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Sammanfattning och slutsatser 
Det finns behov av cirka 3 400 nya förskoleplatser och 5 200 nya 
grundskoleplatser till år 2040. Jämfört med föregående prognos har behovet ökat 
med 200 förskoleplatser medan det minskat med 300 när det gäller 
grundskoleplatser. Antalet gymnasieplatser är tillgodosett tack vare att ett antal 
nya anordnare etablerat sig i Nacka kommun. 
 
Behovet av platser är inte jämnt fördelat över kommunen vilket innebär att det 
kan vara brist på platser i en kommundel och överskott i en annan. Trots det 
finns ett utbyggnadsbehov då det i skollagen ställs krav på närhet mellan hemmet 
och skolan.  
 
Förskola 
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna 
men också över tid. Under prognosperioden är behovet av nya förskoleplatser 
cirka 3 400. Det är oerhört viktigt att utbyggnadstakten av förskoleplatser hålls i 
förhållande till nybyggnationen av bostäder. Om så inte sker kommer inte 
förskolegarantin att kunna uppfyllas det vill säga att vårdnadshavare kommer inte 
att få förskoleplats senast fyra månader efter det att de anmält önskemål om plats 
vilket de har rätt till enligt skollagen. 
 
Grundskola 
Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med 
den planering som finns för hela kommunen fram till år 2036. Därefter beräknas 
ett underskott om cirka 1 000 platser vid utgången av år 2040. Detta gäller för 
Nacka sammantaget. De olika kommundelarna har mycket varierande behov av 
nya skolplatser både i antal och vid vilken tidpunkt. För att möta efterfrågan i 
kommundelarna är utbyggnadsbehovet cirka 3 200 nya platser för åldersgruppen 
6–12 år. 
 
Totalt i kommunen finns det ett större överskott av skolplatser för förskoleklass 
och årkurserna 1–6. Det är en svårighet att synkronisera behovet av skolplatser 
med utbyggnadstakten av bostäder. Det är inte möjligt att bygga skolorna i de 
sista byggnadsetapperna eftersom det då kommer att råda brist på skolplatser ett 
antal år. Denna fråga bör analyseras djupare i samband med att planeringen av 
bostadsbyggande framskrider.  
 
Behovet av skolplatser i årskurs 7–9 totalt i kommunen är tillgodosett ända fram 
till prognosperiodens slut. När efterfrågan bryts ner på respektive kommundel är 
behovet av nya platser cirka 2 000. 
 
Det är motsägelsefullt att nya platser behövs samtidigt som det finns överskott av 
platser. Det beror på att efterfrågan skiljer sig mellan kommundelarna. En 
tredjedel av eleverna på Sicklaön kommer från övriga kommundelar. I prognosen 
har hänsyn tagits till dessa elevströmmar. 
 
Behovet av särskoleplatser har ökat de senaste åren och kommer att öka allt 
eftersom befolkningen ökar. En ny särskoleenhet planeras till 2025. 
 
Det har under de senaste åren varit svårt för inflyttande elever till kommunen att 
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få skolplats där de önskar under pågående läsår. Orsaken är ibland kapacitetsbrist 
men även skolornas organisation. Effekten blir att kundvalet inte fungerar 
tillfredställande för dessa elever. 
 
Gymnasieskola 
De senaste läsåren har antalet gymnasieplatser ökat och ytterligare tillkommer 
läsåret 2022/23. Utifrån det perspektivet så bedöms behovet vara tillgodosett. 
Dock prognostiseras ett underskott om platser totalt för hela gymnasieregionen. 
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1. Bakgrund och förutsättningar 

1.1. Bakgrund 
Behovsprognosen för förskole- och skolplatser visar kommande efterfrågan på 
förskole- och skolplatser totalt i Nacka och i respektive kommundel. Prognosen 
utgår från skollagens krav när det gäller närhet till förskolor och skolor vilket 
generellt innebär att plats ska erbjudas i barnets/elevens närområde om 
vårdnadshavare så önskar. Kravet på närhet minskar allt eftersom barnet blir 
äldre. 

Behovet av skolplatser har ökat stadigt under de senaste åren. Anledningen är den 
befolkningsökning som har skett och som kommer att fortsätta att ske i 
kommunen. Behovet av förskoleplatser har varierat i kommundelarna. 
Exempelvis i Älta har det varit ont om platser under vårarna de senaste åren. 
Behovet kommer att öka under prognosperioden av samma skäl som för behovet 
av skolplatser. Det är främst utbyggnaden av bostäder på västra Sicklaön som 
påverkar kommande behov av förskole- och skolplatser men även utbyggnaden 
av bostäder i Orminge centrum, Älta centrum och Fisksätra centrum påverkar 
behovet. 

Antalet förskolebarn 1–5 år beräknas att öka med 47 procent från år 2021 fram 
till och med 2040 vilket innebär 3 272 fler barn. Det är 145 färre barn än 
föregående prognos. År 2040 beräknas antalet förskolebarn vara 10 259.  

Åldersgruppen 6–12 år beräknas öka med 41 procent vilket innebär 4 420 fler 
barn. Från och med 2024 ökar antalet barn med 260 i genomsnitt per år. Den 
totala ökningen av barn motsvarar fem stora grundskolor med förskoleklass och 
årskurserna 1–6. 

Åldersgruppen 13–15 år beräknas öka med 33 procent vilket innebär en ökning 
med 1 549. Det är cirka 100 barn färre än föregående prognos.  

Åldersgruppen 16–18 år kommer att öka med 1 573 fram till och med år 2040 
vilket är en ökning med 35 procent. Det är en minskning med cirka 70 barn 
jämfört med föregående prognos. Antalet barn ökar mest i början och i slutet av 
prognosperioden. 
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1.2. Metod 
Prognosen grundas på följande förutsättningar: 

• Befolkningsprognos åren 2022–2040 för kommunens delområden. 
• Uppdelning av kommunen i sju delområden. 
• Antal barn som efterfrågan på förskola våren 2022. 

I diagrammen som visas är planerade förskole- och skolplatser angivna som 
beslutade respektive ej beslutade. I kategorin beslutade ingår enheter där det finns 
ett beslut om finansiering eller avtal om utbyggnad med en aktör. Orsaken till 
uppdelningen är att utbildningsenheten anser att det är viktigt att särskilja 
planerad utbyggnad där beslut är tagna från planerad utbyggnad där beslut ej är 
fattade eftersom det påverkar planeringsprocessen och säkerheten i prognosen. 

1.2.1. Befolkningsprognosen 
Befolkningsprognosen omfattar åren 2022–2040 och utgår från kommunens 
befolkning den 31 december 2021. Grunden för befolkningsprognosen är årlig 
in- och utflyttning, antalet födda och döda samt antaganden om kommande 
bostadsbyggande. Befolkningsprognosen tar hänsyn till det framtida 
bostadsbyggandet under prognosperioden. Det innebär att om det inträffar 
förskjutningar i tiden av färdigställda bostäder så kommer det att påverka 
befolkningsutvecklingen och därmed behovet av förskole- och skolplatser. 

1.2.2. Uppdelning i sju delområden 
Nacka kommun har delats in i sju geografiska delområden. 

• Västra Sicklaön 
• Östra Sicklaön 
• Norra Boo 
• Södra Boo 
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• Fisksätra 
• Saltsjöbaden 
• Älta 

Uppdelningen syftar till att klarlägga skillnader i efterfrågan och platstillgången 
mellan olika delområden. Indelningen av de geografiska områdena bygger på 
nyckelkodsområden1. Det innebär att ett område kan ha underskott på skolplatser 
men att efterfrågan är tillgodosedd eftersom barnen väljer skola i en annan 
kommundel. Respektive delområde redovisas i avsnittet Behovsprognos per 
delområde. Denna rapport redovisar behoven av platser utifrån skollagens krav 
på närhet.  

1.2.3. Efterfrågan och tillgång på platser 
Efterfrågan på förskoleplatser fastställs utifrån det antal barn som har plats och 
de barn som står i kö och önskar plats omedelbart. Tillgången på förskoleplatser 
utgår från de uppgifter som anordnarna har lämnat gällande maximal kapacitet. 
Kapaciteten varierar naturligtvis över året beroende på de placerade barnens ålder 
och deras behov av särskilt stöd. I prognosen över tillgången på platser ingår 
planerad utbyggnad till följd av nya bostadsområden om inte annat anges. Enligt 
skollagen har vårdnadshavare rätt att få förskoleplats om de så önskar, att hänvisa 
till pedagogisk omsorg är inte förenligt med lagstiftningen. Av den anledningen 
har antalet platser i pedagogisk omsorg inte tagits med fullt ut i prognosen. Nytt 
lagförslag gällande erbjudande om förskola kan påverka behovet av 
förskoleplatser, se s. 8. 

Antalet skolplatser beräknas utifrån de uppgifter anordnaren lämnar om sin 
maximala kapacitet. Maximalt antal skolplatser är för vissa skolor inte detsamma 
som nuvarande antal elever. Exempelvis har några skolor lokalyta som möjliggör 
att de kan ta emot fler elever än vad som de gör idag. De fristående skolorna i 
Nacka tillämpar syskonförtur och kötid som antagningskriterier vilket innebär att 
närhet inte ger företräde till dessa skolor. (Viktor Rydberg i Fisksätra har dock 
närhet i sina antagningsregler.)  

Var eleverna väljer skola har också betydelse för platsbehovet i en kommundel. 
Väljer många eleverna att gå i skola utanför sin kommundel så påverkar det 
behovet av platser. Utbildningsenheten följer elevernas val av skola i förhållande 
till deras folkbokföringsadress. Det är viktigt att följa elevernas valmönster 
kontinuerligt eftersom dessa snabbt kan förändras samt för att det ska finnas ett 
utbud som möter efterfrågan. Föreliggande prognos utgår som tidigare påpekats 
från skollagens krav på närhet men i beskrivningen till behoven i varje 
kommundel redogörs för elevernas valmönster. Tabellerna nedan visar var elever 
går i skola utifrån vilken kommundel som de är folkbokförda i. 

 
1 Befolkningsstatistik för delområden i en kommun. 
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Elevers geografiska skolplacering i förskoleklass och årskurs 1–6 utifrån 
folkbokföringsort, andel elever (%) 

 

Elevers geografiska skolplacering i årskurs 7–9 utifrån folkbokföringsort, andel elever 
(%) 

 

Andelen elever folkbokförda i Fisksätra som går i skola i Fisksätra kommer att 
öka inom snar framtid. Viktor Rydberg skola i Fisksätra är den enda skolan i 
Fisksätra och den öppnade läsåret 2021/22 och erbjuder inte ännu alla årskurser. 
Det innebär att elever i Fisksätra för närvarande inte har möjlighet att välja 
årskurserna 7–9 i sin kommundel.  

2. Behov av förskole- och skolplatser totalt i 
hela Nacka 

Prognosen visar på ett behov av 3 400 nya förskoleplatser och 5 200 nya grund-
skolplatser till år 2040. Jämfört med föregående prognos har behovet ökat med 
200 förskoleplatser och minskat med 300 grundskoleplatser. Antalet 
gymnasieplatser är tillgodosett under perioden tack vare att ett antal nya 
anordnare etablerat sig i Nacka kommun. 

En grundförutsättning för att kundvalet ska fungera är att det finns tillräckligt 
med förskole- och skolplatser så att vårdnadshavare och elever har möjlighet att 
välja och få en förskola eller skola som de önskar. Det förutsätter en god tillgång 
på platser. Det ställer dessutom krav på flexibla lösningar för att möta både ökad 
och minskad efterfrågan över tid. 

2.1. Förskola 
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan 
kommundelarna. På västra Sicklaön finns ett stort utbyggnadsbehov men även i 
övriga kommundelar finns ett ökat behov av fler förskoleplatser. Under 

Kommundel
Egen 
kommundel

Utanför egen 
kommundel i Nacka Utanför Nacka Totalt

Boo 90 7 3 100
Sicklaön 92 2 6 100
Fisksätra 21 72 7 100
Saltsjöbaden 89 9 2 100
Älta 87 7 6 100

Kommundel
Egen 
kommundel

Utanför egen 
kommundel i Nacka Utanför Nacka Totalt

Boo 76 18 6 100
Sicklaön 82 6 12 100
Fisksätra 0 87 13 100
Saltsjöbaden 78 6 16 100
Älta 58 26 16 100
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prognosperioden beräknas det finnas behov av cirka 3 400 nya förskoleplatser 
vilket är 200 fler än förgående prognos. Behovet är inte lika stort om hela 
kommunen räknas som ett område men behoven är olika i kommundelarna 
beroende på befolkningsutvecklingen. Effekten kan bli att det finns ytterligare 
behov av plats i ett område och i ett annat kan det finnas överskott på platser. 
Behoven ser även olika ut över tid i de olika kommundelarna. Ett exempel på 
detta är att i Boo under mitten av prognosperioden ökar antalet barn med cirka 
600 för att sedan minska med 200 fram till år 2040. På västra Sicklaön finns det 
ett betydande underskott av platser som mest cirka 350 och vid år 2040 är 
underskottet cirka 200. Variationen över tid i barnantal visar än en gång på 
behovet av flexibla lokaler och behovet av tillfälliga lokaler. 

Riksdagen ska i juni 2022 besluta om propositionen Förskola för fler barn. Där 
föreslås att varje hemkommun ska vara skyldig att genom uppsökande 
verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i 
förskolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Den 
första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år. Det föreslås bli 
obligatoriskt för hemkommunen att erbjuda förskola till barn som har bott i 
Sverige kort tid eller som har vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid. 
Dessa barn ska tillhandahållas en reserverad förskoleplats även utan att 
vårdnadshavarna har anmält önskemål om det. Lagen förslås träda i kraft 1 juli 
2022 och ska tillämpas från 1 juli 2023. Hur stor efterfrågan på ytterligare 
förskoleplatser kommer att bli utifrån lagförslaget är svårt att prognostisera. 
Utbildningsenheten arbetar redan idag med att informera om allmän förskola 
exempelvis på öppna förskolor och barna- och mödravårdscentraler i 
kommunen. Dock har intresset från vårdnadshavare varit lågt. I prognosen är inte 
en eventuell efterfrågeökning på grund av lagförslaget medräknad. 
Utbildningsenheten utreder för närvarande konsekvenserna av lagförslaget.  

I nybyggnadsprojekten görs en schablonberäkning av behovet av platser. Den 
beräkningen revideras kontinuerligt, exempelvis utifrån lägenhetsstorlekar i ett 
område. 

Under de senaste åren har nya förskolor öppnat i nybyggnationsområden i 
kommunen såsom Tollare, Orminge, Nacka Strand, Älta och Nobelberget. Det 
finns även enheter som har lagts ned eller minskat sin kapacitet bland annat på 
grund av minskad efterfrågan eller problem med lokalerna.  

För närvarande är cirka 100 barn placerade hos anordnare utanför Nacka. Det är 
en minskning med 50 barn jämfört med år 2021. I många av dessa fall har 
föräldrar valt att stanna kvar på den förskola som barnet var på innan familjen 
flyttade till Nacka i avvaktan på att få plats på den förskola som de valt i första 
hand.  
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Antal förskoleplatser år 2022 och behov av platser till och med år 2040 

 

2.2. Förskoleklass och årskurserna 1–6 
Efterfrågan på förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den 
planering som finns för Nacka totalt fram till år 2037. Därefter beräknas ett 
underskott om cirka 1 000 platser vid utgången av år 2040. Två mindre skolor 
lades ner under 2021 vilket medfört att utbudet av skolplatser minskat. De olika 
kommundelarna har mycket olika behov av nya skolplatser både i antal och vid 
vilken tidpunkt. För att tillgodose kommundelarnas utbyggnadsbehov behövs det 
cirka 3 200 skolplatser. Det inkluderar det behov av överskott på platser som bör 
finnas på Sicklaön för att möta efterfrågan från övriga kommundelar. Nya 
skolenheter planeras i alla kommundelar förutom Fisksätra och Saltsjöbaden. På 
västra Sicklaön kommer det att behövas cirka 1 800 nya platser. Det är en 
minskning med 300 sedan föregående prognos. Totalt i kommunen 
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prognostiseras ett överskott fram till slutet av prognosperioden då beräknas ett 
underskott om 1 000 platser.  

Det är svårt att synkronisera behovet av skolplatser med utbyggnadstakten av 
bostäder. Det är inte möjligt att bygga skolor i den sista byggetappen eftersom det 
då kommer att råda brist på platser ett antal år. Det är inte heller lämpligt att 
bygga skola i ett tidigt skede eftersom det då kommer att uppstå ett överutbud på 
platser. Ett visst överutbud måste accepteras annars kommer ett antal barn att stå 
utan skolplats. 

Det har under de senaste åren varit svårt för elever som flyttar till kommunen 
under pågående läsår att få skolplats där de önskar. Det gäller i alla kommundelar 
förutom Fisksätra och Saltsjöbaden. Orsaken är ibland kapacitetsbrist men även 
skolornas organisation. Effekten blir att kundvalet inte fungerar tillfredställande 
för dessa elever. Om anordnare hade beredskap för att ta emot elever under 
pågående läsår skulle problemet vara löst. 

Behovet av ytterligare särskoleplatser är stort. I Ektorps nya skola kommer det att 
finnas ytterligare en särskolenhet. Vidare har en fristående aktör sökt tillstånd hos 
Skolinspektionen för att starta särskola. Skolinspektionen har ännu inte meddelat 
beslut.   
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Antal grundskoleplatser F-6 år 2022 och behov av platser till och med år 2040 

 

 

2.3. Årskurserna 7–9 
Behovet av skolplatser totalt i kommunen i årskurserna 7–9 kommer att öka med 
cirka 1 800 under hela perioden. Under en stor del av prognosperioden kommer 
det att finnas ett överskott på platser. I slutet av perioden prognostiseras dock ett 
underskott. 

Det är motsägelsefullt att nya platser behövs samtidigt som det finns ett överskott 
på platser. Förklaringen är att efterfrågan skiljer sig mellan de olika 
kommundelarna. Dessutom bidrar tillskottet av högstadieplatser på Ektorps skola 
till överkapaciteten i området. En tredjedel av eleverna på Sicklaön kommer från 
övriga kommundelar. Hänsyn tas till dessa elevströmmar i planeringen av 
framtida platser. Om elevernas valmönster ändrar sig så kommer bristen på 
platser i Boo och Älta bli än större.  
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Antal grundskoleplatser 7–9 år 2022 och behov av platser till och med år 2040 

 

 

 

2.4. Gymnasieskola 
Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att öka med cirka 1 600 fram till år 
2040. Det är ingen förändring jämfört med tidigare prognos. De senaste läsåren 
har antalet gymnasieplatser ökat i kommunen och ytterligare platser tillkommer 
läsåret 2022/23. Utifrån det perspektivet så bedöms behovet vara tillgodosett. 
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Det tillkommande behovet av platser i hela gymnasieregionen visar dock på ett 
underskott.  

Riksdagen ska i juni ta ställning till propositionen, Behovet dimensionering av 
gymnasial utbildning för en bättre kompetensförsörjning. Där finns ett förslag 
om samverkan gällande dimensionering och att hänsyn ska tas till 
arbetsmarknadens behov vid planeringen av programutbudet. Hur detta 
lagförslag kommer att påverka utbudsfrågan inom samverkansavtalet återstår att 
se. Lagförslaget föreslås träda i kraft 12 juli 2023 och ska tillämpas från 1 juli 
2025. 
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3. Förskola per kommundel 

3.1. Boo 
Antalet förskolebarn i Boo kommer enligt årets befolkningsprognos att öka fram 
till och med år 2031 med 567 barn vilket är 100 fler än föregående prognos. 
Därefter sker en långsam minskning till och med år 2040 med cirka 200 barn. Det 
är cirka 70 färre än föregående prognos. I delar av Boo ökar antalet barn över 
hela perioden exempelvis Orminge medan antalet förskolebarn minskar i 
Tollareområdet. Allt beroende på nybyggnation av bostäder. Utvecklingen i 
Orminge respektive Tollare visar på den utmaning som finns i att möta 
efterfrågan i ett område som expanderar då efterfrågan på platser är hög ett antal 
år för att sedan sjunka då barnen blivit äldre. 

 

 I Boo finns det cirka 2 250 förskoleplatser fördelade på 32 enheter. Cirka 70 
barn är placerade i pedagogisk omsorg. Antalet anordnare som bedriver 
pedagogisk omsorg minskar år efter år vilket påverkar behovet av förskoleplatser. 
I prognosen ingår utbyggnad av förskoleplatser i Orminge centrum (200), 
Telegrafberget (50) och på Dalvägen (120) i södra Boo. Sammantaget innebär det 
cirka 370 nya platser. Mellan åren 2028–2038 finns behov av fler platser än vad 
som planeras vilket motsvarar en förskola.   
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3.2. Sicklaön 
Antalet förskolebarn kommer mer än fördubblas på Sicklaön fram till år 2040. 
Det innebär cirka 2 700 fler barn. Det är främst på västra Sicklaön som ökningen 
sker. 

 

På Sicklaön finns det cirka 2 500 förskoleplatser fördelade på 38 enheter. Det 
finns en anordnare som erbjuder pedagogisk omsorg och där finns förnärvarande 
3 barn inskrivna. 

Prognosen för Sicklaön visar på ett underskott på platser från 2027. Underskottet 
är dock betydligt mindre än föregående prognos. Bristen på förskoleplatser 
kommer år 2040 att vara cirka 200. Men under prognosperiodens mitt kommer 
behovet som inte tillgodoses vara cirka 250–350 platser. På östra Sicklaön 
prognostiseras ett smärre underskott på platser under senare delen av 
prognosperioden. Det underskottet borde kunna balanseras med platser på västra 
Sicklaön.   
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3.3. Fisksätra och Saltsjöbaden 
Antalet barn i området kommer att öka något. I Fisksätra beror förändringen på 
den nybyggnation som kommer att ske och i Saltsjöbaden är det gängse 
befolkningsförändringar över tid. 

 

I området finns det cirka 1 040 förskoleplatser fördelade på 14 förskolor. I 
pedagogisk omsorg är 39 barn inskrivna.  

 

En gemensam prognos för Fisksätra och Saltsjöbaden visas eftersom cirka 120 
barn från Fisksätra är placerade i Saltsjöbaden. Efterfrågan på förskoleplatser i 
Saltsjöbaden från Fisksätra beräknas bestå eftersom den varit stabil de senaste 10 
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åren. Barnantalet ökar i Fisksätra och mot slutet av perioden även något i 
Saltsjöbaden.  

Den utbyggnad som planeras är 120 platser i Fisksätra. Brist på platser 
prognostiseras från år 2030 och framåt. Ett mindre underskott fanns även vid 
föregående prognos men det har ökat i nuvarande prognos vilket gör att 
beredskap bör skapas för att möta den kommande efterfrågan. 

 

 

3.4. Älta 
Antalet barn i Älta har minskat de senaste åren men från år 2023 fram till och 
med år 2034 kommer antalet barn att öka med cirka 300. Därefter prognostiseras 
en minskning med cirka 100 barn till och med år 2040. Prognosen följer i stort 
föregående prognos. 
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I finns 12 enheter med cirka 850 platser. I pedagogisk omsorg är förnärvarande 
85 barn placerade. Antalet barn i pedagogisk omsorg har minskat de senaste åren 
eftersom några anordnare avslutat sin verksamhet. Efterfrågan på förskoleplatser 
i Älta har de senaste åren varit hög på grund av nybyggnation i Hedvigslund och 
Ältadalen. Det har inneburit att några barn tilldelats garantiplatser. 
Förskolegarantin innebär att kommunen är skyldig att erbjuda förskoleplats 
senast fyra månader efter det att vårdnadshavare anmält behov av plats allt enligt 
skollagens bestämmelser. 

Nya förskoleplatser planeras i Älta centrum i samband med ny 
bostadsbebyggelse. Sammantaget är det 260 nya platser. Trots det finns ett 
mindre underskott under en 10-årsperiod med början år 2028. Behovet av platser 
i Älta centrum är naturligtvis beroende av vilka storlek de nya lägenheterna 
kommer att ha. Allt eftersom planeringen av bostadsbeståndet blir mer konkret 
kommer behovet av förskoleplatser att kunna säkerställas bättre. 
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4. Förskoleklass och årskurserna 1–6 per 
kommundel 

4.1. Boo 
Antalet 6–12-åringar kommer att öka från år 2024 till och med år 2040 med 800. 
Det är en ökning jämfört med föregående prognos. Ökningen av barn kommer 
framför allt att ske i Ormingeområdet och Gustavsviksområdet. 

 

 

Det finns för närvarande ett mindre underskott på platser i Boo. I realiteten är 
det inget underskott eftersom det finns elever som väljer skola utanför Boo. 
Underskottet ökar från år 2024 och uppgår som mest till 650 platser. Detta trots 
att en ny skola på Dalkarlsängen ingår i prognosen. Den skolan kommer att 
kunna ta emot fler elever än de 500 som prognosen beräknas på men det är i 
Ormingeområdet som underskottet bör täckas upp. När skolan på Dalkarlsängen 
kan tas i bruk är osäkert eftersom tidplanen för detaljplanen och 
stadsbyggnadsprojektet är osäker. I planprogrammet för Orminge omnämns en 
utbyggnad av Orminge skola som en lösning för att möta det behov av 
skolplatser som nybyggnationen genererar.  

Det finns en aktör som ansökt hos Skolinspektionen om att starta skola i Nacka 
år 2023 med årskurserna 4–9. Skolan planeras för 350 elever. Här är en etablering 
i Orminge aktuell. Om så sker skulle det förändra behovet av framtida skolplatser 
avsevärt. Eftersom Skolinspektionen ännu inte meddelat beslut i tillståndsfrågan 
är det inte möjligt att ta med dessa skolplatser i prognosen.    
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4.2. Sicklaön 
Barnen inom åldersgruppen 6–12 år kommer att fördubblas under 
prognosperioden. Detta ställer stora krav på utbyggnad av skolplatser framför allt 
på västra Sicklaön. 
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På Sicklaön finns ett stort utbud av skolplatser under prognosperioden. I 
beaktande måste tas att skolorna på Sicklaön även efterfrågas av elever från andra 
kommundelar. Det innebär att det måste finnas ett ”överskott” på platser 
eftersom efterfrågan mäts utifrån elevantalet på Sicklaön. Ett stort överskott om 
cirka 500 platser finns på östra Sicklaön efter det att nya Ektorps skola tas i bruk 
år 2025. Det kommer att det finns ett underskott av platser på västra Sicklaön 
från år 2027 om det ska vara möjligt för elever från andra kommundelar att få 
skolplats i området. Från år 2037 finns det ett underskott av platser för elever 
boende på västra Sicklaön och år 2040 prognostiseras underskottet till cirka 700 
platser. (Se s. 32) Det innebär att ytterligare en skola behövs på västra Sicklaön 
utifrån skollagens krav på närhet. 
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4.3. Fisksätra och Saltsjöbaden 
Antalet barn i åldern 6–12 år kommer att öka med cirka 350 till och med år 2040. 
Ökningen sker främst i slutet av prognosperioden. 

 

När Fisksätra och Saltsjöbaden ses som ett område finns det tillräckligt med 
skolplatser i området ända fram till prognosperiodens slut. Det är många elever 
som väljer att gå i skola i Saltsjöbaden och då främst i Igelboda skola. Därför är 
det av värde att se utbudet och behovet av elevplatser för dessa områden 
sammantaget. Andelen elever som väljer att gå i skola i Fisksätra kommer att öka 
kommande år. Orsaken är att Viktor Rydbergs skola i Fisksätra som startade 
höstterminen 2021 håller på att bygga upp sin verksamhet. I slutet av 
prognosperioden prognostiseras ett mindre underskott av platser. Om detta 
kommer att kvarstå får kommande prognoser utvisa.  
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4.4. Älta 
Antalet barn i åldersgruppen kommer att minska något fram till år 2027 enligt 
befolkningsprognosen. Därefter ökar antalet barn för att år 2030 vara på ungefär 
samma nivå som idag. Därefter sker en ökning med cirka 180 barn till och med år 
2040 vilket är 30 fler än föregående prognos. 

 

Efterfrågan på skolplatser i förskoleklass och årskurserna 1–6 kommer att minska 
något de kommande åren. För att möta det kommande behovet av ytterligare 
skolplatser som genereras av bostadsutbyggnaden i Älta centrum pågår 
byggnation av en ny skola som ska ersätta Stavsborgsskolan. Antalet skolplatser 
utökas med cirka 150. Mot slutet av prognosperioden kommer ett mindre 
underskott på platser att finnas. Det föranleder inte några åtgärder i dagsläget 
utan bör följas i kommande prognoser. 
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5. Årskurs 7–9 per kommundel 
Valet av skola till årskurs sju visar på ganska stor rörlighet inom kommunen och 
då framför allt in mot Nackas centrala delar. 

5.1. Boo 
Antalet barn 13–15 år kommer att öka med cirka 300 under perioden. Ökningen 
sker främst i Orminge, Tollare och Gustavsvik. 

 

Prognosen visar på ett kommande behov av ytterligare skolplatser för årskurserna 
7–9 i slutet av prognosperioden. Hänsyn har då tagits till att ett antal elever väljer 
skola utanför Boo. Möjlighet finns att bedriva årskurserna 7–9 i den nya skolan i 
Dalkarlsängen och det skulle lösa bristen på platser. 
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5.2. Sicklaön 
Antalet 13–15-åringar kommer att öka med 77 procent fram till och med år 2040. 
Det är framför allt på västra Sicklaön som ökningen av åldersgruppen 
prognostiseras. 

 

Många elever från övriga kommundelar i Nacka väljer skola på västra Sicklaön. 
Av de elever som går på Sicklaön kommer cirka 30 procent från övriga 
kommundelar. Därför finns och behövs ett överskott när antalet platser ställs 
mot antalet 13–15-åringar i området. Efterfrågan på skolplatser är tillgodosedd 
och i mitten av prognosperioden kommer det att finnas ett överutbud med cirka 
400 platser. Orsaken är tillskottet av platser på Ektorps skola där högstadium 
kommer att öppnas. Det överutbudet finns inte år 2040 under förutsättning att 
valmönstren är desamma som idag. 
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5.3. Fisksätra och Saltsjöbaden 
Antalet barn i åldersgruppen kommer att öka med 130 till och med år 2040. Det 
är 30 fler än föregående prognos. I Fisksätra ökar antalet barn med 48 procent. 

 

I området får alla elever som väljer sitt närområde plats trots den underkapacitet 
som finns. Av åldersgruppen går cirka 60 procent i skola utanför 
Fisksätra/Saltsjöbaden. Dock kommer efterfrågan på skolplatser i området öka 
eftersom antalet barn ökar. Viktor Rydbergs skola i Fisksätra kommer att erbjuda 
årskurserna 7–9 inom något år. Trots ökningen av antalet skolplatser så kommer 
det att finnas ett underskott i slutet av prognosperioden. Om underskottet 
kommer att vägas upp av elever som väljer skola utanför sitt närområde återstår 
att följa i kommande prognoser. 
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5.4. Älta 
Antalet barn i åldersgruppen har ökat de senaste åren och kommer fortsätta att 
öka ytterligare med 100 till och med år 2040. 

 

I Älta finns det skolplatser till de som önskar men med mycket liten marginal. Av 
Ältaeleverna väljer 42 procent en skola utanför Älta. Utbudet av platser kommer 
att öka då nya Stavsborgsskolan tas i bruk. Beroende på hur eleverna väljer skola 
återstår att se om antalet skolplatser kommer att räcka i Älta men till att börja 
med är det möjligt eftersom Stavsborgsskolan har möjlighet till flexibilitet för att 
möta efterfrågan. 
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6. Behovsprognos per delområde för Boo, 
Sicklaön, Fisksätra och Saltsjöbaden 
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