Tjänsteskrivelse
2017-10- 12

Handläggare

Diarienummer

Therese Alven
Ylva Bökman

2016UTN/0278
Utbildningsnämnden

Delrapport åtgärder lokalplan 2017
Förslag till beslut
Redovisningengodkänns.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden
.

Bakgrund
Utbildningsnämndenfastställdeden 8 december2016 lokalplan för 20171. Utifrån de behov
som beskrevs i nämndens lokalplan var bland annat Strategiskt planeringsarbeteoch
fördjupande undersökning av framtida förskolebehov och Utredning av behov och
förutsättningarför en ny gymnasieskolaprioriteradeåtgärderför 2017.

Ärendebeskrivning
Strategiskt planeringsarbeteoch fördjupande undersökning av framtida förskolebehov
Behovet av förskoleplatser bedöms öka successivt i takt med den ökade tillväxten i
kommunen. Utbildningsnämndenslokalplan för 2017 och lokalanalysf ör 2018-2025 visade
att det fanns ett behovav att tydliggöra om en utökning av antaletförskoleplatserbehövsoch
var i kommunendet kan vara lämpligt att placeraeventuellaframtida förskolor. Under 2017
föreslogsen fördjupandeundersökningav framtida förskolebehovgenomförasav delområde
Värmdölandet
.
För att kunnabedömavar framtidaförskolor bästplacerashar ytterligareundersökningargjort
avseendet.ex. var barn idag bor i förhållande till var de går i förskola. Den nya
kapacitets
utredningensom redovisadespå UTN §29 2017-04-27 har varit underlagför såväl
korrekt platskapacitet som förskolelokalernas kvalitet och ändamålsenlighet.
Befolkningsprognosenfrån våren 2017 har bidragit med uppdateratunderlag för framtida
befolkningsökningavseendebarn i åldern1-5 år på Värmdölandet.
Utredning av behov och förutsättningar för en ny gymnasieskola
Enligt befolkningsprognosen
beräknasantaletungdomari gymnasieålderni Värmdökommun
att öka fram till 2025. Elevkullarnai helaStockholmslän följer sammamönster.Regionens
prognosvisar på en kontinuerligökning av gymnasieungdomar.
En förändringsom innebär
bådemöjligheteroch utmaningarför regionen.Samverkansavtalet
mellan Stockholmsläns
kommuner,Håbo kommunoch Stockholmslänslandstinggör det möjligt för alla eleveratt
sökaoch antaspå lika villkor till samtligagymnasieskolori regionen.Utbildningsnämndens
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lokalplan för 2017 visade på ett behov av att utreda vilka behov och förutsättningar som finns
för att bygga en ny gymnasieskola i Värmdö kommun.
För att kunna utreda och bedöma behov och förutsättningar för en ny gymnasieskola i
Värmdö har rapporten 2017 Gymnasiebehovet från StorSthlm använts och undersökningar
över Värmdö kommuns gymnasieeleverna har gjorts.

Bedömning
Strategiskt planeringsarbete och fördjupande undersökning av framtida förskolebehov
Rapporten Planering förskolor Värmdölandet, bilaga 1, redovisar resultatet av den fördjupade
undersökningen i sin helhet. Kortfattat innebär rapporten att det, när kommunens befolkning
växer, finns ett behov av nya, mer strategiskt placerade, förskolor i flera delar av Värmdölandet. Flera av de befintliga förskolor i dessa områden uppfyller heller inte de krav som finns
på ändamålsenliga förskolelokaler. Rapportens åtgärdsförslag kommer att ingå i underlag för
utbildningsnämndens lokalplan för 2018 och lokalanalys för 2019-2026.
Utredning av behov och förutsättningar för en ny gymnasieskola
Rapporten Behov och förutsättningar för en ny gymnasieskola, bilaga 2, beskriver att behovet
av en ny gymnasieskola i kommunen inte finns då elevunderlaget inte är tillräckligt.
Befolkningstillväxten inom kommunen är inte av den grad att det finns en efterfrågan på en
ny gymnasieskola och sökmönstren visar att underlaget inte finns.
Ekonomiska konsekvenser

Rapport planering förskolor Värmdölandet sammanställer nämndens framtida lokalbehov
avseende förskolor på Värmdölandet. Föreslagna åtgärder utgör grunden för Utbildningsnämndens lokalplan för 2018 som bedöms möjliggöra en god lokalhushållning inom Värmdö
kommun. Om beslut tas utifrån rapporten kan investeringsbehov finnas.
Utredning av behov av förutsättningar för en ny gymnasieskola bedöms inte ha några
ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

I det fall åtgärder föreslagna i Rapport planering förskolor Värmdölandet medför ny-, omeller tillbyggnationer ska kommunens strategi för minskad klimatpåverkan från fastigheterna
och fastighets- och lokalpolicys mål och ställningstaganden om att kommunen ska arbeta för
att skapa långsiktigt hållbara fastigheter iakttas.
Utredning av behov av förutsättningar för en ny gymnasieskola bedöms inte ha några
konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Rapport planering förskolor Värmdölandet redogör för hur verksamheternas behov av
ändamålsenliga och kvalitetsmässiga förskolelokaler på Värmdölandet ska tillgodoses, för att
möta medborgarnas behov, vilket har positiva konsekvenser för medborgarna.
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Konsekvenser för barn
Rapport planering förskolor Värmdölandet redogör för hur verksamheternas behov av
ändamålsenliga och kvalitetsmässiga lokaler ska tillgodoses, för att möta medborgarnas
behov, vilket har positiva konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av lokalstrateg i samverkan med lokalsamordnare.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Rapport Planering förskolor Värmdölandet
Rapport Behov och förutsättningar för en ny
gymnasieskola
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Behov och förutsättningar för en ny gymnasieskola
Bakgrund
En prioriterad åtgärd i utbildningsnämndens lokalplan för 2017 (UTN i §108 2016-1208) var en utredning om behov och förutsättningar för en ny gymnasieskola med
bakgrund att befolkningsprognosen i hela regionen visar på en ökning av
gymnasieelever samt att gymnasieutbildningen är en konkurrensutsatt bransch.
Denna rapport presenterar hur ökningen av antal gymnasieungdomar i Värmdö ser ut
framöver samt vilka sökmönstren och val av gymnasieutbildning som görs. Därefter
kommer sökmönstren i regionen att presenteras så att en bedömning och en slutsats av
behov och efterfrågan av ett nytt gymnasium kan presenteras.

Kommunens ansvar
Varje kommun ansvarar enligt skollagen 15 kap 30 § 1 st för att ungdomarna i
kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan erbjuda
utbildning som den själv anordnar.
Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som
anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt samverkansavtal med
kommunen eller landstinget. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett
samverkansområde för utbildningen. (15 kap 30 § 2 st)
Eftersom Värmdö kommun ingår i ett samverkansområde för gymnasieutbildning inom
hela Stockholms län ska kommunen tillse att ungdomarna som är folkbokförda i
Värmdö kommun erbjuds gymnasieutbildning inom det samverkansområdet genom att
vara med och bidra till ett gott utbud både utifrån Värmdöungdomars perspektiv och
hela samverkansområdets ungdomars perspektiv.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt
anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. (15 kap 30 § 3 st)

Ökning av antal elever
Befolkningsprognosen visar att gymnasieungdomarna i Värmdö kommun kommer att
öka fram till 2025. Ökningen beräknas ske med 14% (233 ungdomar) till 2025. Idag går
cirka 1700 elever i Värmdö kommun på gymnasiet.
Elevkullarna i hela Stockholms län följer samma mönster. Regionens prognos visar på
en kontinuerlig ökning av gymnasieungdomar. 2025 beräknas antalet ha ökat med cirka
16 600 elever jämfört med idag. Idag går ca 75 000 elever på gymnasiet i regionen.
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Värmdöelevers sökmönster
De flesta ungdomar söker till gymnasiet efter grundskolan. I Värmdö är det under 1%
(1-5 elever) per år som inte söker till gymnasiet. Valfriheten är stor och eleverna kan
söka till såväl kommunens egna gymnasieskolor som fristående skolor och andra
kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket
betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som
förstahandssökande där. I Värmdö utnyttjas den möjligheten av cirka 84 procent av
ungdomarna.
Var går eleverna?
Värmdö kommun har två kommunala gymnasieskolor, Värmdö gymnasium som ligger
vid Gullmarsplan och Gustavsbergs gymnasium som finns i Gustavsberg. I kommunen
finns också två fristående skolor, Värmdö tekniska gymnasium och Mälardalens
ridgymnasium, båda lokaliserade i Gustavsberg.
Värmdö gymnasium är beläget i de centrala delarna i regionen och skolan konkurrerar
om elever på samma premisser som andra gymnasieskolor i de centrala delarna. 53
stycken (4%) av Värmdö gymnasiums 1205 elever är folkbokförda i Värmdö kommun.
213 stycken (63%) av Gustavsbergs gymnasiums 338 elever är folkbokförda i Värmdö.
Tillsammans erbjuder dessa gymnasier högskoleförberedande-, yrkesförberedande- och
introduktionsprogram.
I nedanstående beräkningar är både Värmdö gymnasium och Gustavsbergs gymnasium
inräknade i sifforna för kommunal skola i Värmdö.
Hösten (september) 2017 studerar 1 702 Värmdöungdomar i gymnasieskolan. Av dessa
går 266 i kommunens egna skolor (16%), 110 (6%) i fristående skola i Värmdö
kommun, 621 (37%) går i andra kommunala skolor och 699 (41%) går i fristående
skolor utanför Värmdö kommun. Siffrorna för 2016 och 2015 är nästintill identiska.
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Gymnasieelever folkbokförda i Värmdö 2017
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Figur 1. Visar fördelningen av Värmdö kommuns gymnasieelever mellan kommunala och fristående skolor i och
utanför kommunen.

Vad läser eleverna för program?
Av Värmdö kommuns 1702 elever går hösten 2017, 1034 elever (61%) på ett
högskoleförberedande program, av dessa läser 81 elever på en kommunal skola i
Värmdö varav 53 på Värmdö gymnasium som ligger på Gullmarsplan. 28 elever läser
vid Gustavsbergs gymnasium och övriga elever läser vid en fristående eller kommunal
skola utanför Värmdö kommun.
410 elever (24%) går på ett yrkesförberedande program. 38 elever läser på en kommunal
skola i Värmdö (Gustavsbergs gymnasium), övriga elever läser vid en fristående eller
kommunal skola utanför Värmdö kommun.
234 elever (14%) läser introduktionsprogram. 147 elever läser på en kommunal skola i
Värmdö (Gustavsbergs gymnasium), övriga elever läser vid en fristående eller
kommunal skola utanför Värmdö kommun.
Resterande 24 elever (1%) läser på övriga program, exempelvis riksrekryterande
utbildningar eller idrottsutbildningar.
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Andel Värmdöelever per gymnasieprogram
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Figur 2: Visar vilka gymnasieprogram som Värmdö kommuns elever läser.

Elevers sökmönster i regionen
Rörelsemönster visar att ungdomar från hela regionen söker sig till skolor som ligger i
regionens centrala delar. Elever som bor längre ut i regionen rör sig närmare centrum
men tar sig nödvändigtvis inte hela vägen in till city. Prognosen visar också att det finns
elever som bor i de yttre delarna av regionen som väljer att inte resa längre sträckor utan
stannar i sina hemkommuner. I kommuner med nära anslutning till varandra skapas ofta
delregionala samband där ett utbyte av gymnasieelever kan ske.
Högskoleförberedande- eller yrkesförberedande program
Siffror från 2012-2016 visar att cirka 85% av gymnasieeleverna läser nationella
program, dvs högskole- eller yrkesförberedande program. Cirka 13% läser
introduktionsprogrammet och resterande elever läser övriga program, exempelvis
riksrekryterande utbildningar.
Av de elever som går ett nationellt program i regionen går 78% av eleverna på ett
högskoleförberedande program och 22% går på yrkesförberedande program. Den största
elevvolymökningen under prognostiden kommer att ske inom de högskoleförberedande
programmen och en lite ökning inom yrkesförberedande programmen. Siffror visar att
det 2025 kommer vara cirka 16 600 platser som saknas på de högskoleförberedande
programmen och cirka 4 500 platser som saknas på de yrkesförberedande programmen.

Utbud av gymnasieplatser i regionen
I regionen finns det idag ett större antal gymnasieplatser än vad som fylls upp och under
en längre tid har antalet sökande varit färre än antal platser som finns. Men söktrycket
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ser olika ut på olika skolor som erbjuder samma program. Det finns skolor som har ett
högt söktryck men där antal platser inte mäter upp till efterfrågan, medan andra skolor
har för få sökande till sina platser. Siffror visar att populariteten har ökat kring vissa
gymnasieskolor som inte ligger i centrum.
I rapporten 2017 Gymnasiebehovet visar StorSthlm att det finns ett ökat behov av
gymnasieplatser i regionen på grund av elevökningen. Behovet finns främst inom
högskoleförberedande program. Ett flertal kommuner gör under 2017-2018 någon form
av gymnasieutredning och StorSthlm följer resonemangen och arbetar med frågan om
hur behovet kommer att se ut framöver samt hur en sådan expansion kan se ut. I
dagsläget har StorSthlm ännu inte dragit några slutsatser. StorSthlm har också ett
uppdrag att arbeta kring samverkansfrågor kring yrkesprogrammen där de i slutet av året
kommer att presentera ett underlag.

Bedömning av behov och elevunderlag
Bedömningen som görs bygger på befolkningsprognosen och de sökmönster och flöden
som eleverna gör i sina gymnasieval. 78% av Värmdös elever läser i andra kommuner
och det omvända flödet, elever som är folkbokförda i andra kommuner väljer i liten grad
att åka till Värmdö för att studera. Gymnasieelever har olika utgångspunkter för sina val.
Vissa väljer program i första hand medan andra väljer skola i första hand och program i
andra hand. Det ser olika ut hur eleverna resonerar i sina val vilket gör det svårt att veta
hur söktrycket från Värmdös elever skulle kunna se ut vid startande av en ny
gymnasieskola. Det skulle också bero på vilka program som skulle finns på skolan.
Prognoserna visar också att de platser som i största mån efterfrågas i framtiden i
regionen är högskoleförberedande program. 5% av kommunens folkbokförda elever
läser på ett högskoleförberedande program i en kommunal skola i Värmdö. Under 2% av
Värmdös elever läser ett högskoleförberedande program på Gustavsbergs gymnasium.
Därmed är bedömningen att det trots den beräknade befolkningsökningen fram till 2025
inte kommer att finnas elevunderlag och därmed varken behov eller förutsättningar för
att starta ett nytt gymnasium i kommunen.

Slutsats
Hur många Värmdöelever som skulle välja en ny gymnasieskola i Gustavsberg är oklart,
men det torde stå klart att en sådan skola även skulle vara beroende av inpendlande och
detta möjliga underlag bedöms som mycket låg. I nuläget finns därför ingen anledning
att titta närmare på uppstart av ny gymnasieskola. Däremot behöver kommunen noga
följa utvecklingen i andra kommuner i StorSthlm samt delta i det samarbete som finns i
regionen.
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Planering förskolor Värmdölandet
Bakgrund
Utbildningsnämndens lokalplan för 2017 och lokalanalys för 2018-2025 visar att det finns
ett behov av att tydliggöra om en utökning av antalet förskoleplatser behövs och var i
kommunen det kan vara lämpligt att placera eventuella framtida förskolor. Under 2017
föreslogs en fördjupande undersökning av framtida förskolebehov genomföras av delområde Värmdölandet1.

Nuläge
Värmdölandet är stort och har nedan delats in i fyra delområden; Värmdölandet norra
(blått), Värmdölandet östra (gult), Värmdölandet södra (rött) och Hemmesta (grönt).

1
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Värmdölandet norra

Värmdölandet norra har en förskola, Ängens förskola. Förskolan är idag utspridd på tre
lokaler; Ängen 1 på Maria Höglunds väg, Ängen 2 på Ängsviksvägen samt i lokaler på
Kyrkskolan. Hösten 2017 är 67 barn inskrivna på förskolan. Av dessa går 30 på Ängen
1, 22 på Ängen 2 och 15 i Kyrkskolans lokaler.
Av de 67 inskrivna barnen på Ängens förskola bor 92% i Värmdölandet norra och 8% i
Värmdölandet östra.
Kyrkskolan ska successivt bli en F-6 skola vilket medför konsekvenser för förskolan som
till läsåret 18/19 måste minska sitt barnintag med 15 platser då lokalerna på Kyrkskolan
ska användas för skolverksamhet. I dagsläget står cirka 17 barn i kö till hösten 2018. För
närvarande har dock förskolan intagningsstopp.
Kapacitetsutredningen visar att Ängen 1 är godkänd för dagens verksamhet. Ängen 2 har
inte kunnat bedömas fullt ut då ritningsunderlag saknas för fastigheten. Lokalens/
byggnadens skick bedöms dock vara mindre bra medan såväl tillgänglighet som trygghet
och säkerhet är underkända. Totalt beräknas Ängen ha kapacitet för 60 barn i lokalerna
Ängen 1 och 2. Utbyggnadsmöjlighet saknas på samtliga lokaler.
Värmdölandet östra

Värmdölandet östra har en förskola, Kopparmora förskola, som hösten 2017 har 38 har
barn inskrivna. Av dessa barn bor 100% i Värmdölandet östra.
Kapacitetsutredningen visar att Kopparmora förskola är underkänd för dagens verksamhet.
Förskolan har ingen funktionell planlösning efter flera tillbyggnationer. Lokalen är svår
att överblicka, köket har ingen inlastning och maten lastas via groventré/kapprum. Såväl
utemiljö, tillgänglighet som trygghet och säkerhet är mindre bra. Totalt beräknas
Kopparmora ha kapacitet för 30-35 barn. Utbyggnad av förskolan är inte möjlig.
Värmdölandet södra

Värmdölandet södra har två förskolor; Värmdöviks förskola i Hagaberg samt Lokattens
förskola i Herrviksnäs.
Värmdöviks förskola har hösten 2017 78 barn inskrivna. Av dessa bor 91% i
Värmdölandet södra, 5% utanför Värmdölandet, 4% i Hemmesta.
Kapacitetsutredningen anger att förskolan har en bedömd kapacitet för 70-75 barn.
Lokalerna är godkända för dagens verksamhet men har en mycket hög nyttjande grad för
byggnadens storlek. Utbyggnad av förskolan är inte möjlig.
Lokattens förskola har 24 barn inskrivna hösten 2017. Samtliga barn bor i Värmdölandet
södra. Lokattens förskola är underkänd för dagens verksamhet. Bedömd kapacitet uppgår
till 16 barn. Villan är dåligt anpassad för förskoleverksamhet enligt dagens standard.
Utemiljön är svår att överblicka och har många skrymslen. Utbyggnad av förskolan är inte
möjlig.
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Hemmesta

Hemmesta har sex kommunala förskolor; Blåsippan, Dalstugan, Haghulta, Labyrinten,
Torshäll och Vikingens förskolor samt en fristående förskola; Grantomta montessori.
Blåsippans förskola har hösten 2017 58 barn inskrivna. Av dessa bor 50% i Hemmesta,
20% i Värmdölandet östra, 12% i Värmdölandet norra och 3% i övriga områden.
Kapacitetsutredningen anger att förskolan har en bedömd kapacitet för 70-75 barn.
Lokalerna är godkända för dagens verksamhet. De befintliga lokalerna kan förtätas och få
en kapacitet upp till 95 barn beroende på gruppstorlekar och barnens ålder.
Dalstugans förskola har 83 barn inskrivna hösten 2017. Av dessa bor 43% i Hemmesta,
37% i Värmdölandet östra, 10% i Värmdölandet norra, 4% i Värmdölandet södra och 6%
i övriga områden. Kapacitetsutredningen anger att förskolan har en bedömd kapacitet för
85-95 barn. Lokalerna är godkända för dagens verksamhet. Småbarnsgården skulle dock
behöva anpassas efter barnens behov. Tomten medger att en tillbyggnad för cirka 15-20
barn kan uppföras.
Haghulta förskola har hösten 2017 62 barn inskrivna. Av dessa bor 71% i Hemmesta, 13%
i Värmdölandet södra, 8% i Värmdölandet östra, 3% Värmdölandet norra och 5% i övriga
områden. Kapacitets-utredningen anger att förskolan har en bedömd kapacitet för 60-65
barn. Lokalerna är godkända för dagens verksamhet men lokalerna är svåra att orientera
sig i och brister finns i överblickbarhet. Utemiljön har nyligen gjorts om och då har även
vegetation tagits bort vilket medfört att naturlig skugga från träden har försvunnit.
Utbyggnad av förskolan är inte möjlig.
Labyrintens förskola har 59 barn inskrivna hösten 2017. Av dessa bor 46% i Hemmesta,
36% i Värmdölandet östra,14% i Värmdölandet södra och 5% i Värmdölandet norra.
Kapacitetsutredningen anger att förskolan har en bedömd kapacitet för 70-75 barn.
Lokalerna är godkända för dagens verksamhet men utemiljön har slitna lekredskap och
kunde vara mer pedagogiska och motoriskt utmanande. Tomten medger att en tillbyggnad
för cirka 40 barn kan uppföras.
Torshälls förskola har hösten 2017 97 barn inskrivna. Av dessa bor 48% i Värmdölandet
södra, 22% i Hemmesta, 21% i Värmdölandet östra, 7% i Värmdölandet norra och 1% i
övriga områden. Kapacitetsutredningen anger att förskolan har en bedömd kapacitet för
120-130 barn. Lokalerna är godkända för dagens verksamhet. Ingen utbyggnadsmöjlighet
finns.
Vikingens förskola har 84 barn inskrivna hösten 2017. Av dessa bor 48% i Värmdölandet
södra, 40% i Hemmesta, 5% i Värmdölandet norra, 4% i Värmdölandet östra och 4% i
övriga områden. Kapacitetsutredningen anger att förskolan har en bedömd kapacitet för
85-90 barn. . Lokalerna är godkända för dagens verksamhet men utemiljön har slitna
lekredskap och kunde vara mer pedagogiska och motoriskt utmanande. Ingen
utbyggnadsmöjlighet finns.
Grantomta Montessori har hösten 2017 104 barn inskrivna. Av dessa bor 34% i
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Värmdölandetsödra,33% i Hemmesta,12% i Värmdölandetöstra,6% i Värmdölandet
norra och 16% i övriga områden.Förskolanhar inte varit med i kapacitetsutredningen
men anger själva att kapacitetenuppgår till cirka 100 barn. Möjlighet till utbyggnad
föreliggerinte.

Framtida behov
Nedan angivnasiffror för antal barn enligt befolkningsprognosen
avser 2017 och kan
därmeddifferera något mot underlagetom antal inskrivna barn. Detta gäller samtliga
delområden.
Värmdölandet

norra

Ängensförskola har idag 67 barn inskrivna och kapacitetenberäknasuppgåtill max 60
barn från hösten2018. Befolkningsprognosen
visar att det är cirka 130 barn i åldern1-5
som är folkbokfördai Värmdölandetnorra.Av de inskrivna barnengår 60 styckenav de
folkbokfördabarneni områdetpåbefintlig förskolaochcirka 40 barngår i andraförskolor
i andra delområdeninom Värmdölandet.Ett barn är placeradpå en förskola utanför
Värmdölandet, ett barn går på familjedaghem och cirka 20 barn har ingen
förskoleplacering.
Prognosenvisar att antaletbarn kommeratt öka för att år 2022 uppgåtill cirka 190 barn.
Därefter sker en viss nedgångtill cirka 180 barn mot slutet av prognosperioden2026.
Merpartenav ökningensker dock i Torsby vilket ligger närmareHemmestavilket torde
tala för att föräldrar/barnväljer förskolaåt det hållet framför en förskola i Ängsvik.
Förskolansnuvarandelokaler är inte optimalaur flera aspekter.Förskolanär deladpå tre
enhetervilket inte är kostnadseffektivt
. Ängen 2 är inte ändamålsenligsom förskola och
bådeÄngen1 och 2 ligger inne i bostadsområden
vilken genereraronödig trafik. Setttill
såväl befolkningsökningensom kapacitetsminskningen
från hösten2018 när förskolan
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blir av med lokalerna i Kyrkskolan så finns ett behov av att se över den långsiktiga
lokalförsörjningeni området.
Värmdölandet

östra

Kopparmoraförskolahar idag 38 barninskrivnaoch kapacitetenberäknasuppgåtill max
35 barn.Befolkningsprognosen
visar att det cirka 220 barni åldern1-5 är folkbokförda i
Värmdölandetöstra. Av de inskrivna barnengår 37 styckenav de folkbokförda barneni
områdetpå befintlig förskola medan120 barn går i andraförskolor i andradelområden
inom Värmdölandet.Nio barn går på förskolor i Gustavsberg,tre på familjedaghemoch
4 barnpå förskolor utanförkommunen.33 barn har ingen förskoleplacering.
Prognosenvisar att antaletbarn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden
uppgåtill cirka 320 barn.Dettainnebären ökning med100 barni delområdet.Den största
ökningenskerpå Saltarö,Evlinge,Kopparmoraoch i Älvsala. Denfrämstaökningensker
i Älvsala som är ett prioriteratförändringsområde.
Förskolansnuvarandelokaler är underkändaoch det finns ett stort behovav att få till en
ny lösning. Förskolanär idag lokaliseradinne i ett bostadsområde
i Kopparmoravilket
inte är optimalt då barnen i området bor relativt utspritt. Sett till såväl
befolkningsökningensom att befintlig förskola är underkändoch felplaceradså finns ett
akut behovav att seöver denlångsiktigalokalförsörjningeni området.
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södra

De två förskolornahar idag 100 barn inskrivna och kapacitetenberäknasuppgåtill max
91 barn. Befolkningsprognosenvisar att cirka 300 barn i åldern 1-5 är folkbokförda i
Värmdölandetsödra. Av de inskrivna barnenpå befintliga förskolor är cirka 95 stycken
folkbokförda i närområdet.Cirka 140 av de folkbokförda barnen går i förskolor i
Hemmestaoch 15 barn från delområdetgår i förskolor i Gustavsberg
. 30 barn har ingen
förskoleplacering.
Prognosenvisar att antaletbarn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden
uppgåtill cirka 410 barn.Detta innebären ökning med 100 barn i delområdet.Det är en
jämn fördelning av ökningen mellan områdenaV ärmdövik/Skeppsdalström,
Strömma,
Hagaberg/Herrviksnäs
och Hässelmara/Malma/Rådalen.
Lokattensnuvarandelokaler är underkändaoch det finns ett stort behov av att få till en
ny lösning.Förskolanär idag lokaliseradinne i ett bostadsområde
i Skeppdalsström
vilket
inte är optimalt. Sett till såväl befolkningsökningensom att Lokatten förskola är
underkändoch inte gynnsamplaceradså finns ett framtida behov av att se över den
långsiktigalokalförsörjningeni området.
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Hemmesta

De sju förskolornahar idag cirka 550 barn inskrivna och kapacitetenberäknasuppgåtill
cirka 630 barn. Befolkningsprognosenvisar att det bor cirka 270 barn i åldern 1-5 i
delområdeHemmesta.Av deinskrivnabarnenpå befintliga förskolor är cirka 230 stycken
folkbokförda i närområdet. Det går fyra folkbokförda barn i förskolor i övriga
Värmdölandet
, 4 barngår i familjedaghemoch 2 barn går i förskolor utanförkommunen.
32 barnhar ingen förskoleplacering.
Prognosenvisar att antaletbarn kommer att öka för att mot slutet av prognosperioden
uppgåtill cirka 350 barn.Detta innebären ökning med 70 barn som främst berorpå den
framtidanybyggnationeni Hemmestacentrum.
Det finns en stor överkapacitetpå befintliga förskolor sett till antaletbarn som faktiskt
bor i området.Emellertid är dock överkapacitetenendast90 platserfördelat på de sju
förskolornadå mångabarnkommerfrån andradelområden.I dagslägetfinns inget behov
av ytterligareförskolai området.Samtligaförskolor är godkändaför dagensverksamhet.
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Slutsats
Värmdölandet totalt

Befolkningsprognosenvisar att det bor cirka 930 barn i åldern 1-5 på Värmdölandet.
Kapacitetenberäknasuppgåtill cirka 845 platser.Förskolornapå Värmdölandethar idag
cirka 760 barninskrivna.Av de inskrivnabarnenpå befintliga förskolor är cirka 730 barn
folkbokfördapå Värmdölandet
. Övriga 30 barnär folkbokfördai andradelarav Värmdö.
Cirka 30 barn som är folkbokförda på Värmdölandetgår på förskola i andra delar av
Värmdö,främstGustavsberg
. Av resterandecirka 150 barngår cirka 30 barnpå förskolor
i Värmdö,cirka 10 barn går på familjedaghem,6 barn går i förskola i en annankommun
och cirka 120 barn har ingen förskoleplacering.De barn som inte är barnomsorgs
placeradekan bland annatomfattabarn som är 1 år och ännu inte börjat förskola, barn
som är hemma med förälder som är föräldraledig med annat barn eller barn som
fortfarandeväntarpå placeringpå annanplaceringän den som erbjudits.
Prognosenvisar att antaletbarn kommer att öka för att mot slutet av prognosperiode
n
uppgåtill cirka 1 230 barn.Det innebären ökning med cirka 300 barnvilket grovt räknat
skulle innebäratre nya förskolor på Värmdölandet. Vart dessaförskolor bäst placeras
framgårnedan.
Värmdölandet norra
En strategiskplaceringav en framtida förskola skulle vara i anslutningtill Kyrkskolan.
Kommunenägerdockingenmark mendet finns enfastigheti närhetensomägsav kyrkan
som skulle vara ändamålsenligför förskoleverksamhet.
Avstyckningoch detaljplanering
skulle dock behövaske i det fallet. När ny förskola finns på plats avyttras nuvarande
lokaler för Ängensförskola.

Rapport
Diarienummer

2016UTN/0278

Sid 9(9)

Värmdölandet östra
En strategisk placering av en framtida förskola bör ligga i Älvsby i anslutning till
korsningen av Fagerdalavägen/Saltarövägen. Läget är optimalt för barn från såväl
Kopparmora/Saltarö/Evlinge som Fagerdala/Älvsala/Bullandö. Kommunen äger mark i
anslutning till Älvsby industriområde som skulle kunna nyttjas för ändamålet. Vidare
utredning om lämplig plats och eventuell detaljplanering bör ske snarast. När ny förskola
finns på plats avyttras nuvarande lokaler för Kopparmora förskola.
Värmdölandet södra
Merparten av dagens barn i delområdet går idag i förskola i Hemmesta. Beroende på hur
utvecklingen i Hemmesta blir framgent bör det övervägas att ersätta Lokattens förskola
med en ny förskola som placeras utmed Stavsnäsvägen. Med hänsyn tagen till att
kommunen inte har något markinnehav i området och att detaljplanearbete behöver ske
bör vidare utredning kring en framtida förskola i området inledas inom en snar framtid.
När ny förskola finns på plats avyttras nuvarande lokaler för Lokattens förskola.
Hemmesta
I dagsläget finns inget behov av ytterligare förskola i området. Om nya förskolor byggs
på Värmdölandet norra, östra respektive södra kommer troligtvis en viss omfördelning
ske så att barnen går i förskola närmare där de bor. Hemmestas förskolor kommer även
fortsättningsvis att kunna vara en uppsamlingsplats för föräldrar/barn som så önskar.

