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1. Elevantalsprognos grundskola 2014 till 2023 antas.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning
Sammanfattning
En elevantalsprognos har tagits fram för att ge kommunen ett planeringsunderlag som
ger en tydlig bild över förväntat elevantal per skola under en prognosperiod fram till och
med 2023. Elevantalsprognosen som baseras på befolkningsprognosen tar hänsyn till
hur elever tenderar att välja skola och hur elevpendlingen i Värmdö kommun ser ut idag.
Fortsätter elever att röra sig som idag så kommer antalet elever i kommunal grundskola i
Värmdö kommun öka med nästan 200 elever fram till och med år 2017. Därefter
förväntas elevantalet sjunka något för varje år, för att i slutet av prognosperioden ligga
på samma nivå som idag. När det gäller kapaciteten i kommunens skolor så finns det
totalt sett en överkapacitet idag och även framöver. Men det finns även skolor som Viks
skola och Ösbyskolan som har brist på platser.
Bakgrund
Värmdö kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nyligen passerade
invånarantalet 40 000 och enligt befolkningsprognosen så kommer befolkningsökningen
fortsätta i hög takt de kommande 10 åren. Befolkningsprognosen för en kommun
beskriver den förväntade utvecklingen av befolkningen, den beskriver den förväntade
utvecklingen av barn och ungdomar i olika åldrar och boendeområden. Det fria skolvalet
medför att det är svårt att planera den kommunala verksamheten enbart utifrån
befolkningsprognosen. Därför har en elevantalsprognos tagits fram som ett komplement
till befolkningsprognosen. Elevantalsprognosen tar hänsyn till hur elever tenderar att
välja skola och hur elevpendlingen i Värmdö kommun ser ut idag. Även skolornas
kapacitet, dvs. antal möjliga platser beskrivs i rapporten och jämförs med prognostiserat
antal elever per skola. Rapporten har gjorts av Sweco Strategy på uppdrag av kundvalsoch finansieringsavdelningen.
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Ärendebeskrivning
I Värmdö pågår ett flertal byggprojekt där det i första hand rör sig om centrumområdena
Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Stavsnäs och Björkås. Bara i Gustavsberg planeras och
byggs det 2 300 lägenheter. Idag är nära 6 100 grundskoleelever folkbokförda i Värmdö
kommun. 4 483 av dessa elever (74 %) går i någon av Värmdös tio kommunala skolor
och 821 elever (13 %) går i någon av Värmdös fyra fristående skolor i Värmdö
kommun.
Värmdö kommun har en relativt hög andel elever, 13 %, som väljer skola i annan kommun. Av de totalt 774 utpendlande eleverna väljer 79 % ett fristående alternativ i annan
kommun. Engelska skolan och Kunskapsskolan i Nacka kommun är det som lockar flest
elever från Värmdö kommun. I årskurs F-3 är andelen elever som studerar i annan kommun relativt låg, 1-4 %, men från årskurs 4 så börjar fler elever (16 %) pendla till skolor
utanför kommungränsen. I årskurs 6-9 är det mellan 22 % och 25 % av eleverna som är
folkbokförda i Värmdö kommun som väljer att studera i annan kommun. Gustavsberg
har högst utpendling av elever, både till andra områden inom kommunen men också till
skolor i annan kommun. Lägst utpendling till andra områden och till annan kommun har
Ingarö.
Antalet elever i Gustavsberg förväntas öka något till 2015 men från och med 2017
sjunker antalet elever för varje år. Detta beror främst på att antalet elever på Ösbyskolan,
men även Farstavikens skola, förväntas bli färre om elevrörligheten fortsätter som idag.
Man bör dock ta hänsyn till att då det byggs en hel del i området tillsammans med att
skolor renoveras är sannolikheten stor att elevers rörelsemönster kommer att förändras
de närmsta åren för detta område. På Munkmoraskolan däremot förväntas det gå fler
elever de kommande åren. I Brunns skola på Ingarö förväntas en stadig ökning av
antalet elever de kommande åren. Även på Värmdölandet väntas en ökning av antalet
elever de närmsta åren, däremot sjunker antalet elever från och med 2018. I Värmdö
Skärgårdsskola förväntas antalet elever i stora drag vara oförändrat under
prognosperioden.
Generellt finns det en överkapacitet på grundskoleplatser i den kommunala skolan i
dagsläget. Men det finns även skolor som Viks skola och Ösbyskolan som idag har brist
på plats. Fortsätter elever att röra sig som idag så kommer antalet elever i kommunal
grundskola i Värmdö kommun öka med nästan 200 elever fram till och med år 2017.
Därefter förväntas elevantalet sjunka något för varje år, för att i slutet av
prognosperioden ligga på samma nivå som idag. Generellt förväntas det således finnas
en överkapacitet på grundskoleplatser även framöver.
Bedömning
Elevantalsprognosen ger en omfattande bild av elevernas beteende inom ramen för det
fria skolvalet och visar en förväntad utveckling för varje kommunal skola när det gäller
elevantalet. Angeläget att lyfta fram ur rapporten är följande. Pendling sker främst till
Nacka, framförallt är det 3 skolor man vänder sig till. Utpendling sker främst från åk 4
och i högre utsträckning i åk 6-9. En sak som är viktigt att påpeka är att prognosen är
uppbyggd på elevers rörelsemönster idag och detta kan tänkas förändras över tid. Bland
annat påverkas rörelsemönstret av renoveringar av skolor, nybyggnation av bostäder och
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skolors kapacitet. Totalt sett förväntas ett ökat elevantal fram till 2017 och därefter
sjunker antalet till dagens nivå, om elever fortsätter röra sig som idag. När det gäller
kapacitet finns generellt en överkapacitet men det finns skolor idag som har brist på
plats, främst Viks skola och Ösbyskolan.
När det gäller elevantalsprognosen för olika områden i kommunen så är Gustavsberg det
område som har störst andel utpendling och då främst till skolor i Ingarö. Det betyder en
låg andel elever som är bosatta i grundplaceringsområdet om mönstret fortsätter se ut
som idag. Renovering och tillbyggnad av Farstavikens skola, höjer förmodligen
attraktiviteten vilket påverkar rörelsemönster bland eleverna. Dessutom innebär
nyproduktion av bostäder i Gustavsberg att sannolikheten för förändrat rörelsemönster
bland elever i området ökar. Värt att notera är att elevantalet på Ingarö förväntas öka
under större delen av prognosperioden. Framförallt en ökning de närmsta åren i åk 6-9.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär inte några direkta ekonomiska konsekvenser. Elevantalsprognosen
förbättrar planeringsförutsättningarna och kan bidra till god ekonomisk hushållning för
kommunen.
Konsekvenser för miljön

Förslaget bedöms inte medföra några direkta effekter på miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslaget innebär inte några direkta konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn

Förslaget innebär inte några direkta konsekvenser för barn. Elevprognosen är dock en
del av kommunens långsiktiga planering för att tillse att grundskoleplatser kan erbjudas
till elever.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kundvals- och finansieringsavdelningen i samarbete med
proVarmdo. Rapporten har gjorts av en extern konsult, Sweco Strategy.
Handlingar i ärendet
Nr
Handling
1
Rapport Elevantalsprognos 2014 – 2023 Grundskola
Värmdö kommun

Monica Fransson
Kundvals- och finansieringschef
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