta sig till aktiviteter 
och vänner. Mopedparkeringar och priset på 
drivmedel var något som endast ungdomarna i 
högstadiet tyckte var viktigt.  

Miljö och klimat 
Genomgående för alla årskullar var att klimat 
och miljö är något som man tycker är viktigt, 
men det märktes tydligast som en viktig fråga 
bland mellanstadieeleverna.  

Närhet till service 
Alla årskurser har gärna nära till olika typer av 
service, restauranger och affärer i relation till 
vart man bor. Det behovet tyckts inte skilja 
årskurserna åt. Däremot var de äldre eleverna 
mer precisa i att de gärna har nära till någon 
snabbmatsrestaurang som exempelvis Mc 
Donalds eller Burger King. 

Skillnader och likheter mellan 
Karlstads tätort och 
kommunens mindre tätorter 
Det finns stora likheter i de svar som 
deltagande barn och unga har givit oavsett om 
man går i skolan eller bor i Karlstad tätort, eller 
i någon av kommunens mindre tätorter. 
Likheter finns bland annat i att man vill bo nära 
affärer och olika typer av service, både 
kommersiell och offentlig. Mobilitet och 
möjligheten att kunna ta sig från en plats till en 
annan är också viktig oavsett bostadsort. Det 
finns likheter i vilka typer av aktiviteter som 
man ser ett behov av, eller vilka typer lekytor 
som är viktiga. Elver som går i de äldre 
årskurserna oavsett bostadsort ser ett behov 
av hängytor och mötesplatser där de kan 
umgås med vänner. 

En skillnad är däremot att elever från de 
mindre tätorterna i större utsträckning lyfter 
behovet av bussar som går oftare eller att fler 
bussar behövs. Elever från de mindre 
tätorterna belyser även kopplingen in till 
Karlstad tätort som viktig. Att kunna ta sig in till 
Karlstad med snabba transporter och snabba 
vägar. Elever som går i skolorna i Karlstad 
tätort har i stället i större utsträckning betonat 
avståndet eller tillgången till bussen och 
busshållplatserna. 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖRSKOLE- OCH 
GRUNDSKOLEBEHOV I ÖVERSIKTSPLANEARBETET 
Närhet för hållbarhet 
Närheten mellan bostäder och barnens 
skolbyggnader bör ses som en viktig del i ett 
hållbart samhällsbygge, som kräver en tydlig 
viljeinriktning för att det ska vara möjligt att 
uppnå en ökad integration och samtidigt 
minska behoven av bilresor till och från 
förskola och grundskola.  

Fler väljer att bo kvar i stan 
Samtidigt är samhällsutvecklingen sådan att 
många familjer i högre utsträckning än tidigare 
väljer att bo kvar i en central lägenhet i staden, 
för att exempelvis öka närheten till jobbet, 
kultur och föreningsliv med mera. 

Detta bidrar sammantaget till att efterfrågan 
på förskole- och grundskoleplatser ökar i de 
centrala delarna.  

Enklare på landsbygden 
På landsbygden eller i utkanten av staden är 
behoven oftare enklare att tillgodose, då 
förutsättningarna för att finna lämplig mark är 
betydligt bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern samverkan 
Det krävs förvaltningsövergripande 
ekonomiska bedömningar som fokuserar på 
barnens behov och den sammantagna 
kommunalekonomin. 

Allmänna kvalitetskrav utemiljö 
På grund av konkurrerande markanspråk och 
brist på mark är det i allmänhet en utmaning 
att hitta lämpliga förskole- och 
grundskoletomter som uppfyller alla önskemål. 
För att förtydliga prioriteringen av kvalitativa 
utemiljöer i dessa fall gäller att: 

• Skolgård ska prioriteras före 
parkeringsytor. 

• Om vegetation saknas ska hela eller 
delar av skolgården planteras. 

• Befintlig skog/naturmark ska bevaras 
för lekytor. 

• Befintliga träd ska bevaras för 
möjlighet till skugga.  

• Skolgården ska ha en varierad 
utformning som kan tilltala olika 
grupper av barn. 

• Terrängvariationer ska tas tillvara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I våra mest tätbebyggda stadsdelar är det svårt att 
uppfylla ytbehoven, varför vissa avstegskrav kan vara 
nödvändigt inom den markerade ytan. 
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Avstegskrav i centrala lägen där 
ytbehoven inte kan uppfyllas 
Konkurrensen om marken är störst i de 
centrala och tätbebyggda områdena, vilket 
medför att det är svårast att uppfylla 
friytebehoven där. I de fall avsteg bedöms som 
nödvändigt bör vissa avstegskrav definieras för 
att säkerställa tillräckligt stora och kvalitativa 
friytor: 

• Mindre enheter i trånga lägen (dyrare 
för skolan, men ger mer utrymme för 
friytor). 

• Att minimera byggnadsytan på mark 
för att frigöra uteyta genom att bygga i 
två eller flera våningar. Kan även 
innefatta att man nyttjar takytan. 
Exempel på detta är förskolan Lotsen. 

 

 

• Samlokalisering av förskolor i 
flerbostadshus – innebär att man 
nyttjar kommunens markytor effektivt 
vilket samtidigt förutsätter att det ges 
mer plats för tillräckliga utemiljöer i 
anslutning till förskolan. 

• Samnyttjande av offentlig mark som 
park- och skogsområden för 
förskoleverksamhet. Bör utvärderas 
genom pilotprojekt med arkitektonisk 
gestaltning utifrån ekonomiska ramar 
för investering och drift samt 
kvalitetsramar (kräver mer personal, 
dyrare underhåll, tydlighet utåt med 

vad som gäller samt högre kvalitet på 
grönytornas gestaltning). Klara 
förskolas samnyttjande av 
Våxnäsparken är exempel på detta. 

 

• Omvandling av befintliga byggnader 
eller lokaler i stället för att enbart 
inrikta sig på nyproduktion av 
ändamålsenliga lokaler. Ett exempel på 
detta kommer vi se i och med 
förskolan Karolinen, som väntas öppna 
sin verksamhet i byggnaden Karolinen i 
centrala Karlstad. 

• Skolgård ska prioriteras före 
parkeringsytor. Ofta finns krav från 
skolan att kunna tillhandahålla 
parkering för personal. Krav brukar 
också uppstå kring 
parkeringsmöjligheter för hämtning 
och lämning. Här är det viktigt att 
barnens behov prioriteras. 

• Husets/utbyggnadens placering ska 
möjliggöra så mycket kvalitativ friyta 
som möjligt. Det är viktigt att nyttja 
tomtytan maximalt. Huset behöver 
därför placeras på ytor som är svåra 
att utnyttja som skolgård eller lekmiljö. 
Ibland finns även intilliggande 
offentliga impedimentytor som bör 
göras till en del av skolgården. 

• För att kompensera för brist på ytor 
krävs högre kvalitet och en väl 
genomtänkt skolgård med grönska och 
variationsrika lekmiljöer.

Samnyttjad lekplats i Våxnäsparken. 

Förskolan Lotsen i två våningar, 
med del av friytan på taket. 
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REFLEKTIONER & UTMANINGAR 

Ökade behov av nya lokaler 
Antalet barn förutspås öka stort de kommande 
åren, oftast i centrala lägen, och arbetet med 
att långsiktigt säkerställa ombesörjningen av 
platser i förskolor och grundskolor har hamnat 
på efterkälken. Frågan hänger ihop med 
tillgången av mark och ställda krav på friytor, 
men är också en fråga om samhällsbyggandets 
riktning i stort. Hur det expansiva 
bostadsbyggandet ska kompletteras med 
utökningar av samhällsservice som skolor med 
mera är en fråga som är strategiskt viktig att få 
grepp kring, om en god balans ska kunna 
uppnås i planeringen. 

Skolvalets inverkan 
På 90-talet förändrades skolplaneringen. 
Enskilda huvudmän fick rätt att starta friskolor 
och föräldrar fick fritt välja vilken skola barnen 
skulle gå i. Reformerna kunde höja kvaliteten 
på utbildning och skola genom konkurrens. 
Samhällsdebatten har sedan dess centrerats 
kring likvärdighet och integration, där 
forskningen bland annat konstaterat att: ”De 
resursstarka eleverna väljer oftare fristående 
skolor än andra elever gör, och väljer också 
aktivt bort skolor i socioekonomiskt utsatta 
områden. Det fria skolvalet i kombination med 
fler fristående skolor är viktiga orsaker bakom 
den växande skolsegregationen”6. Tendenser 
finns att friskolor också vill välja bort 
”problematiska” elever.  

Boverket konstaterar samtidigt att det fria 
skolvalet har försvårat såväl planering, 
prognostisering och analys, eftersom skolor 
och bostäder i högre grad har frikopplats 
geografiskt från varandra7. 

 
6 https://www.forskning.se/2018/08/20/egen-fria-
skolvalet-fritt-bara-for-vissa/ 

Integrerande lokalisering & 
ökad likvärdighet 
Ett sätt att angripa en framtida ökande 
skolsegregation kan vara att i högre 
utsträckning förlägga grundskolor, främst 
högstadieskolor, i centrala lägen som är 
lättillgängliga från hela tätorten och resten av 
kommunen via kollektivtrafik. Då finns en 
potential att kunna samla flöden och blanda 
elever från olika bakgrunder. Samtidigt ökar 
dock resbehoven för eleverna, vilket inte alltid 
är positivt.  

När det gäller lägre årskurser från F-6 som är 
mer beroende av närhet till skolan kan det 
övervägas att inte förlägga dessa mitt i ett 
bostadsområde, utan eventuellt mellan ett 
flertal socioekonomiskt skilda bostadsområden 
där det är möjligt. Grundskolor kan på detta 
sätt knyta ihop skilda stadsdelar och 
bostadsområden. Liknande förfaranden har 
använts av Linköping och Malmö8. Ett tänkbart 
alternativ är i stället att omdefiniera de 
geografiska upptagningsområdena, då de 
flesta elever i regel går där de blir anvisade. 

Flexibilitet för framtiden 
Möjlighet att bygga ut eller konvertera lokaler 
blir en allt viktigare faktor när tillgängligheten 
av lämplig mark blir lägre och svårigheterna att 
nyproducera förskolor och grundskolor ökar. 
Elevflöden varierar med tid vilket gör att skolor 
i framtiden med fördel byggs så att de 
möjliggör en flexibel användning, så att 
lokalerna kan anpassas till förändrade 
förutsättningar.  

I centrala Karlstad har exempelvis den nya 
skolbyggnaden på Fredricelund förberetts för 

7 Boverket. (2017). Skolans nya plats i staden. 
https://www.boverket.se/globalassets/publikatione
r/dokument/2017/skolans-nya-plats-i-staden.pdf 
8 Ibid 
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att kunna byggas på med ytterligare en våning i 
ett senare skede om behovet uppstår.  

Förutsättningarna är dock i dagsläget 
annorlunda i vissa av de mindre tätorterna. Där 
kan snarare problemet vara gles bebyggelse 
och minskande elevunderlag. Stad och land 
kan behöva hanteras på olika sätt. 
Flexibiliteten är speciellt viktigt i de mindre 
tätorterna där relativt små förändringar i 
elevantalet kan slå hårt på skolverksamheten. 
Med rätt förberedelser kan oförutsedda 
konsekvenser som till exempel platsbrist 
avhjälpas, samtidigt som en minskning av 
elever tillfälligt kan öppna utrymmen för andra 
behov.  

En annan fysisk framtidsfråga att ta ställning till 
är i vilken mån förskolor och grundskolor ska 
byggas ute i de mindre tätorterna, och i vilken 
utsträckning elever ska bussas till Karlstads 
tätort. Människor är flexibla och har lätt för att 
anpassa sig men förskolebarn och mindre 
skolbarn mår allra bäst av att gå i skolan nära 
bostaden. Förskolor och grundskolor i de 
mindre tätorterna bidrar också till sociala 
vinster i samhällena genom att de skapar 
stabilitet och framtidstro. 

Trafik & säkerhet 
Det är viktigt att miljön kring förskolor såväl 
som grundskolor präglas av trafiksäkerhet och 
trygghet. Lägre hastigheter och väl 
genomtänkta trafikflöden och infrastruktur 
med eventuella farthinder, övergångsställen, 
gång- och cykelvägar, hämtning- och 
lämningsställen med mera behöver prioriteras 
för barns och elevers skull. Kollektivtrafik bör 
prioriteras för grundskolor i allmänhet och i 
synnerhet för högstadieskolor. 

Långsiktighet & samarbete 
Planering för förskolor och grundskolor bör 
präglas av ett förvaltningsövergripande 
strategiskt arbete med ett långsiktigt 
perspektiv och god framförhållning. En tydlig 
kommunal viljeriktning behöver formuleras för 
att behovet i framtiden ska kunna tillgodoses 

där det behövs som mest. I nya 
bostadsområden och omvandlingsområden 
där stor exploatering planeras eller befintliga 
områden med större befolkningsförändringar 
bör behovet av sådana funktioner beaktas från 
start för att undvika den situation som skett 
centralt i Karlstads tätort.  

Det är också mycket viktigt att hålla i det 
förvaltningsövergripande arbetet som 
påbörjats mellan förvaltningarna för Barn och 
ungdom, teknik- och fastighet, stadsbyggnad 
och kommunledningskontoret. En tydlig 
samverkansfråga utgör bland annat 
lokaliseringen av en ny central högstadieskola. 

Barnens perspektiv 
Skolmiljöerna är en avgörande del av barnens 
vardagsliv. Barnen vistas i skolmiljön större 
delen av sin vakna tid, vilket ställer stora krav 
på kvaliteten i såväl hus som utemiljö. 
Miljöerna ska möjliggöra både aktiviteter och 
lek samt vila och rekreation. Trots att det utgör 
en av barnens viktigaste livsmiljöer har barnen 
sällan möjligheten att göra sig hörda om 
utformningen vid vare sig nyproduktion eller 
omvandling av befintliga skolmiljöer.   

Exempel från andra delar av landet har visat 
att dialog mellan planerare, arkitekter, 
pedagoger, barn samt föräldrar i ett tidigt 
skede och kontinuerligt genom en process har 
potential att ge en bättre gestaltning av 
förskolor och grundskolor. Det är också en 
viktig del av både socialtjänstlagen och 
barnkonventionen att barn specifikt (ej via 
föräldrarna) ges möjlighet att inverka på de 
frågor som rör dem.  

Vi vet att ytor som möjliggör möten, 
aktiviteter, lek och upplevelse av grönska 
beskrivs som särskilt viktiga av barnen själva. 
Det bör därför ses som en naturlig del av 
samhällsbyggnadsprocessen i stort, och 
planeringen för förskolor och grundskolor 
specifikt. Ur ett demokratiskt perspektiv är det 
viktigt att barn och elever ges möjlighet att ge 
synpunkter exempelvis genom dialoger i ett 
tidigt skede och/eller inför genomförandet. 
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Friytorna och dess kvalitet  
En av de stora utmaningarna att lösa i fråga om 
skolbehoven är avvägningen mellan friytans 
betydelse för barns utveckling, välbefinnande 
och inlärning, och å andra sidan bristen på 
lämplig mark i tätbefolkade områden. Karlstads 
kommun har pekat ut vikten av att följa 
Boverkets allmänna råd, samt i den 
utsträckning det är möjligt deras 
rekommendationer på vad en rimlig storlek på 
skolgårdar kan vara. Samtidigt är det i princip 
omöjligt att uppnå detta i de allra mest 
centrala delarna av Karlstad, där behovet av 
förskolor och grundskolor verkar öka snabbare. 

Målkonflikten behöver hanteras och kan 
avhjälpas med ett ställningstagande om skolors 
plats i den framtida inriktningen för stadens 
utveckling, kommunspecifika riktlinjer kring 
friytors beskaffenhet samt kringliggande krav 
om till exempel kommungemensamma 
ekonomiska bedömningar.  

En ytterligare utmaning i fråga om friytor är 
utemiljöns anordnande. Den ska helst ha 
varierande terräng och vegetation samt bra 
sol-, skugg- och ljudförhållanden. Forskningen 
har också visat att grönare skolgårdar gynnar 
barnens inlärningsförmåga, sänker stressnivån 
hos barnen, vilket i sin tur leder till lugnare 
skolmiljöer med mindre konflikter. Samtidigt är 
skolgårdarna ofta fattiga på grönska, skugga 
och icke hårdgjorda ytor, speciellt i centrala 
lägen, vilket också ökar värmen vilket 
försämrar utemiljön ytterligare. I ett långsiktigt 
perspektiv kan förväntade klimatförändringar 
göra värmeböljor och skyfall vanligare. Särskilt 
värme är en hälsorisk för små barn, som kan 
motverkas med grönska och klimatreglerande 
ekosystemtjänster. Vill vi att barn ska må bra 
och lära sig mer i skolan utgör utemiljön en 
avgörande faktor.  

Strategiska avsteg 
Eftersom det i vissa lägen är mycket svårt att 
hitta lämplig mark kan det behöva öppnas upp 

 
9 Ibid 

för vissa strategiska avsteg från 
rekommendationerna om friytor. Medan 
ambitionen alltid ska vara att tillgodose en 
tillräckligt stor friyta, så kan det ur ett större 
samhällsperspektiv vara motiverat att anordna 
mindre förskolor och skolgårdar där behov 
finns, fast med ett större fokus exempelvis på 
utemiljöns kvalitet och samnyttjande. Detta 
medför att alternativa lösningar kan bli 
nödvändiga, till exempel att bygga mindre 
förskolor än normalt, bygga i fler plan samt att 
konvertera befintliga lokaler samt att 
samnyttja parker och naturområden, som då 
kan kräva ett högre underhåll på den tekniska 
sidan och en högre personaltäthet för skolans 
organisation. 

Samnyttjande & samlokalisering 
Boverkets rekommendationer för friytor kan 
vara svåra att följa i tätbebyggda områden. 
Men friytans storlek kan i framtiden eventuellt 
reduceras om man samutnyttjar allmänna 
parker, vilket är en trend på många håll i 
landet9.  

Samnyttjande & samlokalisering kan vidare 
användas för att integrera skolan och övriga 
verksamheter i förmån för samhället i stort, till 
exempel genom att förskolor och 
äldreboenden lokaliseras i närhet av varandra 
och utnyttjar samma utemiljö, kök, 
samlingslokaler med mera. Det kan bidra både 
till att mindre ytor behöver tas i anspråk totalt 
och att såväl barn som äldre får en mer 
stimulerande omgivning. Ett exempel på detta 
är Stagnellska hemmet på Herrhagen, som 
renoverades år 2020, och kommer innehålla 
servicehus, LSS-boende, två förskolor, social 
stödverksamhet och bostäder samt en publik 
lunchrestaurang. 
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Förvaltningsövergripande 
ekonomiska och 
kvalitetsmässiga bedömningar 
Förskole- eller grundskolelokaliseringar medför 
konsekvenser på en mängd frågor. Delbeslut 
tas i olika kommunala instanser med olika 
ekonomiska förutsättningar. Det i sin tur 
påverkar de kvalitetsmässiga val som görs om 
utemiljö, grönska, byggnadens utformning 
med mera i relativt tidiga skeden. 

För att höja kvaliteten på våra förskole- och 
grundskolemiljöer är det viktigt att 
kommunens samlade organisation tar ett 
koncernövergripande ansvar för ekonomin. 
Det vore önskvärt att det inför varje 
nylokalisering eller ombyggnadsprojekt görs en 
förvaltningsövergripande ekonomisk och 
kvalitetsmässig bedömning eller avstämning. 
Olika förvaltningar har olika kompetenser och 
olika mål för verksamheten, men det 
gemensamma är det kommunala ansvaret för 
att se till barnens bästa i deras vardagsmiljö.   

I dagsläget leder detta till att många projekt 
inte ges en optimal utformning utifrån barnens 
bästa. Ett exempel på detta är exempelvis 
utformningen av friytor för utevistelse. Här 
prioriteras många gånger andra krav som 
efterfrågan på bilparkering, funktionalitet för 
angörande lastfordon, olika parters idéer om 
byggnadens utformning, byggmetoder med 
mera, före prioriteringar om effektivt 
marknyttjande, möjlighet till större friytor, 
kvalitet och tillgång till redan uppvuxen 
grönska eller barnens önskemål om ytor.  

En annan aktuell fråga är tillgången till friytor i 
tätbebyggda centrala områden. Ofta krävs 
samnyttjande av till exempel en parkmiljö. 
Parkmiljöer och skolgårdar har ofta olika 
utformning och användningsområden vilket 
leder till konflikter och ökat slitage. Finns 
valmöjligheten gör detta att samlokalisering 
inte är att föredra, men i svåra lägen är det 
dock en viktig del för att få barnens närmiljö 
att fungera. Sammantagna arkitektoniska 

bedömningar och lösningar är därför viktiga att 
ta fram i tidiga skeden för att få fram 
innovativa lösningar kring utformning och mer 
hållbara materialval som kan ge bättre 
förutsättningar för ett samnyttjande. I 
kombination med barndialog och en 
förvaltningsövergripande ekonomisk analys av 
den samlade kommunala kostanden för 
investering och drift och andra samhällsvinster 
finns goda förutsättningar för att landa i 
långsiktigt hållbara lösningar som gynnar alla. 

Samverkan mellan förvaltningar 
viktigt för att höja kvaliteten  
För att på bästa sätt ta tillvara den kompetens 
som finns på förvaltningarna (barn och 
ungdom, stadsbyggnad, teknik och fastighet, 
kultur- och fritid samt kommunledning) är det 
viktigt att samråd sker i alla skeden om 
skolfrågorna med berörda förvaltningar och 
den expertkompetens respektive förvaltning 
besitter. Det kan exempelvis gälla 
lokaliseringar, byggnadens placering på en 
tomt, utformning och avvägningar om friytor 
eller avvägningar mot exempelvis efterfrågan 
på parkering. 

För att nyttja förvaltningarnas specialområden 
behöver processen kring nybyggnad och 
omvandling av skolmiljöer tydliggöras så att 
rätt expertkompetenser ges möjlighet att 
hantera rätt fråga och vid rätt tidpunkt.  

Kommunledningskontoret kan bidra till att i ett 
tidigt skede lyfta de övergripande långsiktiga 
markanvändningsbehoven för förskola och 
skola i översiktsplanen (eller i eventuella 
fördjupade översiktsplaner). Översiktsplanen 
lägger även fast övergripande riktlinjer för 
markanvändning, och strategiska frågor kring 
planering och utformning.  

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för 
verksamheten och dess planering. De ansvarar 
också för bedömningar kring behoven och 
beställning av ny- eller ombyggnation för att 
klara lokalförsörjningen. I planeringsskedet 
ansvarar de för att granska att den yta som 
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planeras fungerar i verkligheten med 
verksamhetens behov. Det är viktigt att 
förvaltningens behov av lokaliseringar, 
utformning och utrymmesbehov för framtiden 
förs in tidigt i kommunens översiktsplane- och 
detaljplaneprocesser, så att planeringen kan 
baseras på ett så korrekt underlag som möjligt.  

Stadsbyggnadsförvaltningens planenhet är 
ansvariga för kommunens hantering av 
konkreta markanvändningsfrågor, det vill säga 
hur tillgängliga ytor ska användas och utformas 
på bästa sätt. I dagsläget hanterar plansidan 
enbart frågor om nybyggnation då en 
detaljplan ska tas fram. En del av 
förvaltningens dagliga arbete innebär dock att 
hitta lösningar på komplexa avvägningar om 
effektivt markutnyttjande, utformning och att 
ta tillvara befintliga värden, i kombination med 
specifika partsintressen, vilket även utgör en 
tillgång vid planeringen av större ombyggnader 
av skolbyggnader och skolgårdar. Bygglov 
ansvarar för bedömningar av utformning och 
säkerhet med mera inför byggskedet.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar 
genom fastighetsavdelningen för att 
projektering, byggande och ombyggnad av 
förskolor och skolor sker enligt verksamhetens 
beställning, gällande lagkrav och kommunens 
riktlinjer. Staben ansvarar för 
genomförandeplaneringen inom ramen för 
den lokala investeringsplaneringen (LIP), 
varigenom det äskas pengar för respektive ny- 
eller ombyggnadsprojekt. Förvaltningen 
ansvarar även för anläggandet av utemiljön 
och att bevara befintlig grönska till förmån för 
en varierad och grön skolgård.  

Kultur och fritid ansvarar ibland för beställning 
inför byggande av kommunens sporthallar som 
ofta samnyttjas med skolan. Förvaltningen 
ansvarar även för och uthyrningen av 
motsvarande lokaler såväl kommuninternt som 
externt. 
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BILAGA 1. SKOLOR I KARLSTADS TÄTORT 
 

 

I Karlstad tätort finns en mängd olika 
förskolor och grundskolor, både med 
offentliga och enskilda huvudmän samt 
olika sammansättning i antal avdelningar 
och årskurser. 

Fördelningen är förhållandevis jämn mellan 
olika områden. Dock finns ytterligare behov 
av platser i centrala lägen med tanke på 
den tilltagande befolkningstätheten. 
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BILAGA 2. SKOLOR I KARLSTADS MINDRE TÄTORTER 
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Vallargärdet 
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Enskilda Avdelningar Barn 

Allergiförskolan Rönnen 1 20 

Backa förskola 1 30 

Cosmos Montessoriförskola 1 26 

Ekoleken 1 6 

Förskolan Blåklinten 1 35 

Förskolan Fröet 1 20 

Förskolan Kulskolan 1 36 

Förskolan Linblomman 1 26 

Förskolan Loket 1 19 

Förskolan Solvingen 1 24 

Förskolan Thoren Framtid 4 76 

Förskolan Tranan 1 24 

Förskolan Vitlöken 1 25 

Förskolan Änglagården 1 22 

Föräldrakooperativet Räven 1 24 

Föräldrakooperativet Trollet 1 22 

Föräldrakooperativet Ulvarna 1 24 

Montessoriförskolan Solen 1 25 

Naturförskolan August 1 25 

Personalkooperativet Bojen 1 13 

Personalkooperativet Kulingen 1 21 

Personalkooperativet Linnea 1 26 

Stellatus förskola 1 29 

Wåxnäs Leken 1 25 

Summa enskilda 27 623 

Kommunala Avdelningar Barn 

Alsters förskola 6 114 

Balders förskola 5 88 

Björkdungens förskola 5 94 

Bullerbyns förskola 4 72 

Daggkåpans förskola 5 92 

Edsvalla förskola 4 71 

Fogdemyrens förskola 6 110 

Fullriggarens förskola 4 63 

Förskolan Dirigenten 5 91 

Förskolan Gomorronsol 4 67 

Förskolan Kronoparken 1 6 118 

Förskolan Lotsen 4 74 

Förskolan Möjligheten 2 32 

Gläntans förskola 4 75 

Grindstugans förskola 4 75 

Gruvlyckans familjedaghem 2 14 

Gruvlyckans förskola 6 88 

Hagaborgs förskola 6 116 

Henstad förskola 4 74 

Hultsbergs förskola 6 112 

Hybelejens förskola 6 119 

Karlavagnens förskola 3 50 

Klara förskola 5 86 

Klasmossens förskola 4 76 

Kroppkärrs förskola 2 42 

Kvarnbergets förskola 5 88 

Lorensbergs förskola 7 132 

Långtäppans förskola 2 40 

Lärkängens förskola 4 75 

Mjölnartorpets förskola 4 72 

Morkullans förskola 5 99 

Norrstrands förskola 4 80 

Orrholmens förskola 7 112 

Plintens förskola 5 92 

Romstads förskola 2 40 

Rudsdalens förskola 3 55 

Rudsskogens förskola 4 76 

Rudsängens förskola 8 117 

Råtorps förskola 3 58 

Skåre förskola 7 115 

Skåre Herrgårds förskola 6 113 

Slussvaktens förskola 2 39 

Solängens förskola 3 61 

Stockfallets förskola 5 96 

Stodene förskola 5 96 

Sunnanängs förskola 5 93 

Sångtrastens förskola 6 114 

Södra Råtorps förskola 7 119 

Tallåsens förskola 5 96 

Tuggelite förskola 2 36 

Vallargärdets förskola 3 49 

Vasalundens förskola 3 53 

Vitsippans förskola 6 116 

Västerstrands förskola 4 79 

Zakrisdals förskola 3 56 

Summa kommunala 247 4480 
Totalsumma enskilda + 

kommunala 274 5103 

BILAGA 3. FÖRSKOLOR MAJ ÅR 2020 (BUF) 
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Enskilda F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalsumma Skolområde 

Backa Friskola 7 10 4   4 9 1 1  36 Öst 

Engelska skolan     118 120 127 158 155 157 835 Syd 

Friskolan Stellatus 19 18 18 18 10 9 7    99 Syd 

Nordic International School     23 23 31 52 31 13 173 Syd 

Thoren Framtid Karlstad 32 32 35 33 29 18 19 25 21 44 288 Väst 

Summa enskilda 58 60 57 51 180 174 193 236 208 214 1431  

Kommunala F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalsumma Skolområde 

Fredricelundsskolan 43 43 52 50 34 29 32    283 Väst 

Frödingskolan     53 65 57 45 49 56 325 Öst 

Färjestadsskolan 88 84 79 73 72 63 55    514 Öst 

Hagaborgsskolan 51 47 56 53       207 Syd 

Herrhagsskolan 65 58 57 56 52 38 51    377 Syd 

Hultsbergsskolan 37 61 55 48 47 26 52 61 69 66 522 Väst 

Ilandaskolan        150 177 135 462 Väst 

Kronoparksskolan 79 100 82 95       356 Öst 

Kroppkärrsskolan 58 53 57 68 49 76 51    412 Öst 

Kvarnbergsskolan 38 34 50 37 31 43 44    277 Syd 

Mariebergsskolan        144 103 97 344 Syd 

Norrstrandsskolan     74 80 76 160 166 167 723 Syd 

Nyeds skola 35 35 41 35 36 23 32 29 30 27 323 Öst 

Orrholmsskolan 23 24 23 28 21 25 21    165 Syd 

Rudsskolan        181 181 151 513 Öst 

Råtorpsskolan 26 37 22 28 50 35 51    249 Väst 

Skattkärrsskolan 68 68 66 63 74 43 63    445 Syd 

Skåreskolan 24 20 34 27 66 68 56    295 Väst 

Stockfallets skola 40 47 37 37 32 14 23    230 Öst 

Stodeneskolan 51 56 49 49 49 41 45    340 Väst 

Södra Råtorps skola 15 26 24 26       91 Väst 

Tuggeliteskolan 40 40 36 45       161 Väst 

Vallargärdets skola 23 20 24 23 20 27 30    167 Öst 

Vålbergsskolan 54 50 56 48 50 48 59 52 37 54 508 Väst 

Väse skola 13 22 16 17 12 19 19    118 Syd 

Västerstrandsskolan 72 69 71 66 61 40 43    422 Syd 

Summa kommunala 943 994 987 972 883 803 860 822 812 753 8829  

Totalsumma enskilda + 
kommunala 1001 1054 1044 1023 1063 977 1053 1058 1020 967 10 260  

Barn/årskurs 

BILAGA 4. GRUNDSKOLOR MAJ ÅR 2020 (BUF) 
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På skolområdesnivå 
Den väntade ökningen av barn i 
grundskoleåldrar har även brutits ned på 
skolområdesnivå, men avser då perioden 
2019–2024. Skolområde är i detta fall 
synonymt med geografiskt 
upptagningsområde. Barn folkbokförda i detta 
område anvisas till en viss skola. Då siffrorna är 
baserade på antalet boende i området tas ej 
hänsyn till elever som i och med det fria 
skolvalet pendlar mellan områden vilket är 
viktigt att komma ihåg, samt att vissa skolor 
uteslutits på grund av överlappande områden. 

De största ökningarna i lågstadieålder 6–9 år 
väntas ske kring Herrhagsskolan, 
Orrholmsskolan, Kvarnbergsskolan och 
Hagaborgsskolan. I mellanstadieålder 10–12 år 

väntas den största ökningen kring 
Herrhagsskolan, Hagaborgsskolan, 
Orrholmsskolan, Stockfallets skola och 
Färjestadsskolan. I högstadieålder 13–15 
väntas störst ökning även här kring 
Herrhagsskolan men även Kvarnbergsskolan 
och Kronoparksskolan. Generellt sker alltså 
störst ökning av barn i centrala lägen till 2024. 

Vad gäller kommunens mindre tätorter så 
utmärker sig området kring Väse skola med en 
betydande ökning av barn i lågstadieålder, 
samt en mindre ökning av barn i 
mellanstadieålder. Området kring Vallargärdets 
skola ser i jämförelse en minskning över alla 
åldersgrupper. Kring Nyeds skola i Molkom 
sker en viss mindre ökning av barn i mellan- 
och högstadieålder.

Prognos elever i förskoleklass och grundskola per skolområde 2019–2024 (Sweco) 

 

  

Skolområde Barn 6–9 
år 2019 

Ökning barn 6–9 
till år 2024 

Barn 10–
12 år 2019  

Ökning barn 10–12 till 
år 2024 

Barn 13–
15 år 2019 

Ökning barn 13–15 till 
år 2024 

 Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % 

Fredricelundsskolan 240 -11 -4,4% 180 -15 -8,3% 147 +23 +15,7% 

Färjestadsskolan 339 +37 +10,8% 231 +34 +14,6% 246 +12 +5,0% 

Hagaborgsskolan 192 +49 +25,6% 127 +51 +40,3% 163 +22 +13,7% 

Herrhagsskolan 286 +168 +58,6 183 +126 +68,7% 195 +116 +59,4% 

Hultsbergsskolan 192 -20 -10,4% 146 -6 -4,1% 155 -5 -2,9% 

Kronoparksskolan 413 -2 -0,5% 306 +6 +1,8% 266 +37 +13,9% 

Kroppkärrsskolan 202 -2 -0,8% 158 +3 +1,9% 166 -5 -2,8% 

Kvarnbergsskolan 158 +64 +40,2% 156 +2 +1,2% 124 +47 +37,6% 

Nyeds skola 170 0 +0,3% 111 +21 +18,8% 110 +16 +14,7% 

Orrholmsskolan 112 +49 +43,9% 83 +32 +38,0% 79 +40 +50,8% 

Råtorpsskolan 118 -1 -1,2% 90 +6 +6,7% 93 -1 -0,8% 

Skattkärrsskolan 258 -11 -4,2% 184 +8 +4,4% 176 +10 +5,9% 

Skåreskolan 113 -37 -33,1% 82 -9 -10,8% 81 +5 +5,8% 

Stockfallets skola 178 +2 +1,3% 106 +24 +22,7% 100 +28 +27,8% 

Stodeneskolan 211 -26 -12,4% 135 +21 +15,2% 136 +16 +11,6% 

Södra Råtorps skola 83 -33 -39,8% 68 -22 -31,7% 69 -15 -21,7% 

Tuggeliteskolan 152 -32 -21,2% 123 -23 -19,0% 110 -6 -5,5% 

Vallargärdets skola 90 -11 -12,5% 87 -18 -20,3% 73 -3 -4,3% 

Vålbergsskolan 238 +7 +2,8% 167 0 +0,3% 161 +18 +11,0% 

Väse skola 66 +33 +49,3% 54 +10 +18,2% 56 -3 -4,7% 

Västerstrandsskolan 269 -9 -3,2% 198 +12 +5,9% 180 +31 +17,0% 

Övriga 3 0 0,0% 4 0 0,0% 4 0 0,0% 

Totalt 4 083 +213 +5,2% 2 979 +261 +8.8 2 890 +384 +13.3 

BILAGA 5. BEDÖMNING BEHOV 2019–2024 (SWECO) 
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Nedan visas de senaste siffrorna (augusti 2020) 
från barn- och ungdomsförvaltningen 
angående beslutade förskoleprojekt samt hur 
många avdelningar och platser de omfattar. 
Stora investeringar är planerade och håller på 
att genomföras som väntas resultera i cirka 
650 platser till 2023. I jämförelse med 
prognosen håller utvecklingen av 
förskoleplatser jämna steg sett till det totala 
behovet i kommunen fram till 2029. En 

betydande andel av platserna är dock 
lokaliserade i tätortens ytterområden, såsom 
Rud och Stockfallet vilket gör att behovet av 
platser centralt inte tillgodoses. Eventuellt kan 
detta behov mötas av ännu ej beslutade 
centrala förskolor, exempel på vilka 
presenterades i utredningen om centrala 
skolor och redogörs för längst ner på denna 
sida.  

 

Tillkommer 2020–2021  Avdelningar Ca. antal platser Klar 

Förskolan Galaxen  7 126 fr. HT-20 

Rudsängen +2 avd 2 36 fr. VT-20 

Norrstrand +4 avd 4 72 fr. VT-21 

Stockfallets förskola +2 avd 2 36 fr. VT-21 

Rödklövern 5 90 fr. HT-21 

Summa 2020–2021 20 360  

 

Tillkommer 2022–2023  Avdelningar Ca. antal platser Klar 

Vitsippan + 2 avd 2 36 
 

Hagaborg + 3 avd 3 54 
 

Stormyren (Stockfallet)  6 108 
 

Orrholmen + 2 avd 2 36 
 

Fredricelund + 4 avd 4 72 
 

Summa 2022—2023 17 306 
 

Totalsumma båda perioder 37 666 
 

 

 

 

Möjliga centrala lokaliseringar förskolor10 
 

 
10 Tjänsteskrivelse 2020-03-18, Dnr KS/2019:468 Dpl 60. 

Lokalisering Totalyta i 
kvm (ca) 

Användning Storlek Ytbehov för kommunal verksamhet 
vid större ytangivelse totalt 

Tingvalla idrottsplats ca 20 200 Förskola 8 avd 7000 

Älvkulle ca 37 400 Förskola 8 avd 7000 

N Sundsta badhus ca 7100 Förskola 8 avd  

Lamberget  
(tänkbar lokalisering på lång sikt) ca 4500 Förskola 4–5 avd ryms Vid 6 avd -5300 kvm optimalt 

Tullholmssågen ca 2350 Förskola 4 avd Ytan ger utemiljö på ca 23 kvm/barn 
vid 4 avd 

Slussvakten ca 4100 Förskola 
4 avd totalt. 

Tillskapa minst 
2 avd 

Finns 2 avd i dag. Behov av att kunna 
till/ut minst 2 avd 

BILAGA 6. TILLKOMMANDE PLATSER (BUF) 
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Tillkommande platser i förskoleklass och grundskola (BUF) 
Nedan visas de senaste siffrorna från barn- och 
ungdomsförvaltningen angående beslutade 
grundskoleprojekt. Projekten är begränsade till 
utökning av befintliga F-6-skolor. För att 
synliggöra hur många tillkommande platser det 
kan röra sig om har dessa skolors elevantal i 

maj år 2020 dragits av från den totala 
planerade kapaciteten efter utökningen. 
Observera att det i barn- och 
ungdomsförvaltningens lokalbehovsplanering 
finns fler ej beslutade projekt. 

 

Tillkommer 2022–2024 Ca. antal platser Klar 

Fredricelundsskolan 70 HT-22 

Färjestadsskolan 235 HT-22 

Orrholmsskolan 435 2023/24 

Skattkärrsskolan 80 2023 

Stockfallets skola 120 2023 

Summa 2022–2024 940  

 

 

Möjliga centrala lokaliseringar högstadieskolor11

I utredningen om centrala skolor föreslogs att 
en högstadieskola för 800 elever skulle kunna 
tillgodose behovet av högstadieplatser fram till 
2030. En sådan lokalisering är tillgänglig från 
många delar av kommunen, inte minst sett till 
kommunikationer, samtidigt som det kan 

underlätta integrationsarbete och likvärdighet, 
då elever från olika områden och bakgrund kan 
komma att blandas. 

 

 

 

 

I de västra delarna av Karlstad pågår stora 
stadsutvecklingsprojekt med en stor andel 
bostäder. Detta medför ett stort behov av 
skola och idrott i ett relativt centralt läge. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har därför tagit 
fram program för skola och idrott inom Östra 
Zakrisdal. Plats för bland annat skola för 800 
barn tog programmet höjd för. 

 
11 Tjänsteskrivelse 2020-03-18, Dnr KS/2019:468 Dpl 60. 

Lokalisering Totalyta i 
kvm (ca) 

Användning Storlek Ytbehov för kommunal verksamhet 
vid större ytangivelse totalt 

Älvkulle ca 37 400 Högstadie 800 elever 22 000 

N Sundsta badhus ca 22 000 Högstadie inkl 
utemiljö i park 800 elever  
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