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Elevantalsprognos grundskola 2014 till 2023
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Elevantalsprognos grundskola 2014 till 2023 antas.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för utbildning.
Ärendebeskrivning
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 Va•rmdö 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.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 20 14-1 1-14
Rapport Elevantalsprognos 2014-2023 Grundskola Värmdö kommun
Yrkanden
Allan Sooman (FP) yrkar bifall förslag till beslut.
Siv Strömbäck (MP) yrkar att “elevantalsprognos 2014 till 2023 antas med
undantag för kapitel 7 samt uppdrar till förvaltningen att återkomma att
återkomma med ett förslag på handlingsplan för grundskoleplatser inom
kommunen att redovisas i nya utbildnings nämnden senast april 2015 samt
att handlingsplanen bygger på kapitel 7 i rapporten elevantalsprognos 2014
till 2023 och kompletteras med fler alternativ dels utifrån
befolkningsprognosens låg- respektive hög alternativ”.
Allan Sooman (FP) yrkar avslag på Siv Strömbäcks (MP) förslag till beslut.
Ulrik Lindgren (KD) yrkar bifall på kontorets förslag till beslut och avslag
på Siv Strömbäcks (MP) förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om nämnden antar förslag till beslut,
elevantalsprognos 2014 till 2023 eller Siv Strömbäcks yrkande om att
elevantalsprognos 2014 till 2023 antas med undantag för kapitel 7 och
finner att nämnden antar elevantalsprognos 2014 till 2023.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

justering

1

1

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnden för utbildning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
20 14-1 1-27

Sid 5 av 15

“Den som avslår Siv Strömbäcks (MP) yrkande röstar ja och de som bifaller
Siv Strömbäcks (MP) yrkande röstar nej.”
Följande ledarmöten röstar ja: Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP),
Karin Aaseby (5), Ulrik Lindgren (KD), Ann-Kristin Särnbrink (5), Henrik
Paulsen (S), Jasmin Farid (M), Eva Rosenthal (FP)
Följande ledarmöten röstar nej: Siv Strömbäck (MP)
Nämnden beslutar med åtta ja-röster mot en nej-röster att avslå yrkandet,
således har Siv Strömbäcks yrkandet avslagits och elevantalsprognos 2014
till 2023 antas.
Ordförande ställer proposition om tilläggsyrkandet att uppdra till
förvaltningen att återkomma med ett förslag på handlingspian för
grundskoleplatser inom kommunen att redovisas i nya utbildningsnämnden
senast april 2015 bifalles eller avslås och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Ordförande ställer proposition om tilläggsyrkanden att handlingspianen
bygger på kapitel 7 i rapporten elevantalsprognos 2014 till 2023 och
kompletteras med fler alternativ dels utifrån befolkningsprognosens lågrespektive hög alternativ bifalles eller avslås och finner att tilläggsyrkandet
avslås.
Protokollsanteckning
S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

“Värmdö kommun har tagit fram en prognos över antalet elever per skola
under åren 2013 —2023. Prognosen baserar sig på befolkningsprognosen
och har satts i relation till befintliga lokaler och rektorernas bedömningar av
lokalernas kapacitet. Av prognosen framgår att det för prognosperioden
finns det totalt sett en överkapacitet, men några skolor har brist på platser
(Viks skola och Osbyskolan). Det annonseras en osäkerhet vad avser
rörelsemönstren till såväl externa skolor som mellan de kommunala
skolorna. Vi socialdemokrater tycker att det är utmärkt att denna rapport
tagits fram. Samtidigt är vi av den uppfattningen att kommunen ska använda
skattebetalarnas pengar på det bästa och mest effektiva sättet. All den
information som behövts för att ta fram rapporten finns redan i kommunen
och vi hade gärna sett att våra egna kvalificerade tjänstemän kunde gjort
rapporten. De pengar som rapporten kostat kunde istället ha förts ut i
skolorna i syfte att uppnå bättre resultat, bland annat målet att kommunens
skolor ska bli bland de bästa i länet. Med detta sagt har vi funnit några
oklarheter i rapporten. Svar på dessa oklarheter kunde inte lämnas under
sammanträdet, vilket vi har förståelse för. Vi tar därför upp dem här i syfte
att framledes få svar på dem och att det beroende på svaren görs nödvändiga
justeringar i detta levande dokument
Oklarheterna avser:
Prognosen bygger bland annat på en befolkningsprognos som visserligen
är tagen i kommunstyrelsen men som även erkänts för att vara mindre bra på
delområdena än på helheten (senast av Monica Pettersson i KF 26/11 2014).
-
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Detta leder till att vissa områdens elevantal ser ut att inte förändras när det
däremot beräknas byggas bostäder i dem. Det gäller bland annat för
Gustavsberg (s 43 info om att det räknas byggas 2300 bostäder) och
Värmdölandet (detaljplanerna för Torsby och Dragudden är inte med).
Den uppskattning av kapaciteten som skolorna själva har gjort är en bättre
uppskattning av verkligheten än vad Kapacitetsutredningen från 2008. Vi
anser därför att deras uppskattning borde vägas tyngre än
kapacitetsutredningen vid planering av skolorna.
-

Avslutningsvis menar vi att rapporten utgör ännu ett stöd för att Kyrkskolan
snarast ska utökas till en F-6 skola, detta då en sådan åtgärd skulle leda till
en välbehövlig avlastning av den nu överbefolkade skolan i Vik.
MP-gruppen gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
“Generellt tycker vi att det är en mycket bra prognos. Underlaget ger en bra
beskrivning av nuläget, särskilt kap 4, 5 och 6 utgör ett bra underlag för
kommande beslut. Där beskrivs dagsläget och det ges en tydlig bild av hur
det ser ut idag. Däremot bygger prognosens framåtsyftande delar,
framförallt kapitel 7, på befolkningsprognosen som vi sedan tidigare vet inte
stämmer. Vi i Miljöpartiet kan inte ställa oss bakom ett underlag som ger en
felaktig bild av elevutvecklingen i våra grundskolor. Det kommer
otvivelaktigt leda till att vi inte har beredskap för den verkliga utvecklingen
och att vi tar fel eller inget beslut. 1 kapitel 7 fastslår förvaltningen en
utveckling beräknad på exakta elevantal. Det är inte bra då
befolkningsprognosen innehåller både ett låg- respektive hög alternativ, bör
det även synas i en framåtsyftande prognos på skolnivå. Fler bilder behövs
för att skapa handlingsberedskap inför de förändringar som kan bli
nödvändiga. Ett exempel som visar bristerna i underlag kontra utfall i
prognostiserat antal elever är att det står att 2 300 lägenheter planeras att
byggas i Gustavsberg fram till och med 2025 (kap. 7.2). Samtidigt förespås
en minskning av det totala antalet elever i hela Gustavsberg. Hur kan det då
komma sig att elevantalet minskar när befolkningsökningen motsvarar ca
5 000 människor? Det finns flera fall i såväl analys som konkreta prognoser.
Dessa felaktiga slutsatser kommer indirekt leda till felaktiga förslag till
åtgärder, vilket får konsekvenser för skolorna, kommuninnevånarna och
framförallt våra barn. Och slutligen för kommunens ekonomi. Att
Värmdöalliansen men även Socialdemokraterna oreserverat ställer sig
bakom dessa felaktiga prognoser, ser vi som väldigt besvärligt. Vår
beredskap inför framtiden är väldigt dålig. Eftersom de viktigaste
slutsatserna finns i kap. 7 vill vii Milj öpartiet att kapitlet lyfts ut ur
rapporten och omarbetas i form av en handlingsplan som bygger på en
korrekt befolkningsprognos och som kompletteras med flera alternativ
utifrån befolkningsprognosens låg-respektive hög-alternativ.
Handlingsplanen föreslås redovisas i nya Utbildningsnämnden senast april
2015.”
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