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Till Förskole – och grundskolenämnden 
 

 
Reviderad plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2019 - 2030 
 
 

Sammanfattning 
Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor har reviderats med ny 
befolkningsprognos avseende perioden 2019 – 2030. 
 
Beslutsförslag 
Förskole – och grundskolenämndens beslut 
 
1. Förskole – och grundskolenämnden antar reviderad plan för utbyggnad av nya förskolor och 
skolor daterad 2019-09-30. 
 
2. Reviderad plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor daterad 2019-09-30 överlämnas till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Bakgrund 
Plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor är en del av Förskole-och grundskolenämndens 
lokalprognos och ligger till grund för Kommunstyrelsens beslut om utbyggnad om behov av platser 
inte kan tillgodoses på annat sätt, t ex genom enskilda utförare. En övergripande plan för utbyggnad 
togs för första gången fram våren 2016 i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen 
revideras därefter årligen i samband med kommunens befolkningsprognos. Föreliggande revidering 
har beaktat den senaste befolkningsprognosen i mars 2019, aktuell kapacitet i förskolor och skolor 
och känd förändring inom kommunen. Planen är en samverkan mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen, ekonomienheten och utbildningsförvaltningen. 
 
 
Förvaltningens slutsatser 
Prognoserna har ett starkt samband med bostadsbyggandet i kommunen.  På kort sikt fram till 2023 
väntas behovet av förskoleplatser öka med 250 platser i åldersgruppen 1-5 år, vilket motsvarar 2-3 
nya förskolor.  På längre sikt väntas en kraftigare ökning av antal barn och 2030 beräknas det finnas 
1 300 fler barn i förskoleåldern i kommunen, vilket skulle innebär ett behov av 1 150 nya platser. 
Beläggningen beräknas till 90 procent i förskolan. I åldersgruppen 6 – 12 år beräknas en ökning med 
1 350 barn jämfört med 2018 till och med 2030 och ungefär en tredjedel av barnen förväntas  då bo i 
nyproduktion. Behovet av nya platser finns främst i de västra kommundelarna där bostadsbyggandet 
är störst. I åldersgruppen 13 – 15 år prognostiseras en ökning med ca 400 barn till och med 2030.  
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