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Barn- och utbildningsförvaltningens svar angående
samråd om Detaljplan för del av Lindås 2:2, Vargön
Förslag till beslut
Som svar angående samråd om detaljplan för del av Lindås 2:2, Vargön översändes
yttrandet "Barn- och utbildningsnämndens yttrande gällande förslag till Detaljplan för Del
av Lindås 2:2, Vargön ", daterat 2017-10-10 till Byggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till de fastställda Förskole- och
skolutredningarna som redovisar lokal och platsbehov i förskola och skola och
rekommenderar att Byggnadsnämnden i förslaget till Detaljplan för del av Lindås 2:2
inkluderar verksamheternas lokalbehov i sin konsekvensbeskrivning.
I nuläget är det fullt i grundskolorna och befolkningsprognoserna visar på ökningar
under kommande år. Detta bör inkluderas i detaljplaneförslaget och den bör även belysa
lokalproblematiken i konsekvensbeskrivningen

Fördjupad beskrivning av ärendet
Under rubriken Förutsättningar och förändringar i Detaljplan för del av Lindås 2:2,
Vargön står det att det finns förskola och grundskola i centrala delarna av Vargön. De
positiva sidorna av skolorna framhävs, exempelvis fin och idyllisk utemiljö. De
grundskolor för årskurs F-6 som ligger i Vargön har idag brist på lokaler och moduler
har ställts upp på skolgårdarna vilket minskar friytan och påverkar skolornas utemiljö
negativt. Från och med höstterminen 2017 hyr förvaltningen också lokaler för
fritidshemmen i externa lokaler. Äldre elever i Vargön åker till årskurs 7-9 skolor i
centrala Vänersborg och i nuläget råder det brist på lokaler även inom den
verksamheten och vid byggnation i Vargön ökar trycket ytterligare.
På det aktuella området finns det idag ingen bebyggelse. Det innebär att om marken
bebyggs tillkommer det invånare. Barn- och utbildningsförvaltningen vill att det i
detaljplanen ska framgå vilka konsekvenser som byggnation av bostäder får ifall det inte
samtidigt tillkommer lokaler för förskola och skola. En kommun med bra
förutsättningar för utbildning bör ligga i allmänhetens intresse på samma sätt som
bostäder.

Barn- och utbildningsnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-10-09

2(2)
Dnr: BUTN2017/147

I avsnittet där konsekvenser beskrivs finns det ingen konsekvensbeskrivning för
förskola och skola. Utbildning är viktigt för barn och en konsekvensbeskrivning
gällande förskola och grundskola bör finnas med under rubriken Barnperspektiv.

Anne-Len Kriewitz

Sofia Bråberg

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Bilagor
-

Detaljplan för del av Lindås 2:2, Vargön, dnr BN 2017/4. Se detaljplan
på www.vanersborg.se

-

Barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 2017-10-10
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Barn- och utbildningsnämndens yttrande gällande
förslag till Detaljplan för Del av Lindås 2:2, Vargön
Yttrande
Under rubriken Förutsättningar och förändringar i Detaljplan för del av Lindås 2:2,
Vargön står det att det finns förskola och grundskola i centrala delarna av Vargön. De
positiva sidorna av skolorna framhävs, exempelvis fin och idyllisk utemiljö. De
grundskolor för årskurs F-6 som ligger i Vargön har idag brist på lokaler och moduler
har ställts upp på skolgårdarna vilket minskar friytan och påverkar skolornas utemiljö
negativt. Från och med höstterminen 2017 hyr förvaltningen också lokaler för
fritidshemmen i externa lokaler. Äldre elever i Vargön åker till årskurs 7-9 skolor i
centrala Vänersborg och i nuläget råder det brist på lokaler även inom den
verksamheten och vid byggnation i Vargön ökar trycket ytterligare.
På det aktuella området finns det idag ingen bebyggelse. Det innebär att om marken
bebyggs tillkommer det invånare. Barn- och utbildningsförvaltningen vill att det i
detaljplanen ska framgå vilka konsekvenser som byggnation av bostäder får ifall det inte
samtidigt tillkommer lokaler för förskola och skola. En kommun med bra
förutsättningar för utbildning bör ligga i allmänhetens intresse på samma sätt som
bostäder.
I avsnittet där konsekvenser beskrivs finns det ingen konsekvensbeskrivning för
förskola och skola. Utbildning är viktigt för barn och en konsekvensbeskrivning
gällande förskola och grundskola bör finnas med under rubriken Barnperspektiv.

Bakgrund
Byggnadsnämnden skickade 26 september 2017 meddelande till Barn- och
utbildningsnämnden gällande samråd för Detaljplan för Del av Lindås 2:2, Vargön. Svar
skulle inkomma senast 18 oktober.

Sammanfattning av yttrande
Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till de fastställda Förskole- och
skolutredningarna som redovisar lokal och platsbehov i förskola och skola och
rekommenderar att Byggnadsnämnden i förslaget till Detaljplan för del av Lindås 2:2
inkluderar verksamheternas lokalbehov i sin konsekvensbeskrivning.
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I nuläget är det fullt i grundskolorna och befolkningsprognoserna visar på ökningar
under kommande år. Detta bör inkluderas i detaljplaneförslaget och den bör även belysa
lokalproblematiken i konsekvensbeskrivningen

Mats Andersson
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Bilagor
•

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09

•

Detaljplan för Del av Lindås 2:2, Vargön. Se www.vanersborg.se

