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Befolknings- och behovsprognos
Tyresö kommuns befolkningsprognos bygger på statistik över befolkningsrörelser i Tyresö,
omvärldsbevakning, yttre påverkan som exempelvis nya lagkrav samt bedömningar om
framtida byggplaner. Bedömningarna av byggprojekt ses som säkra för de närmaste två åren,
därefter påverkas prognosen av konjunktur och bostadsmarknad.
Befolkningsprognosen påverkas starkt av kommunens byggplaner av bostäder i kommunen.
I Trollbäcken planeras omkring 1 150 bostäder att byggas fram till och med år 2035.
Motsvarande siffra är för centrumområdet drygt 4 000 bostäder och för östra området nästan
200 bostäder.
Befolkningsprognosen pekar mot en ökning av antalet barn och elever i kommunen under
planperioden. Samtidigt finns behov av att renovera i föråldrade och delvis uttjänta lokaler för
förskola och grundskola.
Våren 2019 gav kommundirektören uppdrag till kommunens lokalstrateg att ta fram förslag på
lösningar för att tillgodose behov av nya skolplatser i centrumområdet. Förslagen presenterades
under hösten 2020 vilket ledde till att ett antal förstudier påbörjades. I arbetet medverkar ett
antal tjänstemän från olika förvaltningar och kontor. Från barn- och utbildningsförvaltningen
medverkar förvaltningschef, skolchefer, rektorer och lokalsamordnare. En av förstudierna har
lett till att beslut är fattat att en ny skola ska byggas vid Njupkärr.
I denna lokalbehovsanalys presenteras dels information av hur vårens befolkningsprognos ser
ut under kommande planperiod samt vilka lokalbehov som finns för verksamheterna förskola,
grundskola och grundsärskola.
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Verksamhetsområde förskola
I kommunen finns i dag 24 förskolor i egen regi, 17 förskolor i fristående regi och 7 personer
som arbetar i formen pedagogisk omsorg.
Mer fakta om barnomsorgen i kommunen idag:

Fakta Barnomsorg 1-5 år

Folkbokförda
barn i Tyresö

Barn från annan kommun
alt. folkbokförd saknas

Folkbokförda barn 1-5 år (jan -22)

2 850

Inskrivna i barnomsorg (maj -22)

2 800

66

varav i kommunal förskola

1 764

20

varav i kommunal ped. oms.

3

varav i fristående förskola

920

42

varav i fristående ped. oms.

38

4

varav i annan kommun

75

Andel inskrivna i egen regi

63,0 %

Adel inskrivna i annan regi

37,0 %

Befolkningsprognos förskola fram till år 2035
Antal barn i ålder 1-5 år ökar i kommunen under kommande planperiod. Tyresö är indelat i tre
kommundelar: Trollbäcken, Centrum och Öst och ökningen väntas bli störst i
Centrumområdet. Befolkningsprognosen påverkas främst av planerad nyproduktion av
bostäder.
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Kommentar:
I diagrammet ovan ses hur stor ökningen är i befolkningen i ålder 1-5 år för kommunens olika
områden. Kraftigast ökning beräknas ske i centrumområdet och minsta ökningen väntas ske i
östra området.
Befolkningsprognosen har de senaste åren visat att befolkningsökningen väntas bli kraftigast i
centrumområdet. Totalt väntas antal folkbokförda barn i ålder 1-5 år öka med ca 1000 barn i
kommunen under kommande planperiod. Ökningen beräknas främst ske i centrum där
ökningen väntas bli cirka 560 barn. I östra området väntas ökningen bli cirka 140 barn fler och
i Trollbäcken väntas ökningen bli cirka 300 barn till år 2030.

Behovsprognos förskola fram till år 2035
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. Det är
viktigt att utbyggnadstakten av förskoleplatser håller jämna steg med planerad nybyggnation så
att det statligt beslutade placeringsansvaret på 4 månader och den politiskt beslutade
platsgarantin i Tyresö på 3 månader ska kunna hållas.
Följande utgångspunkter gäller då behoven bedöms:
- Antal barn i kommunala förskolor i förhållande till det hustak som förvaltningen
beslutar.
- Antal barn i fristående förskolor i förhållande till det antal platser som fristående
förskolor uppgivit att de har. I prognosen tas även hänsyn till den byggtakt som
samhällsbyggnadskontoret (SBK) planerar för under planperioden.
- Andelen inskrivna barn i fristående förskolor eller i annan kommunal förskola beräknas
öka från 36 till 38 procent i slutet av planperioden. Orsaken till ökningen är att flera
nya fristående förskolor planeras uppföras i centrumområdet under planperioden.
- Behovsprognosen baseras på att nyttjandegraden i genomsnitt är cirka 94,5 procent av
befolkningen 1-5 år. Inskrivningsgraden är något lägre i Centrumområdet jämfört med
övriga områden.
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Sedan föregående års prognos har följande förändringar skett:
- En pedagogisk omsorg har startas upp med plats för 4 barn under hösten 2021.
- Fristående förskolan Tyresö Montessori har höjt sitt hustak med 8 platser.
- En förhyrd paviljong vid Slottsvillans förskola med plats för cirka 15 barn återlämnas i
juli 2022.
- Njupkärrs förskola minskar med cirka 50 platser till hösten 2022, då lokalerna på sikt
ska rivas.
- Fristående förskolan Paletten har sänkt sitt hustak med 6 platser.
- Fristående förskolan Kattfoten har sänkt sitt hustak med 5 platser.
- Loket pedagogiska omsorg med plats för 5 barn lägger ner till hösten 2022.
Kommunen har idag totalt cirka 155 tillfälliga förskoleplatser i paviljongslösningar i
kommunen. Därutöver finns förskoleverksamhet med cirka 80 tillfälliga förskoleplatser
inrymda i Tyresö skola och Bergfotens skola. Det innebär att det idag finns totalt cirka 200
tillfälliga platser i kommunen.

Överkapacitet respektive underkapacitet
under planperoden
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Kommentar:
Ovanstående diagram visar hur stor överkapacitet respektive underkapacitet som
prognostiseras i de olika områdena i kommunen. Under de första fyra åren räcker platserna till
för det behov som finns. På längre sikt i östra området samt centrum beräknas antal platser
vara relativt balanserade. I Trollbäckens område pekar prognosen på platsbrist från och med år
2028.
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Förskola – delområde Trollbäcken
(NYKO-områden inom parantes)
I delområdet Trollbäcken (Trollbäcken (10), Hanviken (11a), Skälsätra (11b)) finns idag 12
förskolenheter med 800 platser i kommunal och fristående verksamhet. Andelen platser i
kommunal regi är cirka 35 % i området, det vill säga lägst av alla kommundelar.
I Trollbäckens område ökar befolkningen i ålder 1-5 år med cirka 300 barn från dagens 720
barn till 1020 under planperioden. Det innebär att området bedöms få platsbrist i mitten av
planperioden. En plan för hur nya förskoleplatser ska skapas behöver tas fram.

Prognostiserad under-/överkapacitet
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Kommentar:
I ovanstående diagram visar hur dagens överkapacitet beräknas övergå till underkapacitet i
området under kommande planperiod. Överkapaciteten är cirka 100 platser år 2022 men till år
2035 väntas en underkapacitet uppstå med cirka 200 platser pga. ökad byggproduktion i
området.
Sedan en tid tillbaka finns planer på två större nybyggnadsprojekt vilka omfattar drygt 300 nya
bostäder vid området Södergården. Det som är nytt i årets prognos är att ytterligare 460
bostäder planeras byggas i Trollbäckens centrumstråk, vilket får stor påverkan på att området
får ett ökat behov av förskoleplatser.
I befolkningsprognosen tas hänsyn till nybyggnadsprojekten men om generationsväxlingen
förändras så förändras även den prognostiserade överkapaciteten. I takt med att nya
flerbostadshus under senare år har blivit färdigställda i Tyresö centrum så har den äldre
generationen i detta område flyttat dit. Det har inneburit att fler barnfamiljer har flyttat in till
området. Det är svårt att avgöra hur generationsväxlingen i området kommer att utvecklas
framöver. I Trollbäckens område finns en ganska stor efterfrågan av förskoleplatser av
vårdnadshavare från Haninge och Nacka kommun. I dag finns cirka 30 barn inskrivna i
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området som är folkbokförda i kringliggande kommuner. Den efterfrågan finns inte i samma
utsträckning i kommunens övriga områden.
I Trollbäckens område finns idag inga planer på att lägga ner någon verksamhet och heller inte
att skapa nya förskoleplatser. Den överkapacitet som finns i nuläget ses som en platsreserv för
kommunen. Ett par fristående förskolor har valt att stänga en avdelning och på så sätt anpassat
sin organisation. I förskolorna i egen regi har detta inte behövts göras, då söktrycket är relativt
balanserat.
Slutsats: I Trollbäcken prognostiseras en överkapacitet i början av planperioden enligt
befolkningsprognosen. Platsbehovet kommer att öka och en plan behöver tas fram för att
skapa fler förskoleplatser i området till omkring år 2030, då en underkapacitet väntas uppstå.
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Förskola – delområde Centrum
I Tyresös centrala del (Lindalen (20, 21), Tyresö Centrum (30), Granbacken (31), Bollmora
(32,33,34), Krusboda (40,41,42)) finns totalt 19 förskolenheter med 1490 platser i kommunal
och fristående förskola samt 22 platser i pedagogisk omsorg. Andelen platser i kommunal regi
är idag cirka 87 % i centrumområdet.
I centrumområdet ökar befolkningen i ålder 1-5 år. I början av planperioden är ökningstakten
relativt långsam men efter år 2024 så är ökar antal barn med cirka 50-80 barn per år. I slutet av
planperioden beräknas nästan 600 fler folkbokförda barn i centrumområdet jämfört med i dag.

Prognostiserad under-/överkapacitet
förskoleplatser
150

8,0%
6,0%

100

4,0%
50

2,0%

0

0,0%
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

- 50

-2,0%
-4,0%

- 100

-6,0%
Behov av antal nya platser

Kommentar:
I ovanstående diagram ser vi hur under-/överkapaciteten av förskoleplatser prognostiseras i
centrumområdet under kommande planperiod.
Behovet av nya förskoleplatser bedöms med förutsättningar att:
- Förskoleverksamheten med 47 platser i Njupkärrs skola upphör till sommaren 2022.
(ny skola ska byggas på platsen. Inskrivna barn erbjuds plats på Galaxen).
- Förskoleverksamheten med 47 platser i Bergfotens skola flyttas hösten 2023.
- Ny konceptförskola med 160 platser klar vid Bergfoten till hösten 2025.
- Förskolan Speldosan återlämnar paviljong med 50 platser år 2025.
- Förskolan Kardemumman återlämnar paviljong med 35 platser år 2025.
- Förskolan Stimmet som är inrymd i paviljonger med plats för 68 barn återlämnas år
2026, nyinskrivning minskas succesivt och när verksamheten upphör erbjuds plats på
kringliggande platser i området.
- Fristående förskola planeras med cirka 114 platser i Wättinge.
- Samt följande detaljplanerade förskolor:
o Ny konceptförskola med 160 platser vid Kardemumman klar år 2028. (befintlig
verksamhet kan erbjudas plats i Bergfotens nya förskola under byggtid).
o Fristående förskola med cirka 70 platser öppnar i Norra Tyresö Centrum
(NTC) år 2028.
o Fristående förskola med cirka 70 platser öppnar i Bäverbäcken år 2026.
- Verksamheten föreslår att ny konceptförskola uppförs i området, vilken behöver vara
klar år 2030.
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I centrumområdet finns idag totalt cirka 155 tillfälliga förskoleplatser i paviljongslösningar.
Utöver det så finns förskoleverksamhet med cirka 47 tillfälliga förskoleplatser inrymd i
Bergfotens skola. Det innebär att det idag finns totalt cirka 200 tillfälliga platser i området. Då
nya förskolor planeras i området så bedöms samtliga tillfälliga lösningar kunna byggas bort till
slutet av planperioden.
Slutsats:
Området har idag totalt cirka 200 tillfälliga förskoleplatser i tillfälliga lösningar i paviljonger
eller i skollokaler. I centrumområdet finns i dag ett överskott om cirka 100 platser och planer
på att skapa drygt 700 nya platser i både kommunal regi och i fristående regi. Då
befolkningsökningen väntas bli omkring 600 fler barn i området så blir slutsatsen att
platsbehovet är uppfyllt för kommande planperiod. Det gäller under förutsättning att beslut
fattas utifrån planer att skapa fler permanenta platser i området.
Utbyggnadstakten av hela centrumområdet har påverkan av behovet av förskoleplatser. I takt
med att det byggs flera nya bostadsområden i centrum behöver även utbyggnad av nya
förskolor ske vilket behöver finnas med redan på detaljplansnivå.
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Förskola – delområde Öst
I Tyresös östra del (Öringe (50), Tyresö strand (60,61,62), Brevik (70,71), Sydöstra Tyresö
(80,81) finns idag 10 förskolenheter med 700 platser och pedagogisk omsorg med cirka 18
platser. Andel platser i kommunal regi är nästan 50 % i östra området.
I östra området ökar befolkningen ålder 1-5 år och i slutet av planperioden har befolkningen
ökat med nästan 140 barn i förskoleålder jämfört med dagens nivå.
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Kommentar:
Diagrammet ovan visar hur kurvan för områdets överkapacitet ser ut över planperioden.
Överkapaciteten är i dag omkring 60 platser och minskar sedan mellan under planperioden.
I slutet av planperioden uppgår prognostiserad överkapacitet till cirka 10 platser i området.
Behovet av nya förskoleplatser bedöms med förutsättningar att:
- Behovet av Tyresö förskola som bedrivs i tillfälliga lokaler med plats för 30 barn ses
över till år 2024.
- Ny konceptförskola med plats för 160 barn står klar vid Breviksvägen till år 2027.
Framtagande av ny detaljplan pågår. Förskolan Slottsvillan kan då flytta in
verksamheten i den nya konceptförskolan när den står klar.
Anledningen till att överkapaciteten ökar något år 2027 är att den nya konceptförskolan vid
Breviksvägen beräknas stå klar till dess. Då barnantalet ökar succesivt under perioden så väntas
överkapaciteten dock bli kortvarig.
Slutsats:
Området har cirka 30 tillfälliga förskoleplatser i grundskolans lokaler. Befolkningsprognosen
visar att antal barn ökar med cirka 140 barn under planperioden. Det finns en överkapacitet i
början av planperioden som möjliggör avveckling av tillfällig lokallösning.

11

Verksamhetsområde grundskola
I kommunen finns idag 13 grundskolor i kommunal regi, och 3 skolor i fristående regi.
Kort fakta om grundskola och grundsärskola idag:

Fakta Grundskola 6-15 år

Folkbokförda
elever i Tyresö

Elever från annan
kommun alt.
folkbokföring saknas

Inskrivna i grundskola eller särskola
varav i kommunens skolor

7 040
5 560

216

varav i fristående skola i kommunen
varav i fristående i annan kommun

820
440

varav i annan kommun
varav i kommunens särskola
varav i särskola i annan kommun
Andel inskrivna i egen regi
Andel inskrivna i annan regi

150
64
7
80,0 %
20,0 %

1

Antal permanenta skolplatser i Tyresö
kommunala skolor
cirka 5 600
Antal permanenta särskoleplatser i Tyresö cirka 75
Antal tillfälliga skolplatser i paviljonger
cirka 250

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i mars 2019 att en målsättning är att organisera en
enhetlig och samlokaliserad grundsärskola för åk 1-9.
Följande utgångspunkter gäller då behoven bedöms:
- Uppdaterad befolkningsprognos under våren 2022 inklusive planerad nyproduktion av
bostäder
- Tyresö indelas i tre kommundelar: centrum, trollbäcken och öst.
- Elever i kommunala skolor i förhållande till maxkapacitet (basrum, kvm, ventilation,
kökets kapacitet). Angiven kapacitet är bedömd av förvaltningen.
- Skolval. Omkring 20 % av eleverna väljer friskolor (främst fristående skolor i eller nära
kommunen; Brevik skola, Engelska skolan, Kunskapsskolan och Tyresö
Montessoriskola). Prognosen bygger på antagandet att denna andel ligger relativt
oförändrad.
- Platstillgång och efterfrågan på skolplatser i kommunen
- Renoveringsbehovet för skolor i kommunen
Kommunens lokalstrateg fick 2019 ett särskilt uppdrag av kommundirektören att ta fram plan
för att säkerställa platstillgång för skolplatser i grundskola och grundsärskola i centrumområdet.
Utredningen presenterades under hösten 2020. I samband med det startade ett antal förstudier
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för att kunna ta fram mer detaljerade förslag på åtgärder. Förstudierna berörde bland annat
Njupkärrs skola, Stimmets skola, Nyboda skola samt evakueringslösningar under uppförande
av nya skolor.
I början av 2022 fattades beslut om att riva Njupkärrs skola som idag har två paralleller för
årskurs F-6 och uppföra en ny skola med tre paralleller för årskurs F-6. Beslut fattades även om
att uppföra en paviljongsskola för evakuering av Njupkärr skola under byggtiden.
Det pågår en förstudie för fastigheten där Stimmet skola ligger men då det har gått några år
sedan centrumutredningen genomfördes så ser förvaltningen att en ny uppföljande
behovsanalys behöver göras. Anledningen är att såväl byggplaner som befolkningsprognoser
har förändrats under åren. Det är viktigt att säkerställa att kommunen planerar för rätt antal
skolplatser i rätt tid och på rätt plats.
Under 2021 beslutade att Kumla skola ska byggas om och renoveras och att skolan ska
evakueras till gamla Fornuddens skola under ombyggnationen.
Kommunens lokalstrateg fick 2020 uppdrag att genomföra en lokalutredning för att tillse hur
platsbehovet av grundskoleplatser kan tillgodoses i östra området. Bakgrunden var att
Strandskolan behöver mer lokalytor för att hantera de tre paralleller som idag finns för åk F-9.
Skolan var från början byggd för endast två paralleller. En lokalutredning har genomförts och
en förstudie är beställd för att gå vidare med planerna att anpassa och bygga ut Strandskolan.
Sedan föregående års prognos har följande förändringar skett:
- Lärstudio med behandling har startas och finns idag inrymd i tillfälliga lokaler i
paviljonger vid gamla Fornuddens skola. Kommunens lokalstrateg har i uppdrag att
hitta permanenta lokaler för verksamheten så snart det går.
- Under hösten 2021 fick Fårdala skola en paviljong uppförd för att kunna få plats med
två parelleller F-6 samt tal- och språkskola.
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Befolkningsprognos grundskola fram till år 2035

Befolkningsförändring under planperioden
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Kommentar: I diagrammet ovan kan man utläsa att befolkningsökningen för elever i
grundskoleålder beräknas bli relativt oförändrat fram till år 2026. Därefter väntas befolkningen
öka och den största ökningen står för elever i åk F-3 med drygt 600 elever, åk 4-6 med drygt
300 elever och åk 7-9 med drygt 200 elever.
I slutet av planperioden bedöms antal elever i grundskolan ha ökat med drygt 1100 elever
jämfört med idag. Främsta osäkerheten i prognosen är om förväntad byggtakt ändras, så ändras
även befolkningstillväxten.
Området som har störst elevökning är centrumområdet där antal elever beräknas öka med
totalt 800 elever under planperioden. I område Trollbäcken väntas elevantalet öka med nästan
400 elever jämfört med idag och i område öst beräknas elevantalet vara relativt oförändrat i
slutet av planperioden jämfört med idag.
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Behovsprognos grundskola fram till år 2035
Behovet av elevplatser i grundskolan bedöms totalt sett vara relativt oförändrat totalt sett i
kommunen fram till omkring år 2026. Därefter väntas elevantalet öka ganska markant och i
slutet av planperioden bedöms antal elever i grundskolan ha ökat med drygt 1100 elever
jämfört med idag.
När det gäller befintligt antal permanenta skolplatser så finns det i dag ingen överkapacitet i de
kommunala grundskolorna. Vissa kommuner har som målsättning att ha en överkapacitet om
uppemot cirka 10 procent. Några skolor är trångbodda och har upprustningsbehov. Tre skolor
har tillfälliga paviljonger som motsvarar omkring 250 platser. För att kunna möta den väntade
elevökningen i kommunen behöver fler permanenta skolplatser skapas och renoveringsbehov
behöver tillgodoses under kommande planperiod.
I kommunen behövs omkring 1400 permanenta skolplatser skapas under kommande
planperiod för att klara befolkningsökningen och för att kunna avveckla tillfälliga paviljonger
men också för att anpassa skolor som har för många elever inskrivna i relation till lokalernas
bedömda kapacitet.
Behovet av nya permanenta skolplatser varierar i de olika delområdena, vilket redovisas under
nedanstående underrubriker för respektive delområde.
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Grundskola – delområde Trollbäcken
(NYKO-koder inom parentes)
I delområdet Trollbäcken (Fornudden (10), Hanviken (11a), Skälsätra (11b)samt (Lindalen (20
och 21) för låg och mellanstadiet) finns idag fyra kommunala skolor med cirka 2000 platser i åk
F-9. Lindalen saknar en närliggande grundskola och det finns en historik att låg- och
mellanstadie-eleverna i Lindalen, till stor andel söker sig till skolor i Trollbäckens område. Av
denna anledning finns därför befolkningsunderlaget (ålder 6-12 år) från Lindalen med i detta
delområdes befolkningsstatistik och inte i området Centrum. Vid kommungränsen mot
Stockholm finns Kunskapsskolan dit cirka 200 elever från Tyresö kommun söker sig till. Av
dessa är det drygt 100 elever som är folkbokförda i Trollbäcken.

Befolkningsförändring under planperioden
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Kommentar:
I diagrammet ovan syns det att förändring av befolkningen är relativt oförändrat fram till år
2028 och därefter sker en ganska kraftig ökning. Ökningen för årskurs F-3 väntas bli störst.
I området idag finns det cirka 2 370 elever i grundskoleålder. Nya Befolkningsprognosen pekar
mot att antalet elever kommer öka fram till slutet av planperioden med nästan 400 elever.
Idag finns det ca 940 elever i lågstadieålder inkl. förskoleklass i området. Befolkningsprognosen
visar att antalet elever väntas bli relativt oförändrat fram till år 2028 och sen ökar antalet elever
ganska kraftigt fram till slutet av perioden då antalet beräknas bli cirka 200 fler jämfört med
idag.
Idag finns det cirka 770 elever i mellanstadieålder i området. I början av planperioden ligger
antalet elever relativt oförändrat men efter år 2028 beräknas antal elever öka med omkring 90
fler elever jämfört med idag.
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Befolkningen i ålderskategorin för högstadiet är idag cirka 670 elever och en mindre ökning
väntas till slutet av planperioden.
Till hösten 2021 stod nya Fornuddens skola klar för årskurs F-9 vilket gav omkring 400 fler
permanenta skolplatser till området. Det innebär att området nu har totalt cirka 2000
permanenta platser i grundskola i kommunal regi. De nya skolplatserna behövs då det idag
finns cirka 2370 folkbokförda elever i området. Omkring 300 elever i området väljer att söka
sig till framför allt Engelska Internationella skolan i Tyresö och Kunskapsskolan som ligger
precis vid kommungränsen mot Stockholm och cirka 100 elever väljer andra skolor i
kommunal eller fristående regi.
Elevantalet på Kumla skola beräknas minska och skolan har stora renoveringsbehov. Beslut är
fattat att bygga om och renovera skolan. Under byggtiden kommer gamla Fornuddens skola att
nyttjas som tillfälliga lokaler. Hanvikens skola har två tillfälliga paviljongsbyggnader uppställda
med totalt 4 klassrum.
Befolkningsprognosen pekar mot att det behövs cirka 300 nya skolplatser för åldrarna 6-12 år i
området fram till slutet av planperioden. Om de tillfälliga paviljongerna på Hanvikens skola tas
bort ökar behovet med ytterligare 100 platser till slutet av planperioden. En behovsanalys tas
nu fram som ligger till grund för en plan att säkerställa att fler permanenta skolplatser skapas i
området. Behovsanalysen väntas presenteras för barn- och utbildningsnämnden i september
2022.
Slutsats: Behovet av nya permanenta skolplatser i Fornudden har varit stort under senare år.
Den nya skolan i Fornudden för årskurs F-9 står nu klar vilket har skapat fler platser för
framför allt årskurs 7-9 i området. Beslut är fattat att Kumla skola ska byggas om och renoveras
inom kort. Fler permanenta platser behöver skapas i området under planperioden och en plan
för det behöver tas fram.
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Grundskola – delområde Centrum
I Tyresös centrala del (Tyresö Centrum (30), Granbacken (31), Bollmora (32-34), Krusboda
(40-42) (samt Lindalen (20 och 21) då det gäller högstadieelever), finns idag sju kommunala
skolor med nästan 2500 platser i åk F-9. I centrum finns även två fristående skolor, Tyresö
Montessoriskola och Engelska skolan, där det tillsammans finns ca 560 elever placerade från
Tyresö kommun. Nästan 300 elever från centrumområdet söker sig till dessa friskolor och
resterande är bokförda i Trollbäcken och östra området.
Befolkningsprognosen i området visar en total ökning med omkring 800 elever (6-15 år) under
planperioden. Av kommunens tre områden så är elevökningen störst i centrumområdet.
I området idag finns det cirka 2800 elever i grundskoleålder. Befolkningsprognosen pekar mot
att antalet elever kommer att vara relativt oförändrat fram till år 2026 och därefter ökar antalet
succesivt under planperioden. I slutet av perioden väntas det finnas omkring 3600 elever i
grundskoleålder.
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Kommentar:
I diagrammet ovan syns det hur befolkningen är relativt oförändrat fram till år 2026 och sedan
succesivt ökar under kommande planperiod. Störst ökning väntas ske för de yngre åldrarna i
årskurs F-3.
Elevantalet i lågstadiet väntas öka mest under planperioden och ökningen sker successivt under
planperioden. Ökningen väntas bli omkring 360 fler elever till år 2035. Elevantalet i
mellanstadiet väntas först minska något under år 2022 för att sedan succesivt öka med totalt
cirka 240 elever fler till i slutet av perioden jämfört med idag. Elevantalet i högstadiet väntas
öka från och med år 2026 och i slutet av perioden beräknas det finnas cirka 200 fler elever
jämfört med idag.
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I dagsläget har alla kommunala grundskolor i centrumområdet i princip nått sin maxkapacitet
med undantag av Krusboda skola (åk F-6) och Nyboda skola (åk 7-9) där det finns en mindre
överkapacitet.
Flera grundskolor har renoveringsbehov och de skolor som bedöms ha störst behov är
Njupkärr, Stimmet och Fårdala skola. Beslut fattades under hösten 2021 att riva Njupkärrs
skola som idag har två paralleller för årskurs F-6 och bygga en ny skola med plats för tre
paralleller för årskurs F-6. Beslut fattades även att uppföra en tillfällig paviljongsskola intill
Tyresö gymnasium för att evakuera hela verksamheten dit under byggtiden. Den nya skolan
beräknas stå klar till höstterminen 2026. Viss renovering och upprustning har genomförts på
Stimmets och Fårdala skola under senaste året.
Fler skolplatser behöver skapas för att klara det ökade elevantalet under planperioden.
Förstudie om lösningar för att möta platsbehovet i centrumområdet pågår och väntas blir klar
under år 2022.
Slutsats: På grund av nybyggnation av bostäder behöver antal platser i årskurs F-9 i centrum
utökas då befolkningen växer. Beslut är fattat att bygga en ny skola vid Njupkärr för att utöka
antal platser i årskurs F-6. Förstudie pågår för att hitta lösningar för ytterligare platser i
grundskola. Förstudien omfattar även att hitta lösningar för att skapa en ny sammanhållen
grundsärskola för årskurs 1-9.
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Grundskola – delområde Öst
I Tyresös östra del (Öringe (50), Tyresö Strand (60-62), Brevik (70,71), Syd östra Tyresö (80,81)
finns idag två kommunala skolor med 1300 platser i åk F-9. I området finns även en fristående
skola på Brevikshalvön för åk F-6 med plats för cirka 250 elever. De elever som söker sig till
Breviks skola är nästan uteslutande elever som bor i östra området.
I området idag finns det cirka 1800 elever i grundskoleålder och befolkningsprognosen visar att
elevantalet totalt sett beräknas vara oförändrat i slutet av planperioden.

Befolkningsförändring under planperioden
150
100
50
0
202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035
- 50
- 100
- 150
Ökning/minskning F-3

Ökning/minskning 4-6

Ökning/minskning 7-9

Kommentar:
I ovanstående diagram syns det att befolkningen i grundskoleålder kommer är relativt
oförändrat under planperioden.
De kommunala skolorna i östra området har nått sin maxkapacitet i dagsläget och då skolorna
är populära är även efterfrågan på platser stor från elever som är bosatta i centrumområdet.
Strandskolan har gått från att ha varit en tvåparallellig skola för årskurs F-9 till att bli en
treparallellig skola efter att en del mindre ombyggnationer gjorts på skolan för ett antal år
sedan. Skolan är trång och i nuläget utreds frågan hur lokalerna kan byggas ut och anpassas för
att skolan ska kunna fungera bra på lång sikt för tre paralleller för årskurs F-9.
Slutsats: Området har nått sin maxkapacitet och befolkningsprognosen visar att befolkningen i
grundskoleålder väntas bli relativt oförändrat under planperioden. Behov finns av att se över
hur lokalerna på Strandskolan kan anpassas till rådande elevantal. Lokalutredning är genomförd
och förstudie pågår.
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