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grundskola och en prognos för gymnasieskola 2013-2022

Sammanfattning
Rapporten är en behovsbedömning av utbildningsplatser för en planeringsperiod
på tio år. Mot bakgrund av en ny befolkningsprognos, förändringar av
kapacitet/antal platser och nya förutsättningar och tidpunkter för planerade omoch nybyggnationer av förskolor och grundskolor redovisas här en ny rapport
med behov av utbildningsplatser för åren 2013-2022. Rapporten är ett
planeringsinstrument och ska utgöra underlag i kommunens långsiktiga och
strategiska lokalförsörjning. Med rapporten får kommunen ett levande dokument
för dialog både internt och externt kring behov av utbildningsplatser.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten daterad 201312-06.

Ärendet
I planeringsunderlag 2014 och i verksamhetsplan VP2014 pekas långsiktiga och
strategiska planer och lokalförsörjning ut som viktiga utvecklingsområden. Det
omfattande bostadsbyggandet i nya och etablerade områden liksom förändringar
i befolkningsstrukturen med bland annat variationer i och mellan årskullar, ställer
krav på strategisk och långsiktig planering. Utmaningen är svängningar i
demografin som ger skiftande behov av verksamheter. En långsiktig
behovsbedömning av utbildningsplatser blir då ett viktigt underlag i planeringen.
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För att kunna möta och hantera förändringar i efterfrågan och ett ökat behov av
utbildningsplatser görs årligen en långsiktig behovsbedömning av
utbildningsplatser i förskola och grundskola. Föreliggande rapport har tagits fram
mot bakgrund av ny befolkningsprognos, förändringar av kapacitet/antal platser
och nya förutsättningar och tidpunkter för planerade om- och nybyggnationer av
förskolor och grundskolor.
I rapporten redovisas en aktuell lägesbild av tillgång och efterfrågan av
utbildningsplatser 2013 och diagram med prognos för perioden 2014-2022.
Diagrammen kompletteras med text, analys och slutsatser som ligger till grund
för behovsbedömningen. För gymnasieskola görs endast en prognos av antal
gymnasieelever och hur täbyelever väljer och förväntas välja en gymnasieskola
inom eller utanför kommunen.
Rapporten är ett planeringsinstrument som ska utgöra underlag i kommunens
långsiktiga och strategiska lokalförsörjning med förslag till investeringar.
Rapporten kan även användas för att ta fram handlingsplaner med åtgärder för
att tillgodose behov i ett mer kortsiktigt perspektiv. Med rapporten får kommunen
ett levande dokument för dialog både internt och externt kring behov av
utbildningsplatser.
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