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Utbildningsnämnden

Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2020–2040
Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner rapporten Behovsprognos för förskole- och skolplatser 20202040.
2. Utbildningsnämnden överlämnar rapporten Behovsprognos för förskole- och skolplatser 20202040 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Behovsprognosen för förskole- och grundskolplatser är utbildningsnämndens planeringsinstrument gällande efterfrågan på förskole- och skolplatser i de olika kommundelarna. Till
grund för behovsprognosen ligger befolkningsprognosen för åren 2020–2040 och
enheternas uppgifter angående deras kapacitet samt planerad utbyggnad.
Prognosen visar att det finns behov av 3 000 nya förskoleplatser, 5 000 nya
grundskoleplatser och 800 – 1 000 nya gymnasieplatser under perioden.
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. På västra
Sicklaön finns ett stort utbyggnadsbehov och även i övriga kommundelar förutom
Saltsjöbaden finns behov av fler förskoleplatser som inte är tillgodosedd med nuvarande
planering.
Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den planering
som finns för kommunen fram till år 2033. Därefter beräknas ett underskott om cirka 1 900
platser vid utgången av år 2040 när det gäller sammantaget i hela kommunen men för att
tillgodose kommundelarna behövs 3 400 nya skolplatser för åldersgruppen 6-12 år. Det
beror på att kommundelarna har mycket olika behov av nya skolplatser både när det gäller
antalet platser och vid vilken tidpunkt behovet uppstår. Efterfrågan på skolplatser totalt i
kommunen i årskurserna 7–9 kommer att öka med cirka 1 600 under hela perioden. Det
finns ett underskott av platser fram till 2023. Därefter kommer en mellanperiod med
överskott på platser.
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Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att öka med cirka 1 900 fram till och med år
2040. Behovet av nya platser beräknas vara mellan 800–1 000. I prognosen har då hänsyn
tagits till nystartade och planerade gymnasieskolor.
Behovet av särskoleplatser beräknas fortsätta öka när befolkningen växer.

Ärendet

Behovsprognosen för förskole- och grundskolplatser är utbildningsnämndens planeringsinstrument gällande efterfrågan på förskole- och skolplatser i de olika kommundelarna. Till
grund för behovsprognosen ligger befolkningsprognosen för åren 2020–2040 och
enheternas uppgifter angående deras kapacitet samt planerad utbyggnad. Prognosen
överlämnas till kommunstyrelsen och blir då ett underlag för enheten för strategisk
stadsutvecklings planering gällande kommande behov av välfärdsfastigheter.
I rapporten Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2020–2040 ges en prognos över det
kommande behovet av förskole- och skolplatser i kommunen, se bilaga.
Prognosen visar att det finns behov av 3 000 nya förskoleplatser, 5 000 nya
grundskoleplatser och 800 – 1 000 nya gymnasieplatser.
Nedan följer en kort summering av ärendet.
Förskola
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. På västra
Sicklaön finns ett stort utbyggnadsbehov och även i övriga kommundelar förutom
Saltsjöbaden finns behov av fler förskoleplatser. Under prognosperioden beräknas det
finnas ett behov om cirka 3 000 nya förskoleplatser. Behovet är inte lika stort om hela
kommunen räknas som ett område men behoven ser olika ut i kommundelarna och då blir
effekten att behov av nya platser finns i ett område och överskott på platser i ett annat
område. Ett exempel på detta är att i Boo kommer antalet barn i slutet av prognosperioden
minska med cirka 200 stycken vilket innebär att det kommer att finnas ett överskott på
platser. I nybyggnadsprojekten görs en schablonberäkning av behovet av platser. Den
beräkningen revideras kontinuerligt utifrån aktuella uppgifter.
Grundskola
Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den planering
som finns för kommunen fram till år 2033. Därefter beräknas ett underskott om cirka 1 900
platser vid utgången av år 2040. Detta gäller för Nacka sammantaget. 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 3 400 nya
skolplatser för åldersgruppen 6–12 år. Det inkluderar det överskott av platser som bör
finnas på Sicklaön för att möta efterfrågan från övriga kommundelar. Nya skolenheter
planeras i alla kommundelar förutom Saltsjöbaden. På västra Sicklaön kommer det att

3 (4)

behövas cirka 2 000 nya platser. Totalt i kommunen kommer det att bli ett större överskott
av platser i mitten av prognosperioden. Det är en svårighet att synkronisera behovet av
skolplatser med utbyggnadstakten av bostäder. Det är inte möjligt att bygga skolorna i de
sista byggetapperna eftersom det då kommer att råda brist på platser ett antal år. Denna
fråga bör belysas djupare i samband med att byggprojekten konkretiseras.
Efterfrågan på skolplatser totalt i kommunen i årskurserna 7–9 kommer att öka med cirka
1 600 under hela perioden. Det finns ett underskott av platser fram till 2023. Därefter
kommer en mellanperiod med överskott på platser. Bedömningen är att det kommer
behövas cirka 1 600 nya högstadieplatser under perioden. Efterfrågan skiljer sig mellan de
olika kommundelarna. En tredjedel av eleverna på Sicklön kommer från övriga
kommundelar. Hänsyn tas till dessa elevströmmar i planeringen gällande antalet skolplatser.
Det finns en risk för att ett underskott kommer att finnas i Älta eftersom allt fler elever från
Älta väljer att gå på högstadiet i Älta. I Boo beräknas det finnas ett underskott av platser vid
prognosperiodens slut.
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 tillfredsställande för dessa elever. För
närvarande är bristen på platser i årskurs sju påtaglig.
Behovet av särskoleplatser har ökat de senaste åren och kommer att öka allt eftersom
befolkningen växer till antalet. Det pågår ett arbete hos välfärd skola för att öka antalet
särskoleplatser.
Gymnasieskola
Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att öka med cirka 1 900 fram till år 2040.
Behovet av nya platser utöver de som är planerade beräknas vara mellan 800–1 000. Det är
betydligt lägre än tidigare prognos vilket beror att två nya anordnare har etablerat sig i
kommunen och en planerar att starta verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har stora ekonomiska konsekvenser då det ger en prognos över framtida behov av
förskole- och skolplatser. Hur stora investeringskostnader som platsbehovet genererar för
kommunen är beroende av hur många av platserna som skapas av privata aktörer respektive
Nacka kommun.

Konsekvenser för barn

Behovsprognosen har stor betydelse för barn då den på lång sikt ser till behovet av
förskole- och skolplatser. Prognoser väger in skollagens krav på barns närhet till förskola
och skola.
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