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Behov skolplatser i Gustavsbergsområdet 

Nuvarande skolor, elevantal och kapacitet 

Befolkningsprognosen visar att det 2016 fanns cirka 2 300 barn i åldrarna 6-15 i området. 

Inom området finns tre kommunala grundskolor; Ösbyskolan F-9, Farstavikens skola F-9 

(fördelat på två enheter; Ekedal och Kvarnberget) samt Munkmoraskolan F-3 och två 

stycken fristående skolor; Antistilla F-3 och LÄR F-5. Antalet inskrivna elever i befintliga 

skolor uppgick hösten 2016 till 1 840 stycken. Den totala kapaciteten uppskattas i nuläget 

till ca 1 960 platser.  

 

 
 

     
 

På Munkmoraskolan finns det idag en överkapacitet om cirka 90 platser. Detta beror på 

att antalet barn/klass idag är lågt i förhållande till storleken på klassrummen. En utökning 

av antalet elever bygger således på att klasserna får fler elever. Fastigheten där 

Munkmoraskolan är belägen medger även ytterligare byggrätt vilket innebär att ytterligare 

skolplatser är möjliga att tillföra i framtiden. 

 

När renoveringen och utbyggnaden av Farstavikens skola/Kvarnberget är färdig 2018 

utökas kapaciteten på skolan med ca 350 platser. Skolans läge medger emellertid inte 

 Årskurs F-3

Inskrivna 

elever Kapacitet

Ekedal 254 260

Munkmora F-3 141 230

Ösby 316 320

Antistilla 54 70

LÄR 87 90

Totalt 852 970

Årskurs 4-6

Inskrivna 

elever Kapacitet

Ekedal åk 4-5 162 160

Ösby 224 220

LÄR åk 4-5 44 50

Totalt 430 430

Årskurs 7-9

Inskrivna 

elever Kapacitet

Kvarnberget + åk  6 300 300

Ösby 251 250

Totalt 551 550
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platser för barn i de lägre årskurserna. Trafiksituationen klarar inte av lämning och 

hämtning i den omfattning som en låg- och mellanstadieskola behöver. Skolgården är 

också för liten och svår att anpassa för yngre barn. Skolan bör därmed även 

fortsättningsvis enbart nyttjas som högstadie.  

 

Utöver detta finns det en fastighet som medger nybyggnation av skola, den s.k. 

skoltomten. Utbildningsnämnden har tagit fram en förstudie för skolverksamheter på 

fastigheten som visar att fastigheten möjliggör en skola för upp till 750 elever.  

 

Framtid 

Omvandlingen av Gustavsberg pågår för fullt. Totalt beräknas cirka 3 000-4 000 nya 

bostäder tillkomma i de centrala delarna. Samtidigt kommer samhällets södra och östra 

delar också att detaljplaneläggas och byggas ut med mellan 900 och 1700 bostäder.  

 

En tillväxt enligt ovan medför att befolkningsprognosen visar på en ökning av elever i 

årskurs F-9 med ca 400 barn under prognosperioden.  Det fria skolvalet medför emellertid 

att det är svårt att planera den kommunala verksamheten enbart utifrån befolknings-

prognosen. Som ett komplement till befolkningsprognosen används därför en 

elevantalsprognos som tar hänsyn till hur elever tenderar att välja skola och hur 

elevpendlingen i kommunen ser ut. Utpendlingen i Gustavsbergsområdet uppskattas till 

cirka 15 % (utpendlingen differerar dock mellan de olika årskategorierna).  

 

För att få en korrekt bild av vart ökningen sker behöver hänsyn tas till såväl 

elevantalsprognos, vilken ålderskategori ökningen sker i som hur kapaciteten ser ut för 

den ålderskategorin.  

 

I årskurserna F-3 är idag cirka 850 elever inskrivna i en skola i Gustavsbergsområdet. 

Kapaciteten i dessa skolor uppgår till cirka 970 platser. Utpendlingen i dessa årskurser är 

marginell, 4 %. Såväl befolknings- som elevantalsprognosen pekar på en ökning av antalet 

elever i årskurs F-3 med cirka 200 elever mot prognosperiodens slut.   
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I årskurserna 4-6 är idag cirka 430 elever inskrivna i en skola i Gustavsbergsområdet. 

Kapaciteten i dessa skolor uppgår till cirka 430 platser. Utpendlingen i dessa årskurser 

uppgår till ungefär 20 %.  Elevantalsprognosen pekar på en ökning av antalet elever i 

årskurs 4-6 med cirka 70 elever mot prognosperiodens slut.   

 

 
 

I årskurserna 7-9  är idag cirka 550 elever inskrivna i en skola i Gustavsbergsområdet. 

Kapaciteten i dessa skolor uppgår till cirka 550 platser men ökar från 2018 till cirka 950 

platser då Farstavikens skola/Kvarnberget är färdigrenoverad och utbyggd. Utpendlingen 

i årskurserna 7-9 uppgår till ungefär 22 %.  Elevantalsprognosen pekar på en ökning av 

antalet elever i årskurs 7-9 med cirka 50 elever mot prognosperiodens slut.   
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Slutsats 

Den befolkningstillväxt som prognosticeras i befolkningsprognosen för 2016-2025 

medför en ökad efterfrågan på skolplatser i Gustavsbergsområdet. Prognosen visar att det 

finns ett ökat behov i F-3 med ca 200 platser. Kapaciteten är fullt utnyttjad år 2021 varför 

fler platser behöver finnas att tillgå från det året. För 4-6 synes behovet uppgår till cirka 

70 platser. För årskurs 7-9 finns det under hela prognosperioden ett överskott av platser i 

och med utbyggnaden av Kvarnbergsskolan. Då Kvarnbergsskolan inte medger yngre 

årskurser än 6-9 finns således under prognosperioden ett behov av att tillföra minst 270 

skolplatser inom området.  

 

I sammanhanget ska det dock noteras att det framtida lokalbehov grundar sig på den 

tillväxt som befolkningsprognosen anger i nuläget. En kapacitetsökning med 270 platser 

uppfyller således precis det prognosticerade behovet.  Exakt hur stor ökning av skolplatser 

som behövs på lång sikt är starkt kopplat till kommunens tillväxt. Såväl översikts-

planering, detaljplanering som framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning är således 

viktiga komponenter att ta hänsyn till avseende de framtida lokalbehoven för skolan. En 

framtida skollösning bör därför ha en stor flexibilitet och möjlighet att utöka antalet 

skolplatser på sikt.  

 


