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Förslag i enlighet med policy för Attraktiv skola och Attraktiv förskola 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 om policy för Attraktiv skola åkf-9 och Attraktivförskola. 

Med fullmäktiges beslut som grund, har Barn och Utbildningsnämnden det fortsatta ansvaret för 

den konkreta utformningen av den framtida strukturen för skola och förskola. 

Framtidsspaning 
Befolkningsmål 

Utdrag ur kommunens omvärldsanalys 2018-2030 

Befolkningsmålet ska utgöra ett viktigt planeringsunderlag för kommunernas verksamheter. En 

sådan verksamhet har bostadsplanering, ett område som bedöms fortsatt utgöra ett hot för 

måluppfyllelse. Andra är bland annat äldreomsorg och skola som kommer behöva nya platser. 

Piteås 46 000 personer förväntas att fördelas enligt nedan. 

Ålder/år  2030  2016  % förändring 

0-19 år  10400  9155  + 14 % 

20-64  24400  22026  + 11 % 

65+  11200  9407  + 19 % 

Ökningen av elever från förskola till skola blir enligt befolkningsmålet ovan ca 1200 fram till år 

2030. Antag att dessa är jämt fördelade över åren Ca 60 elever per årskull . Detta ger ett framtida 

ökat lokalbehov för: 

 Förskolan 1-5 år blir det ca 300 barn eller 20 förskoleavdelningar. 

 Lågstadiet 240 elever 10-12 klassrum 

 Mellanstadiet och högstadiet 180 elever vardera eller ca 8-10 klassrum 

Bostadsbyggande 

Under planperioden 2016-2020 planerades för byggande av 1500 bostäder, till idag har det 

tillskapats 275, 146 i centrum eller centrumnära, 70 st stadsdelscentra, 9 i Landsbygdscentra samt 

50 st i övriga områden. Det pågår byggnationer av 293 bostäder samtliga lägenheter i centrum 

eller centrumnära lägen. Det återstår då under perioden 2018-2021 byggande av ytterligare ca 

1 000 bostäder. Kommunens målsättning är även att skapa 200 bostäder i landsbygdscentra.1 

För att tillgodose behovet av bostäder krävs, förutom att förtäta och förnya i befintligt 

bostadsbestånd, att planera för nya stadsdelar, ett aktuellt projekt är stadsutveckling öster (Norra 

Pitholm och ut mot Renön).  

                                                           
1 Landsbygdscentra Rosvik, Norrfjärden, Roknäs/Sjulnäs, Hortlax och Jävre 
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Klimatförändringar påverkar oss i allt högre grad, sommaröppna verksamheter upplever höga 

inomhustemperaturer och barnen behöver skugga utomhus. Detta leder bland annat till behov av 

Kyla i lokaler som används sommartid eller bättre solskydd. Ett annat område är ökade 

nederbördsmängder som ställer högre krav på utformningen av utemiljön det handlar om 

dagvattenhantering, bättre möjlighet tillsnöröjning av skol och förskolegårdar mm.  

Hållbarhetsperspektivet innebär satsningar på exempelvis småskalig elproduktion (solceller), 

energieffeiktiva lösningar, val av hållbara byggmaterial mm 

Förutsättningar 
 

Förskolan 

 

 

Under året varierar beläggningen i förskolan, trycket på förskolan är som lägst i augusti månad för 

att succesivt öka och nå sin kulmen under våren i april/maj. Det bör finnas en förskolestruktur där 

vi klarar dessa variationer utan att tillfälligt öppna och stänga små enheter antingen med moduler 

eller att hyra in lokaler externt 
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Lite fakta 
 

Förskolan 

 Vi har idag 3 avd i moduler och 4 avd i tillfälligt inhyrda lokaler. 

 Vi har 12 avd med olika typer av inomhus- eller arbetsmiljöproblem 

 Vi har 8 enavdelningsförskolor. 

 Vi har 16,3 barn per avd, eller 11 m²/barn, det är fullt i våra förskolor. 

Skolan 

 Vi kommer till hösten 2018 att ha 12 klassrum i inhyrda moduler. 

Generellt 
Investeringsförslag 
Fortsätt satsningen på utemiljön i kommunens skolor och förskolor. 

Vidta åtgärder för att förbättra arbets- och inomhusmiljön i skolor och förskolor. 
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Södra området Hortlax, Jävre Hemmingsmark, Blåsmark och 

Bergsviken med omland 
 

Målbild för Södra området strukturplan 2014 
Skolstrukturplanen som beslutades 2014 innebar följande förändringar av Skolstrukturen i södra 

området:  

 Elever åk 4-6 från Hemmingsmark och Blåsmark går i Bergsvikens skola. 

 Blåsmarks skola blir en skola för åk f-3 med elever från Hemmingsmarks och Blåsmarks 

nuvarande upptagningsområden.  

 Hemmingsmarks skola avvecklas. 

 

Förändringar av strukturplanen 2015-2017 

2015 hyrdes en modul med 2 förskoleavdelningar in i Bergsviken för att klara ett ökat behov av 

förskoleplatser. 

2016 Föreslogs en förändrad stadieindelning mellan Norrbyskolan och Bergsviksskolan, beslutet 

blev dock en oförändrad stadieindelning.  

Ett förslag lades även fram 2016 om att fotbollshallen tillsammans med skolbyggnaden skulle 

inrymma både skola och förskola i Bergsviken, förslaget innebar att den röda förskolebyggnaden 

skulle rivas. Denna del av förslaget beslutades och är under genomförande. 

Under resan gång har det öppnats en friskola i Hemmingsmark, vilket ledde till att Blåsmarksskola 

lades ner from skolstarten HT 2017. Förskolan som finns i Blåsmarksskola har utökats med en 

avdelning. 

Nuläge 2018-06 för södra området  
I södra området finns idag följande enheter: 

 3 avdelningar Norrby förskola i Hortlax, Lokalen hyrs av Region Norrbotten 

 3 avdelningar Ängens förskola i Hortlax 

 2 avdelningar Blåsmark i gamla skolan 

 2 avdelningar Jävre i skolan 

 2 avdelningar Hemmingsmark Krokofantens förskola Privat 

 6 avdelningar i skolbyggnaden Bergsviken 

 3 avdelningar i fristående förskola (Röda byggnaden) 

 2 avdelningar i inhyrda moduler  

 Årskurs 7-9 Hortlaxskolan med upptagning från Jävre, Hemmingsmark, Blåsmark Hortlax 

och Bergsviken. Skolan har även en fotbollsprofilerad inriktning med upptagning från 

hela kommunen. 

 Årskurs F-6 i Norrbyskolan Hortlax här går elever från i huvudsak Hortlax 

 Årskurs f-6 i Jävre skola. 

 Årskurs f-6 i Bergsviksskolan med elever från Bergsviken och Blåsmark 

 Årskurs f-6 i Dalbackens friskola Hemmingsmark 

 Årskurs f-3 i Tolvmans friskola Bergsviken 
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Renoveringsbehov i Södra området 

 Renoverings /ombyggnadsbehov på Norrbyskolan. 

 Stort renoverings och ombyggnadsbehov av Gymnastikbyggnaden Bergsviksskolan 

 Ängens förskola har ett kvarstående reinvesteringsbehov. 

 

Pågår 
Bergsviksskolan och delar av fotbollshallen byggs om för att rymma både skola och förskola . 

Planen är vidare att riva den röda förskolebyggnaden  och avveckla den inhyrda förskolemodulen.  

 

Framtid 
 

Elevstatistik förskolan 

 
 

 
 

Totalt finns det idag 23 förskoleavdelningar i området varav 2 har privat huvudman. I Södra finns 

idag 74 barn födda 2012 som övergår till förskoleklass , 60 barn är födda 2017 och kommer in i 

förskolan succesivt under nästa läsår 18/19. En rimlig slutsats utifrån detta är att trycket minskar 

Födda 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Diff

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Jävre                  5 10 3 9 11 6 -1

Hemmingsmark 2 10 4 9 10 4 -2

Blåsmark       4 8 8 7 9 5 -1

N-by/Hortlax        22 23 20 27 33 25 -3

Bergsviken        27 39 21 44 29 34 -7

Totalt               60 90 56 96 92 74 -14
Kommer Lämnar
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något på förskolan kortsiktigt. Långsiktigt byggs ett 50-tal villor i Bergsviken vilket på längre sikt 

torde innebära ett ökat tryck på förskolan. 

 

 
 

Under våren 2017 har det varit 16,7 barn per avdelning, inför hösten 2018 är det 27 barn färre i 

förskolan.  

 

 

Elevstatistik skolan 

 
Statistiken bygger på framskrivning av de barn som finns i respektive ort.  

 

Jävre skola 

Det vi ser i Jävre är en skola med drygt 40 elever 2023/2024. Jävre är en av kommunens 

landsbygdscentra, i den fördjupade översiktsplanen planeras åtgärder för att underlätta för 

bostadsbyggande vilket kan innebära en befolkningsökning i Jävre. En annan fråga man kan ställa 

sig är vad Northvolts etablering i Skellefteå kommer att innebära för Jävre.  

 

Hotlaxskolan / Norrbyskolan 

Slutlig placering inför våren 2018 utsökt 2018-01-15

Södra 3 465 m² 165 m² 310 41 351 21 16,7 barn/avd 10 m²/barn

Slutlig placering inför hösten 2018 utsökt 2018-04-25

Södra 3 465 m² 165 m² 300 24 324 21 15,4 barn/avd 11 m²/barn
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Hortlax är på samma sätt som Jävre ett Landsbygdscentra med ett planerat bostadsbyggande. 

Högstadiet har upptagning från  hela södra området samt en profilering fotboll med upptagning 

från hela kommunen.  

 

Bergsviksskolan 

I Bergsviken pågår eller planeras det för ett 50-tal villor och några hyreslägenheter. Utifrån det är 

det rimligt att anta att trenden för elevutvecklingen kommer att vända. 

 

Investeringsförslag 
Det är idag trångt på Högstadiet i Hortlax och redan idag finns behov av fler lokaler. Här föreslås 

en tillbyggnad av  Norrbyskolan, detta frigör lokaler i Modulen som kan täcka högstadiets behov. 

Elevstatistiken när det gäller Norrby och Hortlax är något ökande om vi även väger in att 

Hortlaxskolan även har en fotbollsklass med intag från hela Kommunen. 

 

En ny trafikplats planeras  på E4 vid Hortlax med syfte att skapa säkrare och smidigare vägar för 

trafikanterna, samt minskad genomfartstrafik genom Bergsviken. Läget i projektet är att vägplan 

är fastställd och har vunnit laga kraft, projektet Inväntar nu besked om byggstart. Utifrån detta bör 

även plats skapas på Norrbyskolan för elever från Blåsmark som idag är hänvisade till 

Bergsviksskolan.  

 

Gymnastikbyggnaden i Bergsviken är i stort behov av ombyggnad/renovering och bör planeras in 

under kommande VEP perioden 2019-2021. 
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Västra området Infjärden Roknäs/Sjulnäs, Böle,  Svensbyn,  Lillpite 

och Sikfors 
 

Målbild södra området Strukturplan 2014 
Skolstrukturplanen som beslutades 2014 innebar följande förändringar av Skolstrkturen i Västra 

området: 

 Lillpite skola avvecklas. 

 Böle skola blir en skola med åk f-3 för elever från Böle och Lillpite tidigare 

upptagningsområden med undantag för elever boende längs Roknäsvägen som överförs 

till upptagningsområdet för Svensbyskolan. 

 Samtliga elever åk 4-9, går i Sjulnäs skola. Renovering och ombyggnationer fullföljs enligt 

tidigare plan (mellanstadiebyggnaden och kök) 

 Förskola Lillpite (villa) flyttar in i skolan, i anslutning till nuvarande förskolegrupp. 

 Förskolan i Svensbyn (villa) avvecklas och ersätts genom ombyggnation av tomma lokaler i 

Roknäsgården. 

 

Förändringar av skolstrukturplanen 2015-2017 

 2016 ändrades upptagningsområdet så att sikfors med omland ingår i Västra området. 

 Förskolan i Svensbyn har inte kunnat avvecklas på grund av ökande behov. 

 Årsskiftet 2017/2018 hyrdes EFS lokal i Sjulnäs in för att klara förskolebehovet 

 Inför HT 2018 hyrdes en modul in för att klara det ökande elevantalet på Sjulnässkolan. 

 2017 hyrdes en modul in till Böle för att klara förskolebehovet. 

 

Nuläge  
I västra området finns idag följande enheter: 

 Sjulnässkolan 4-9 

 Svensbyskolan f-3 

 Böle skola F-3 

 I ur och skur forsens friskola (privat) Sikfors f-6 

 I ur och skur forsens förskola (privat)  

 Roknäs förskola i Roknäsgården 6 avdelningar 

 Pyret Förskola 1 avdelning Svensbyn 

 Hedda förskola 1 avdelning Inhyrd i EFS lokal 

 Lillpite Förskola 2 avdelningar i fd skolan 

 Trulle förskola 1 avdelning Lillpite 

 Förskola Böle 1 avd modul vid skolan 

 Förskola Böle 1 avdelning Villa 

 Förskola Böle 1 avdelning Villa 

Renoveringsbehov i Västra området: 
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 Pyret Förskola Svensbyn 

 Skolan i Böle 

 

Pågår 
En modul med 2 klassrum hyrs in inför HT 2018 till Svensby skola för att klara det ökande 

elevantalet. I övrigt pågår just nu inga ombyggnader eller renoveringar. 

 

Framtid 
Elevstatistik förskola 

 

I området finns 69 barn födda 2012 som kommer att börja i förskoleklass HT 18/19. 2017 finns det 

61 barn födda 2017 som kommer att succesivt börja i förskolan i området. 

 

 

Födda     2017 2016 2015 2014 2013 2012 Diff

1år 2år 3 år 4 år 5 år

Lillpite 12 5 15 9 14 16 -4

Böle         18 16 16 16 21 15 3

Sikfors  1) 5 5 1 1 9 5 0

Sv-byn  10 9 13 5 13 14 -4

Sjulnäs Roknäs 16 26 16 17 17 19 -3

Totalt     61 61 59 49 70 69 -8

Tillkommer Lämnar

Slutlig placering inför våren 2018 utsökt 2018-01-15

Radetiketter Yta Yta / avd Heltid Halvtid Summa Avdelningar Nyckeltal Nyckeltal 2

Infjärdens FO 2 283 m² 163 m² 209 40 249 13 19,2 barn/avd 9 m²/barn

Slutlig placering inför hösten 2018 utsökt 2018-04-25

Radetiketter Yta Yta / avd Heltid Halvtid Summa Avdelningar Nyckeltal Nyckeltal 2

Infjärdens FO 2 283 m² 163 m² 185 38 223 13 17,2 barn/avd 10 m²/barn
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Nyckeltalen visar att det är väldigt trångt i förskolan i området, antalet födda i området är 

fortfarande relativt konstant. 

 

Elevstatistik skola 

  

Ovanstående statistik grundar sig på framskrivningar utifrån dagens barn och elever i området, i 

detta material har inte hänsyn tagits till flyttrörelser och eventuella byggnationer. Antalet elever 

ökar i Böle och Svensbyn, detta medför även att Sjulnässkolan kommer att påverkas framöver. 

Investeringsförslag 
Bygg till 3 förskole avdelningar samt 1-2 klassrum på Böle skola i samband med att den renoveras. 

De två Villorna i Böle säljs som bostäder och modulen vid skolan avvecklas. 

Bygg till 2 avdelningar förskola samt 2 klassrum på Svensbyskola. 

Förskolan Pyret i Svensbyn säljs som bostad. 

Bygg till 2 klassrum till Sjulnässkolan, dock bör en prognos göras utifrån kommunens 

befolkningsmål.  
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Norra området Norrfjärden, Rosvik Alterdalen och Sjulsmark 
 

Målbild Norra området Strukturplan 2014 

 Alterdalens skola avvecklas. 

 Backgårdsskolan blir en skola för åk f-3 med elever från nuvarande upptagningsområde 

samt elever (f-3) från Alterdalens tidigare upptagningsområde. 

 Porsnässkolan blir en skola för åk 4-9 med elever från nuvarande upptagningsområde 

samt elever (åk 4-6) från Alterdalens tidigare upptagningsområde. 

 Hyrda lokaler i Hälsocentralen, Norrfjärden, sägs upp från hösten 2015. Under lå 2014-15 
används lokalen som ersättningslokal i samband med renovering av närliggande förskola. 

 

Förändringar av skolstrukturplanen 2015-2017 

 En förskoleavdelning har öppnats i inhyrda lokaler i Rosvik och en förtätning hr 

genomförts på Rosviks förskola.  

 Inför HT 2018 har en avdelning förskola flyttats till Hälsocentralen, I och med detta 

avlastas  Helgenäs förskola och tanken är att vi kortsiktigt skapar en bättre inomhusmiljö. 

Nuläge 
I Norra området finns idag följande enheter: 

 Rosviksskola f-6 

 Sjulsmarksskola f-6 

 Backgårdsskolan f-3 

 Porsnässkolan 4-9 

 Rosviksförskola 4 avd 

 Rosviksförskola i FD träskolan 2 avd 

 Maskrosens förskola i rosvik ( ekonomisk förening) 2 avd 

 Sjulsmarks förskola i Skolbyggnaden 2 avd 

 Alterdalens förskola inhyrd i byagården Nybyn 2 avd 

 Helgenäs förskola i Norrfjärden 2 avd 

 Norrfjärdens förskola Backgårdsområdet Norrfjärden 5 avd 

 Förskola i Hälsocentralen Norrfjärden 3 avd 

Renoveringsbehov i Norra området: 

 Helgenäs förskola dras idag med stora inomhusmiljöproblem, dessutom är byggnaden svår 

att anpassa så att den fungerar optimalt som förskola. 

 Rosviks skola är i behov av renovering och ombyggnad.  

 I sjulsmark kvarstår endel av renoveringen 

 Träskolan i Rosvik där förskolan idag är inrymd är i stort behov av renovering. I denna 

byggnad finns även Maskrosens kooperativa förskola. 

 I hälsocentralen Norrfjärden finns det idag ett renoverings / ombyggnadsbehov 

 



 

13 

Pågår 

 I norra området pågår inga åtgärder just nu. 

Framtid 
Elevstatistik Förskola 

 

 

I Norra området är de 91 barn födda 2012 som börjar förskoleklass hösten 2018, 68 barn är födda 

under 2017 och kommer succesivt att komma in i förskolan. Utifrån detta är det rimligt att anta att 

trycket på förskola minskar, dock är trycket fortfarande högt i Rosvik. 

Födda       2017 2016 2015 2014 2013 2012 Diff

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Alter H-träsk       4 9 3 10 7 9 -5

Sjulsmark 4 5 9 4 7 9 -5

Rosvik       31 34 33 32 28 35 -4

Porsn/Bg  29 34 37 32 30 38 -9

Totalt       68 82 82 76 73 91 -23

Tillkommer Lämnar

Slutlig placering inför våren 2018 utsökt 2018-01-15

Yta Yta / avd Heltid Halvtid Summa Avdelningar Nyckeltal

Norra området 4 102 m² 392 m² 301 48 349 21 16,6 barn/avd

Norrfjärdens FO 2 915 m² 194 m² 204 28 232 15 15,5 barn/avd

Alterdalens förskola 276 m² 138 m² 25 5 30 2 15,0 barn/avd

Helgenäs förskola 832 m² 277 m² 43 8 51 3 17,0 barn/avd

Norrfjärdens förskola 1 292 m² 185 m² 104 11 115 7 16,4 barn/avd

Sjulsmarks förskola 515 m² 172 m² 32 4 36 3 12,0 barn/avd

Rosvik 1 187 m² 198 m² 97 20 117 6 19,5 barn/avd

Rosviks förskola Fassvägen 1 187 m² 198 m² 97 20 117 6 19,5 barn/avd

Maskrosens PersonalKoop förskola 240 m² 120 m² 33 5 38 3 12,7 barn/avd
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Elevstatistik skola 

 

I Norra området ser vi en ökning av elever på samtliga skolor utom i Sjulsmark där framskrivningen 

visar på 45 elever 2023/2024. 

Bostadsbyggande 
Rosvik  och Norrfjärden är ett utpekade Landsbygdscentra i den fördjupade översiktsplanen vilket 

innebär att planen är att skapa bättre förutsättningar för att bygga bostäder här. Närheten till 

Luleå torde även bidra till en positiv utveckling i dessa orter. 

 

Investeringsförslag 
Porsnässkolan behöver fler undervisningslokaler framöver och här finns en rad alternativ som 

behöver utredas vidare. 

 Vaktmästeriet flyttas till Hälsocentralen i Norrfjärden. 

 Är det möjligt att flytta biblioteket till Hälsocentralen. 

Helgenäs förskola finns idag i lokaler med dålig inomhusmiljö och som är svåra att fullt ut anpassa 

till förskola. Här föreslås att 4 förskoleavdelningar hyrs in i Hälsocentralen i Norrfjärden, kostnaden 

för ombyggnationen tas av kommunen. Här finns även möjlighet att ta en lite större yta i anspråk 

för att täcka ev framtida skolbehov på Backgårds. 

Slutlig placering inför hösten 2018 utsökt 2018-04-25

Yta Yta / avd Heltid Halvtid Summa Avdelningar Nyckeltal Nyckeltal 2

Norra området 4 102 m² 392 m² 267 34 301 21 14,3 barn/avd 14 m²/barn

Norrfjärdens FO 2 915 m² 194 m² 184 16 200 15 13,3 barn/avd 15 m²/barn

Rosvik 1 187 m² 198 m² 83 18 101 6 16,8 barn/avd 12 m²/barn

Maskrosens PersonalKoop förskola 240 m² 120 m² 33 5 38 3 12,7 barn/avd 6 m²/barn
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Rosviksskolan är i stort behov av renovering och ombyggnad, i samband med detta görs en 

tillbyggnad för att klara ett större elevantal i framtiden.  

I Rosvik behövs det fler förskoleplatser samt att den tillfälliga inhyrda avdelningen på Ebeneser 

överförs till andra lokaler. Här föreslås på längre sikt att Rosviksförskola byggs till med 2 

avdelningar.  

Kortsiktigt i Rosvik föreslås att en mindre ombyggnad görs på Rosviks förskola för att inrymma 

ytterligare 1 avd inom befintliga väggar. 
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Östra området Pitholm, Strömnäs, Munksund, Klubbgärdet 
 

Målbild Östra området Pitholm Strukturplan 2014 

 Pitholmsskolan blir en skola för samtliga elever åk 4-9 (ca 530) inom Pitholmsområdet. För 

att rymma ytterligare ca 180 elever (åk 4-5 från Strömnäs, Klubbgärdet och Munksund) 

görs en tillbyggnad i anslutning till nuvarande mellanstadiebyggnad. 

 Strömnässkolan blir, efter genomgripande renovering och tillbyggnad, en skola för åk f-3 

med elever från nuvarande upptagningsområde (ca 140 elever). 

 Klubbgärdsskolan behålls tillsvidare som en skola för åk f-3 (ca 70 elever) i avvaktan på vad 

som sker med planerna på ett bostadsområde vid Lövholmen. Om planerna inte 

genomförs, är det förberett för en etapp 2 vid Strömnäs skola för att rymma 

Klubbgärdsskolans elever.  

 Munksundsskolan blir, efter genomgripande renovering och tillbyggnad, en skola för åk f-3 

med elever från nuvarande upptagningsområde (ca 120 elever). De tidigare 

förskolelokalerna renoveras för att återigen fungera som förskola. Nytt kök och ny matsal 

samnyttjas av skola och förskola. 

 Förskolorna vid Munksundsgården och Löparstigen flyttar in i de nyrenoverade lokalerna i 

Munksundsskolan. Vid behov kan Löparstigens förskola behållas. 

 Cypressens förskola flyttar in i den nyare och tillbyggda delen vid Klubbgärdsskolan. Om 

etapp 2 vid Strömnäs genomförs, kan resterande del av Klubbgärdsskolan byggas om till 

förskola. 

Förändringar av skolstrukturplanen 2015-2017 

 Löparstigens förskola har inte kunnat läggas ned på grund av ett ökat behov av 

förskoleplatser. 

 Den tilltänkta planen med att bygga till förskola till Strömnässkolan har reviderats. 

 Byggnationer av en ny 10 avdelningsförskola i anslutning det nya bostadsområdet på 

Strömnäshöjden pågår. Cypressen 3 avd, Munkberga 2 avd och Skogsbackens förskola 

flyttar in i den nya förskolan, totalt blir det ett nettotillskott på 3 avdelningar i 

Pitholmsområdet. 

 

 

Nuläge 
I Östra området Pitholm finns idag följande enheter: 

 Munksunds skola F-3 124 elever 18/19 

 Klubbgärdets skola f-3 76 elever 18/19 

 Strömnäs skola F-3 149 elever 18/19 

 Pitholmsskolan 4-9 497 elever 18/19 

 Löparstigens förskola 2 avd 

 Munksundsförskola 4 avd 

 Pitholms förskola 4 avd 

 Klubbgärdets förskola 4 avd 

 Munkberga förskola 2 avd 
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 Pilens förskola Strömnäs 4 avd 

 Cypressens förskola Strömnäs 3 avd 

 Skogsbackens förskola Norra Pitholm 2 avd 

Renoveringsbehov Östra området Pitholm 

 Skogsbackens förskola är i behov av renovering 

 Cypressen är i stort behov av ombyggnad och renovering 

 Munkberga förskola är i stort behov av renovering 

 Löparstigens förskola är i stort behov av renovering 

Pågår 

 Om- och tillbyggnad av Pitholmsskolan 

 Nybyggnad av Strömnäsbackens förskola 10 avd 

 

Framtid 
Elevstatistik förskola 
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I Pitholmsområdet  lämnar 85 elever födda 2012 förskolan ocj börjar i Förskoleklass, 94 barn födda 

2017 i område kommer succesivt att komma in i förskolan. Här ökar trycket på förskolan. Det 

ökade behovet täcks av den förskoleavdelning som tillkommer på Klubbgärdets förskola inför 

hösten 2018.  

 
Elevstatistik skola 

Födda 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Diff

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Klubbgärd 17 15 14 22 16 16 1

Munksund 42 36 44 26 41 31 11

Strömnäs 35 33 37 47 50 38 -3

Totalt 94 84 95 95 107 85 9

Tillkommer Lämnar

Slutlig placering inför våren 2018 utsökt 2018-01-15

Radetiketter Yta Yta / avd Heltid Halvtid Summa Avdelningar Nyckeltal

Östra området pitholm 4 100 m² 171 m² 327 66 393 24 16,4 barn/avd

Strömnäs FO 1 854 m² 169 m² 163 31 194 11 17,6 barn/avd

Cypressens förskola 425 m² 142 m² 43 5 48 3 16,0 barn/avd

Munkberga förskola 355 m² 178 m² 27 9 36 2 18,0 barn/avd

Pilens förskola 690 m² 173 m² 61 9 70 4 17,5 barn/avd

Skogsbackens förskola 384 m² 192 m² 32 8 40 2 20,0 barn/avd

Munksund Klubbgärdets FO 2 246 m² 173 m² 164 35 199 13 15,3 barn/avd

Klubbgärdets förskola 640 m² 213 m² 37 7 44 3 14,7 barn/avd

Löparstigens förskola 316 m² 158 m² 14 2 16 2 8,0 barn/avd

Pitholms förskola 691 m² 173 m² 55 13 68 4 17,0 barn/avd

Viljans förskola 599 m² 150 m² 58 13 71 4 17,8 barn/avd

Radetiketter Yta Yta / avd Heltid Halvtid Summa Avdelningar Nyckeltal

Östra området 4 100 m² 164 m² 291 65 356 25 14,2 barn/avd
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I Området har vi idag ett ökande eller relativt konstant elevantal i skolorna. 

Bostadsbyggande 
I området pågår ett omfattande planarbeten för att skapa förutsättningar bostadsbygande ( 

Stadsutveckling Öster). Här kommer det att bli ett ökat tryck på både förskola och skola, här 

behöver det göras ett fördjupat arbete när det gäller befolkningsutvecklingen i området. 

Investeringsförslag 
Genomför ett fördjupat arbete tillsammans med SAM kring befolkningsutvecklingen i området. 
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Östra området Piteå Centrala och Öjebyn 
 

Målbild Östra området Piteå centrala och Öjebyn Strukturplan 2014 

 Den tomma matsalen vid Norrmalmskolan byggs om för särskolan (träningsdelen) och 

träningsskolans nuvarande lokaler renoveras och övertas av Norrmalmskolan. 

 Hela Norrmalmskolan genomgår en omfattande renovering och alla särskolans elever, åk 

1-6, integreras i Norrmalmsskolans lokaler. 

 Särskolan lämnar den så kallade Rönnskolan och byggnaden återställs till att återigen 

fungera som förskola. Hit flyttar Ankarets och Solens förskola. "Rönnskolan" upphör som 

begrepp. 

 Åk 7-9 från Solanderskolan i Öjebyn flyttar till Christinaskolan från hösten 2018. Åtgärden 

kräver att Christinaskolan får disponera ytterligare ytor i form av vanliga klassrum, i 

anslutning till de befintliga. Ett tillskott på 160-170 elever kräver också att situationen i 

matsalen ses över och anpassas till ett ökat elevtal. Lösningen med gemensam matsal för 

Christinaskolan och Norrmalmsskolan permanentas. 

 Färre elever i Öjebyn gör att någon — eller några — lokaler blir möjliga att avveckla och 

härigenom kan man undvika kommande reinvesteringar. De lokaler som i första hand 

åsyftas är Björklundaskolan och den äldre idrottbyggnaden. 

 

Förändringar av skolstrukturplanen 2015-2018 

 Beslut har tagits om att högstadiet på Solanderskolan blir kvar I Öjebyn. 

 2018 fattades beslut om att inte renovera Norrmalmsskolan. Istället Blir Christinaskolan en 

f-9 skola genom om och tillbyggnad. Även särskolan ska inrymmas i Christinaskolan. 

 En fördjupad översiktsplan för stadsdelscentum Öjebyn kommer att genomföras tidplan är 

inte faställd i dagsläget. Den fördjupade översiktsplanen bör i nästa skede ligga till grund 

för skol- och förskolestrukturen i Öjebyn. 

 Vi har öppnat en tillfällig förskoleavdelning på Kullenskolan på grund av ökat behov av 

platser. 

 Mellanstadiet på Solanderskolan har på grund av inomhusmiljöproblem flyttat ut i 

moduler. Planen är att riva nuvarande Mellanstadiebyggnad. 

Nuläge 
Följande enheter finns idag i Piteå C och Öjebyn: 

Piteå C 

 Norrmalmsskolan f-6 

 Backeskolan f-3 

 Långskataskolan f-3 

 Rönnens förskola 4 avd from årsskiftet 18/19 

 Gripens förskola 2 avd 

 Tallåsens förskola 5 avd  

 Solens förskola Backen 1 avd 

 Trädgårdens förskola backen 3 avd 

 Ostronstigens förskola 3 avd 
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 Ankarets förskola Djupviken 3 avd 

 Ringgatans förskola 1 avd 

 Friförskola djupviken 1 avd 

Öjebyn 

 Solanderskolan 4-9 

 Björklundaskolan f-3 

 Kullenskolan f-3 

 Myrans förskola 4 avd 

 Björklunda förskola 4 avd 

 Kullens förskola 3 avd 

 Fagottens förskola 2 avd 

 Friförskola 1 avd  

Renoveringsbehov i Piteå C och Öjebyn 

 Solanderskolans mellanstadium och Björklundaskolan är i stort behova av renovering 

 Idrottsbyggnaden på Solanderskolan är i dåligt skick. 

 Solens förskola är i väldigt dåligt skick 

 

Pågår 

 En tillbyggnad av rönnens förskola med 1 avdelning som förväntas vara klar årsskiftet 

18/19. 

 Christinaprojektet pågår  

Framtid 
Elevstatistik förskola 
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Födda 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Diff

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Norrmalm 31 38 38 47 31 35 -4

Backen 35 28 28 30 20 20 15

Långskat. 23 24 33 18 36 22 1

Totalt 89 90 99 95 87 77 12

Tillkommer Lämnar

Slutlig placering inför våren 2018 utsökt 2018-01-15

Radetiketter Yta Yta / avd Heltid Halvtid Summa Avdelningar Nyckeltal

Östra området 4 851 m² 180 m² 418 57 475 27 17,6 barn/avd

Backen Långskatans FO 2 104 m² 162 m² 203 31 234 13 18,0 barn/avd

Ankarets förskola 592 m² 197 m² 47 7 54 3 18,0 barn/avd

Hummerstigens förskola 170 m² 170 m² 14 2 16 1 16,0 barn/avd

Ostronstigens förskola 576 m² 144 m² 71 3 74 4 18,5 barn/avd

Ringgatans förskola 178 m² 178 m² 12 5 17 1 17,0 barn/avd

Solens förskola 163 m² 163 m² 20 2 22 1 22,0 barn/avd

Trädgårdens förskola 425 m² 142 m² 39 12 51 3 17,0 barn/avd

Piteå C FO 2 747 m² 196 m² 215 26 241 14 17,2 barn/avd

Gripens förskola 413 m² 207 m² 29 4 33 2 16,5 barn/avd

Rönnens förskola 576 m² 192 m² 48 5 53 3 17,7 barn/avd

Solbacka förskola 829 m² 207 m² 56 11 67 4 16,8 barn/avd

Tallåsens förskola 929 m² 186 m² 82 6 88 5 17,6 barn/avd

Slutlig placering inför hösten 2018 utsökt 2018-04-25

Radetiketter Yta Yta / avd Heltid Halvtid Summa Avdelningar Nyckeltal

Östra området Piteå C 4 851 m² 173 m² 358 58 416 28 14,9 barn/avd

Backen Långskatans FO 2 104 m² 162 m² 177 30 207 13 15,9 barn/avd

Piteå C FO 2 747 m² 196 m² 181 28 209 15 13,9 barn/avd

Födda 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Diff

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Björkl.   49 49 44 39 39 21 28

Kullen     14 8 12 16 19 23 -9

Totalt 63 57 56 55 58 44 19

Rönnskolan Tillkommer Lämnar

Slutlig placering inför våren 2018 utsökt 2018-01-15

Radetiketter Yta Yta / avd Heltid Halvtid Summa Avdelningar Nyckeltal

Öjebyns FO 2 692 m² 937 m² 212 34 246 14 17,6 barn/avd

Björklunda förskola 837 m² 209 m² 58 13 71 4 17,8 barn/avd

Fagottens förskola 340 m² 170 m² 40 2 42 2 21,0 barn/avd

Kullens förskola 637 m² 212 m² 50 10 60 3 20,0 barn/avd

Violinens förskola 168 m² 168 m² 15 4 19 1 19,0 barn/avd

Myrans förskola 710 m² 178 m² 49 5 54 4 13,5 barn/avd

Slutlig placering inför hösten 2018 utsökt 2018-04-25

Radetiketter Yta Yta / avd Heltid Halvtid Summa Avdelningar Nyckeltal

Öjebyns FO 2 692 m² 937 m² 194 26 220 14 15,7 barn/avd
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Både i Piteå C och Öjebyn ser vi ett ökat tryck på fler förskoleplatser. 

Elevstatistik Skolan 

 

Utifrån den framskrivningen av de barn och elever som finns i området idag så är det ett relativt 

konstant elevantal på skolorna i området. Det ökade behovet av förskoleplatser torde innebära ett 

ökat tryck på skolan på längre sikt. 

 

Utifrån den framskrivningen av de barn och elever som finns i området idag så är det ett relativt 

konstant elevantal i lågstadiet, när det gäller högstadiet så ser vi i denna prognos ett något 

minskande elevantal. Det ökade behovet av förskoleplatser torde innebära ett ökat tryck på skolan 

på längre sikt. 
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Bostadsbyggande 
I Piteå C ser vi idag omfattande byggnationer av flerfamiljshus och fler planeras. Vad detta innebär 

för skola och förskola i området är lite svårt att sia om. Men det är rimligt att anta att det kommer 

att behövas fler skol- och förskoleplatser. 

Investeringgsförslag 

Ta höjd i Christinaprojektet 10 elever per årskull innebär en skola på ca 900 elever. 

Bygg en 10 avdelningsförskola på berget, förskolan ersätter 6 avdelningar 3 enavdelningsförskolor 

och en förskola som idag är inhyrd i några lägenheter på Tunnan. Detta ger ett nettotillskott på 4 

avdelningar i Piteå C. 

Bygg till Tallåsens förskola med ytterligare en avdelning blir då en 6 avd förskola. 

För att göra en långsiktig analys av behovet av utblidningsplatser i Piteå C behövs i ett tidigt skede 

ett fördjupat arbete utifrån den stadsutveckling som pågår. 

Det är viktigt att arbetet med att planera arbetet på Solander- och Björklunda skolan kommer 

igång snarast. 


