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Förslag till beslut
1. Befolkningsprognos för 2018-2027, med utblick fram till år 2050, godkänns.
2. Befolkningsprognosen antas som planeringsunderlag för Värmdö kommun för
prognosperioden.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås godkänna befolkningsprognos för 2018-2027, med utblick
fram till år 2050, samt anta den som planeringsunderlag för kommunen. Vid 2017 års
slut hade Värmdö kommun 43 444 invånare, till år 2027 antas befolkningen öka med
drygt 11 400 personer till drygt 54 800 invånare. Det motsvarar en ökning med cirka
26 procent. Befolkningen väntas öka i samtliga åldersgrupper, även om tillväxten väntas
vara särskilt kraftig för vissa åldersgrupper av barn och unga. Samtliga kommunens
delområden växer, framför allt Gustavsberg. Prognosens antaganden om framtida
befolkningsutveckling är ett viktigt planeringsunderlag för att förutse framtida behov av
kommunal service, som exempelvis förskola och skola.

Bakgrund
Värmdö kommun tar årligen fram en tioårig befolkningsprognos, med en långsiktig
utblick fram till år 2050. Prognosen baseras på uppgifter om Värmdö kommuns
befolkning den 31 december 2017 samt antaganden om hur befolkningen flyttar, föder
barn och dör baserat på de senaste årens utveckling i kommunen. Ett viktigt underlag till
befolkningsprognosen är bostadsbyggnadsprognosen, med antaganden om framtida
bostadsbyggande.

Ärendebeskrivning
Under 2017 ökade Värmdö kommuns befolkning med 1 444 personer till 43 444
invånare. Detta är en ökning med 3,4 procent, vilket är en högre ökningstakt än länet i
övrigt. Befolkningsökningen utgörs såväl av ett positivt flyttnetto samt ett
födelseöverskott.
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Vid uppföljning av förra årets prognos, för åren 2017-2026, konstateras att
lågalternativet 1 underskattade folkökningen med 199 personer och högalternativet
överskattade den med 316 personer. Procentuellt är avvikelsen störst för gruppen
0-åringar, vilket beror på ett lägre summerat fruktsamhetstal 2 för kommunen.
Under prognosperioden 2018-2027 förväntas folkmängden att fortsätta öka, vilket
främst beror på ett kraftigt bostadsbyggande. Vid utgången av år 2027 pekar prognosen
på en folkmängd om 54 800 invånare i planeringsalternativet, vilket är en ökning med
11 400 personer (motsvarande 26 procent) till år 2027. Folkökningen beräknas vara
kraftig för åldersgrupperna 0-åringar samt för barn och unga i förskoleålder,
lågstadieålder och gymnasieålder.
Folkmängden väntas öka i samtliga delområden under prognosperioden. Störst ökning
antas i Gustavsberg, från 17 407 personer år 2017 till 25 395 invånare år 2027.

Bedömning
Befolkningsprognosen för 2018-2027, med utblick fram till år 2050, baseras på
uppgifter om befolkningen i kommunen per den 31 december 2017 samt antaganden om
hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på utvecklingen i kommunen under
de senaste åren. Prognosen baseras på antaganden om framtida bostadsbyggande.
Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt kraftig befolkningsökning i Värmdö
kommun, med 54 816 invånare år 2027. Detta innebär en ökning med 11 372 personer,
motsvarande 26 procent. Folkmängden antas öka i samtliga åldersgrupper samt i
samtliga kommunens delområden under prognosperioden.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna befolkningsprognosen samt även anta den som
planeringsunderlag för prognosperioden. Detta syftar till att säkerställa att kommunala
verksamheter har en gemensam bild av framtida behov av kommunal service samt de
behov av kapacitetsförändringar som uppkommer på sikt.
Ekonomiska konsekvenser

Befolkningsprognosen antar en fortsatt kraftig befolkningsökning för Värmdö kommun.
En ökad befolkning medför för kommunen såväl intäkter, genom ett ökat skatteunderlag,
samt kostnader, i form av ökade drift- och investeringskostnader för kommunal service.
Konsekvenser för miljön

Befolkningsökningar antas främst i kommunens tätorter och kollektivtrafiknära lägen,
vilket är i enlighet med kommunens översiktsplan. Detta möjliggör en hållbar
utveckling, med förtätning i tätorter och en bibehållen närhet till naturen. Detta bedöms
ha positiva konsekvenser för miljön och bidra till att miljömålet om en god bebyggd
miljö kan uppnås.
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Lågalternativet motsvarar planeringsalternativet i årets prognos.
Fruktsamhetstalet skattar antalet barn som dagens kvinnor i genomsnitt beräknas föda under sitt liv.
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Konsekvenser för medborgarna

En fortsatt kraftig befolkningsutveckling gör att efterfrågan på kommunal service
kommer att öka under prognosperioden. Genom att anta prognosen som ett
planeringsunderlag skapas en gemensam bild av framtida behov av kommunal service
för olika åldersgrupper och i olika delområden i ett tidigt skede. Detta är av stor vikt för
att säkerställa en beredskap för att möta kapacitetsförändringarna i medborgarnas behov
av kommunal service.
Konsekvenser för barn
Befolkningsökningen väntas vara särskilt kraftig för vissa åldersgrupper bland barn och
unga. Liksom för kommunal service i övrigt är det av stor vikt att kommunen, med
utgångspunkt i prognosens antaganden om befolkningsutveckling i olika delområden,
kan möta de behov som finns av exempelvis förskola och skola på sikt.

Ärendets beredning
Befolkningsprognosen har tagits fram av kansli- och utredningsavdelningen med
demografiskt konsultstöd. Underlag för prognosen, kommunens antaganden om det
framtida bostadsbyggandet samt permanentning av fritidshus, har tagits fram i samråd
med plan- och exploateringsavdelningen samt i kommunen verksamma byggföretag.
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