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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Enligt förskolenämndens reglemente ansvarar nämnden för förskolan och pedagogisk omsorg
fram till dess att barnet börjar förskoleklass/barnets skolplikt infaller. Ansvaret inkluderar även
öppen förskola och omsorg på annan tid än då förskola erbjuds. Förskolenämnden ansvarar
också för den fysiska planeringen avseende sitt verksamhetsområde, samt för att årligen till
kommunstyrelsen inkomma med lokalförsörjningsplan. Enligt gällande arbetsordning inom
kommunen är det LiMa (inriktningsavdelningen inom fastighets- och gatukontoret) som
samordnar detta planeringsarbete och sammanställer en för kommunen gemensam långsiktig
lokalförsörjningsplan, som via tekniska nämnden därefter behandlas av kommunstyrelsen.
Regelverket och därmed arbetsformerna är föremål för översyn och förändring. Det policydokument och riktlinjer som föreslår en förändrad lokalförsörjningsprocess var föremål för
remisshantering hösten 2017. I avvaktan på ställningstagande kring detta regelverk, med tillhörande processer och rutiner, har LiMa i årets anvisningar i mindre grad styrt hur respektive
förvaltning utformar sin lokalförsörjningsplan.
1.2 Allmänt om förskoleverksamhetens lokaler – förskolans behov av lokaler i
en stad som växer
Lokalbehovet för förskolorna begränsas inte till själva byggnaden. Det behövs även förhållandevis stora och sammanhängande utomhusytor. Detta gör att nyetableringar ofta blir komplexa och
vägs mot andra intressen i staden så som bostäder, kontor eller idrottsytor. Ibland byggs
förskolor som fristående enheter med en avgränsad gård, ibland i integrerade lösningar där andra
verksamheter finns i andra lokaler i samma byggnad och utemiljön delas med boende. Det
befintliga beståndet av förskolor uppvisar en spännande brokighet med lokaler i allt från
lägenheter till gamla korsvirkeshus.
Inom det samlade lokalbeståndet finns ett antal förskolelokaler som inte har alla de fysiska
förutsättningar som krävs av en modern förskolelokal. För förskolenämnden har arbetet med att
ersätta lokaler med brister varit ett centralt mål sedan flera år. Arbetet grundar sig i målet om en
likvärdig förskola. Denna bakgrundskunskap är viktig för att förstå den utbyggnadsvolym som
finns i förskolenämndens planering. På motsvarande sätt påverkar även planeringen av nya
förskolor i nybyggnadsområdena behovet av utbyggnadsvolym och därmed bruttoutbyggnad – de
eftersläpningar som finns i befolkningsutveckling och befolkningsprognoser innebär problem att
finna stöd för den samlade bruttoutbyggnaden, även om det går att motivera de enskilda projekten. I avsnittet om mål beskrivs ytterligare faktorer som påverkar det samlade lokalbehovet.
Utbyggnaden av nya platser påverkar förvaltningens kostnadsutveckling, eftersom nya lokaler har
betydligt högre kostnader jämfört med många av lokalerna i det befintliga lokalbeståndet.

2. Upplägg av årets lokalförsörjningsplan
I årets plan är redovisningen inriktad på antalet platser och hur de förändras. Lokalkapaciteten
redovisas således i platser och inte enskilda förskoleprojekt för utbyggnad eller avveckling. I den
områdesvisa redovisningen (avsnitt 7) kommenteras dock vissa projekt. Planen är på detta sätt
mer en lokalbehovsanalys utifrån platsperspektivet. Samtidigt grundas de kapacitetsförändringar
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som redovisas på konkreta projekt och hur de i nuläget bedömts som möjliga att styra med tanke
på tidplaner för färdigställande, etc.
Förskolenämnden behöver en fullständig bild över läget med lokalförsörjningen. Med nuvarande
upplägg är bedömningen att det ges en mer heltäckande bild rörande platsutvecklingen utifrån de
planerade lokalförändringarna.
Vidare utgår planen från situationen i maj månad varje år. Maj månad representerar den månad
med högst efterfrågan på platser och då kapacitetsutnyttjandet av verksamhetens lokaler är som
störst. Det är således max-behoven för varje år som planen speglar. Motivet är att det är detta
behov som den samlade verksamheten måste kunna hantera. Årsvariationen i efterfrågan och
behov av platser finns således inte med i denna plan. Det ska framhållas att lokalförsörjningsplanen är en långsiktig plan. I ett mer kortsiktigt planeringsperspektiv behöver årsvariationen
finnas med.
Årets lokalförsörjningsplan har vidare ett geografiskt fokus, samtidigt som helheten för Malmö
beskrivs. Den planeringsmässiga utbyggnadsvolym som ingår i förvaltningens planering har i
planen styrts i syfte att få en mer lämplig årlig förändring av kapaciteten i förhållande till platsbehoven. Tidigare års planer har haft allt för stor differens mellan kapacitet och behov i slutet av
planeringsperioderna och behovet av att styra planeringen har därför haft särskilt fokus i årets
plan. Kostnadsutvecklingen och en förändrad befolkningsprognos har förstärkt detta behov.

3. Verksamhetsbeskrivning
3.1 Verksamheter och organisation
Förskolan styrs av skollagen och har en läroplan som anger mål och riktlinjer. Kommunen ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn som önskar en plats ska erbjudas en. I den
kommunala planeringen kallas förskola tillsammans med andra verksamheter som enligt lag ska
tillhandahållas av kommunen för samhällsservice eller kommunal service.
Förskoleförvaltningens pedagogiska organisation består av fem utbildningsområden; Norr,
Innerstaden, Väster, Söder och Öster. Gränserna skiljer sin något från de tidigare gränserna för
stadsområden och regleras efter antalet förskolebarn inom varje område. Respektive utbildningsområde är organiserat i mellan 10 och 11 förskoleområden. Totalt finns 53 förskoleområden.
Förskoleområdena består av sammanlagt cirka 230 organisatoriska förskoleenheter. Antalet
verksamhetslokaler eller fysiska förskolor som ingår i förskoleenheterna är något fler och uppgår
mot cirka 250. Det beror på att vissa förskolor är sammanslagna till en gemensam organisatorisk
enhet. I viss utsträckning finns särskilda uteverksamheter. Antalet förskolebussar har under 2018
minskat och de platser som tidigare fanns är avvecklade. Det finns däremot möjlighet att tillfälligt
starta cirka 100 platser i kvarvarande bussar om behov skulle uppstå. Det finns också
verksamheter för barn som är i behov av särskilt stöd eller anpassningar av verksamheten på
grund av exempelvis allergier. I förskoleverksamheten finns även verksamhet på kvällar, nätter
och helger, så kallad ob-verksamhet.
Det finns även förskoleverksamhet i enskild regi, så kallad fristående verksamhet med olika
driftsformer. Förskolenämnden ger godkännande att driva fristående verksamhet, samt har tillsyn
över verksamheten som drivs av enskilda huvudmän. De fristående förskolorna tillhandahåller
idag cirka 14 procent av det totala platsbehovet i staden vilket motsvarar cirka 3 000 platser.
Fristående verksamheter följer samma regelverk och läroplan som de kommunala förskolorna.
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Det finns pedagogisk omsorg i både kommunal och fristående regi där verksamheten är förlagd
till personalens hemmiljö.
För barn som inte är inskrivna i förskoleverksamheten eller i pedagogisk omsorg finns öppen
förskoleverksamhet. Arbete med utökning av antalet öppna förskolor pågår. Öppna förskolor har
inte de lokalmässiga krav som vanliga förskolor har, bland annat har verksamheten inte direkt
behov av utemiljö. Verksamheten har karaktären av mötesplats där barn och vårdnadshavare
vistas tillsammans under begränsad tid under dagen. Verksamheten kommer succesivt att övergå i
familjecentraler, en samverkan mellan barnavårdcentral, mödravårdscentral, öppen förskoleverksamhet och individ- och familjeomsorg. Undantaget är den öppna förskolan Hera för
nyanlända som kommer att vara enkom öppen förskola.
Förskolan benämns i Malmökommissionens rapport om social hållbarhet som den skolform där
investeringar ger störst utdelning, ur ett livslångt perspektiv. Detta beräknas på avkastning i
investerat humankapital för barn från resursfattiga förhållanden. Förskolan har störst betydelse
för barn vars föräldrar har begränsade socioekonomiska villkor och för utsatta barn. Arbetet mot
en likvärdig förskola för alla är viktigt mot bakgrund av detta och har så påtalats av Skolinspektionen.
3.2 Nämndens mål och strategier med bäring på lokalförsörjningen
3.2.1 Förskola för alla barn
I kommunen finns en långsiktig ambition att öka antalet barn som har plats i förskola så att i
princip alla barn har plats. I kommunala styrdokument anges som mål att även barn till föräldralediga vårdnadshavare ska erbjudas förskoleplats 30 timmar i veckan, när ekonomiskt och lokalmässigt utrymme finns. Alltså förskoleverksamhet i samma omfattning som barn till arbetslösa
föräldrar har idag.
3.2.2 Likvärdig förskola
Det finns vidare mål om en likvärdig förskola som påverkar lokalbehovet. Idag finns ett antal
förskolelokaler som har brister i den fysiska miljön. För att verka för en likvärdig förskola är det
ur ett lokalperspektiv angeläget att ersätta lokaler med brister, med lokaler som har kvaliteter och
funktioner som bedöms som angelägna för den pedagogiska verksamheten, både lokalmässigt
och när det gäller förskolornas utemiljö. Barngruppernas storlek ingår också i arbetet rörande
verksamhetens kvalitet och likvärdighet, och har påverkan på lokalbehoven. Skolverket har angett
riktmärken för barngruppernas storlek.
3.2.3 Större förskolor
Förskoleverksamheten eftersträvar idag större förskolor med mellan 150 och 200 barn, men även
ännu större enheter är under planering. I de riktlinjer för skolor och förskolor som
stadsbyggnadsnämnden antog 2017 anges att kommunala förskolor bör planeras för minst 80
barn för att vara rationella att driva. I en större enhet finns en organisation som inte är lika sårbar.
Kompetensen inom personalen kan vara både bredare och mer specialiserad, och verksamheten
som helhet har bättre förutsättningar att svara upp mot den nationella styrningen i bland annat
läroplanen och när det gäller riktmärken om barngruppers storlek. Med tanke på de ytmässiga
behov de större enheterna kräver finns anledning att titta på hur befintliga verksamheter i den
täta staden kan expandera genom annex eller liknande. Det kan också vara aktuellt att överväga
en annan syn på dimensionering av enheter i de centrala delarna av staden.
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3.2.4 Motverka geografisk obalans
Enligt det statliga regelverket är hela kommunen upptagningsområde när ansökan sker om
förskoleplats, dock är närheten till hemmet en viktig faktor att ta hänsyn till vid placering av barn
i förskola. Även kommunala riktlinjer i översiktsplanen förespråkar förskoleplanering inom
gångavstånd från hemmet. I praktiken eftersträvas också att placering sker nära hemmet, om det
är enligt platsansökans önskemål. Geografisk obalans på platser innebär att vårdnadshavare
initialt kan komma att erbjudas förskoleplats till sina barn i en annan del av staden, om man bor i
ett bristområde. Genom att anmäla önskemål om omflyttning kan en sedan erbjudas en plats
närmare hemmet.
I årets plan finns särskilt fokus på den geografiska fördelningen av platser i staden och därmed på
geografiska obalanser.
3.2.5 Förseningar och strategi för utbyggnadsvolym
För att hantera förseningar och oförutsedda händelser i nybyggnads- och ombyggnadsprojekt,
samt osäkerhet i genomförandet av vissa projekt behöver nämndens samlade utbyggnadsvolym
rent planeringsmässigt överstiga de långsiktiga behoven. På så sätt skapas också handlingsfrihet i
planeringen för att bland annat genomföra önskade avvecklingar på ett sätt som bäst överensstämmer med verksamhetsbehoven.
3.2.6 Stödja och samverka med grundskolan
Vidare har grundskoleverksamheten en mycket stor ökning av antalet elever och därmed ett kraftigt ökat lokalbehov. Förskoleförvaltningen arbetar sedan flera år tillsammans med grundskoleförvaltningen med att planera för lokaler som förskoleverksamheten kan överlämna till grundskolan. Bakgrunden till att överlämna förskolelokaler som kan användas som grundskola är att
det är mera komplicerat att etablera nya grundskolor jämfört med att skapa nya förskolor. Ambitionen är att stödja grundskolan genom att kunna överlämna fler lokaler, vilket har en direkt påverkan på förskoleverksamhetens lokalbehov.
3.2.7 Kostnadsutvecklingen
Generellt kan sägas att de största utmaningarna är kostnadsutvecklingen för nya lokaler, balansen
mellan lång- och kortsiktig planering samt det stora lokalbestånd från 1970-talet som behöver
rivas och ersättas med nya byggnader, ofta på samma detaljplan. Detta medan barnen evakueras
till andra lokaler under byggnation. I ett system med små marginaler krävs hög grad av
koordination och att nybyggnadsprojekt håller sina tidplaner. Kostnadsutvecklingen påverkas
också negativt av att flertalet av de lokaler som har brister i den fysiska miljön och som avses att
avvecklas, generellt sett har låga lokalkostnader. I samverkan med stadsfastigheter pågår särskilt
arbete för att begränsa kostnader för nybyggnationer och därmed den samlade kostnadsutvecklingen.
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4. Befolkningsutveckling
4.1 Befolkningsprognosen
Årets lokalförsörjningsplan utgår från den befolkningsprognos som stadskontoret presenterade i
april 2018. Befolkningsprognosen från april 2018 skiljer sig kraftigt från förra årets befolkningsprognos, april 2017. Prognosen från 2018 visar på en betydligt lägre befolkningsökning i åldern 1
- 5 år jämfört med prognosen från 2017. Se diagram 1 nedan.
Diagram 1) Jämförelse av befolkningsprognos 2017 och 2018
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Ökningen av barn i åldern 1 - 5 år under planeringsperioden fram till 2028 uppgår enligt den senaste befolkningsprognosen till cirka 1 200 barn. Detta ska jämföras med en ökning om cirka
2 000 barn i 2017 års prognos. I diagrammet kan utläsas att det under slutet av
planeringsperioden handlar om att planera för cirka 1 000 barn färre jämfört med 2017 års
prognos.
Den lägre ökningen av befolkningen 1 - 5 år i befolkningsprognosen är av central betydelse för
analysen av hur efterfrågan på förskoleplatser kommer att utvecklas under planeringsperioden
och därigenom indirekt på bedömningarna av det samlade lokalbehovet. Befolkningsutvecklingen
är också central för planeringen eftersom den delvis styr resurstilldelningen till nämnden.
Samtidigt måste framhållas att befolkningsutvecklingen i många fall är av underordnad betydelse
när det gäller konkreta åtgärder inom lokalplaneringen. Den befintliga lokalkapacitet som finns
inom den samlade verksamheten är i praktiken inte konstant. Detta beror bl.a. på att lokaler kan
vara tillfälliga, hyresavtal kan i vissa fall inte förlängas, byggnader har en viss livslängd och kan
behöva ersättas. Det kan också bero på att lokaler lämnas över till grundskolan eller att en lokal
bedöms som mindre lämplig att på sikt behålla för förskoleverksamhet. De målområden som
angavs i avsnitt 2.2 har på olika sätt påverkan både på den befintliga kapaciteten och på hur nya
behov ska definieras.
Den bruttoutbyggnad som kommer att redovisas längre fram i detta dokument har i huvudsak sitt
stöd i andra förhållanden än befolkningsutvecklingen. Förvaltningen vill därför lyfta problematiken kring om kommunen centralt i allt för hög grad kopplar utbyggnaden av förskoleverksamheten till enbart befolkningsutvecklingen. Problematiken blir särskilt tydlig i relation till
det stora antalet nybyggnadsområden och att Malmö växer. En viktig fråga för det fortsatta
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analysarbetet är därför vilken omfattning som planerad befolkning i utbyggnadsområdena får
genomslag i den samlade befolkningsökningen. Vad förvaltningen vet sker en eftersläpning
genom att den befolkning som nya bostäder genererar i många fall kommer tas med först i
samband med att bygglov för bostäderna beviljas.
För första året innehåller befolkningsprognosen även en 10-årsprognos per delområde. Stadskontoret framhåller dock osäkerheter i de senare åren på delområdesnivå och betecknar därför
prognosen i dessa delar som en utblick. Eftersom det nu finns tillgång till prognoser och utblick
på delområdesnivå fram till 2028, har det blivit möjligt att redovisa en geografiskt uppdelad
lokalplanering fram till 2028.
4.2 Allmänt om befolkningen och efterfrågan som faktorer i planeringen
I budgetarbete och mer kortsiktiga bedömningar av behov av förskoleplatser behöver även 6åringar ingå. En stor andel av det totala antalet 6-åringar finns i förskoleverksamheten under varje
vår, för att gå över till förskoleklass i augusti. Till skillnad från 1-åringarna är andelen 6-åringar
med plats i förskola hög, och uppgår till cirka 95%. Andelen 1-åringar med plats i förskola ökar
däremot successivt under året. När en hel åldersgrupp (6-åringar) i princip slutar förskola vid en
tidpunkt i augusti, samtidigt som en annan åldersgrupp (1-åringar) successivt ökar i andel under
året, uppstår årsvariationen i det faktiska antalet barn som är placerade i förskola, vilket även
definierar det faktiska behovet av förskoleplatser under årets månader.
I detta sammanhang bedöms det dock som tillräckligt att utgå från åldersgruppen 1 - 5 år i enlighet med befolkningsprognosen. Lokalplaneringen kan inte vara så exakt att behoven per
månad tillgodoses. Lokalplaneringen ska ge de grundläggande förutsättningarna för den lokalkapacitet som kommer att finnas inom verksamheten. Inom budgetarbete, den konkreta
platsplaneringen och i arbetet med att placera de enskilda barnen i förskola görs därefter
bedömningarna om antalet platser i det korta perspektivet är tillräckligt.
Lokalplanering är således en mer översiktlig eller grov planering jämfört med den detaljplanering
per månad som krävs i budgetarbetet och i det operativa placeringsarbetet av barn i förskolor. I
det fortsatta arbetet är det dock angeläget att göra kompletterande analyser för att säkerställa att
behoven inte underskattas, eftersom det finns en risk i att behoven underskattas när 6-åringarna
inte finns med i bedömningarna.

5. Aktuell utbyggnad och avveckling
5.1 Översikt av planeringsläget
I denna plan innefattas cirka 5 600 platser i utbyggnadsprojekt under planeringsperioden 2019 till
2028. Dessa platser ingår i totalt cirka 50 nybyggnadsprojekt. Detta är en klar minskning jämfört
med den bruttoutbyggnad som redovisats i föregående års planer.
För cirka 4 700 platser av dessa platser pågår en aktiv planering. Av dessa platser ingår cirka 2 250
i lokaler med beslutade hyresavtal (beslut i förskolenämnden). De beslutade hyresavtalen avser
sammanlagt 18 nya förskolor, varav 7 förskolor med privat fastighetsägare och 11 förskolor med
stadsfastigheter som hyresvärd. Huvuddelen av förskolorna med beslutade hyresavtal har
verksamhetsstart under 2019 och 2020.
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De resterande cirka 900 platserna har bedömts som tillräckligt säkra för att finnas med i planeringen. De har bedömt färdigställande i mitten (från år 2024) eller slutet av planeringsperioden
och befinner sig i mer av ett utredningsskede.
Planerade avvecklingar uppgår till cirka 3 900 platser. Planeringsarbetet rörande avvecklingar har
följt det beslut förskolenämnden tog i juni 2017 (2017-06-14, § 94). I detta beslut angavs total
planeringsvolym för avvecklingar till cirka 4 400 platser under planeringsperioden 2017 – 2027,
inom ramen för den samlade planeringsvolymen. I aktuell plan är antalet avvecklade platser
således något färre, vilket beror på verkställda avvecklingar under 2017 och 2018.
I årets planering har också de avvecklingar som ingår en tydligare precisering tidsmässigt.
Avvecklingar kan ha en egen och av andra förändringar oberoende tidplan, t.ex. om hyresavtal
upphör, eller att tillfälliga bygglov inte kan förlängas. Men de kan i många fall också styras så att
de kopplas till när nybyggnation står klar inom ett geografiskt område. Det är således en mängd
olika överväganden som resulterat i hur de 3 900 platserna i avveckling fördelats under
planeringsperioden. Resultatet av detta belyses i nästa avsnitt.
Utbyggnaden om cirka 5 600 platser och avvecklingar om cirka 3 900 platser resulterar i en nettoutbyggnad under planeringsperioden 2019 till 2028 med cirka 1 700 platser.
5.2 Förändring av planeringsvolymerna
I tabell 1 nedan redovisas hur planeringsvolymerna förändrats sedan 2016. Den uppgift som
anges inom parantes under 2018 i tabell 1, avser ytterligare platser som ingår i planeringen. Av
dessa är cirka 1 000 platser en reserv som bedöms kunna aktiveras för genomförande under
planeringsperioden fram till 2028 om behov uppstår. Bland dessa platser återfinns platser som av
olika skäl omprioriterats, vilket beskrivs längre fram i detta avsnitt. Därutöver ingår cirka 1 650
platser som har genomförande från 2029 och framåt. Den totala utbyggnadsvolymen uppgår
såldes egentligen till cirka 8 250 platser, medan de projekt som ingår i själva planeringen under
perioden motsvarar cirka 5 600 platser.
tabell 1) Jämförelse planerad utbyggnad och avveckling, LFP 2016 - 2018

2018 LFP

2017 LFP

2017 uppfölj

2016 LFP

Utbyggnad

5 600 (8 250)

8 950

8 500

10 000

Avveckling

3 900

4 450

4 400

4 000

Nettoeffekt

1 700

4 500

4 100

6 200

I lokalbehovsplanerna 2016 och 2017 lyftes vikten av ett planeringsmässigt handlingsutrymme
och att den samlade utbyggnadsvolymen därför behövde överstiga behoven, inte minst för att
hantera förseningar och andra osäkerheter i utbyggnadsprojekten. Samtidigt betonades att
utbyggnadsvolymen behövde styras för att inte avvika i allt för hög grad mot behoven, vilket var
fallet framförallt i slutet av planeringsperioderna. Den omfattande utbyggnad som skett under de
senaste åren har inneburit en annan situation idag jämfört med tidigare år. För förskoleförvaltningen var 2018 det första året när platstillgången bedömdes som tillräcklig för att hantera
efterfrågan under våren.
I den planering som redovisas i årets lokalförsörjningsplan har arbete skett för att styra planeringen mot en för respektive år mer lämplig nivå. Detta har skett genom striktare prioritering av
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vissa projekt, vilket därmed inneburit omprövning av andra. Planerade avvecklingar har också
tydligare kopplats till den samlade planeringen inom ett område. Det har också gjorts bedömningar tillsammans med serviceförvaltningen rörande de projekt som ingår i deras investeringsplanering. Detta bl.a. för att kunna göra mer kvalitativa bedömningar av tidplaner, innan formella
tidplaner fastställs. Allmänt sett har också överväganden skett kring möjligheter att flytta fram
projekt tidsmässigt eller att pausa dem för att kapaciteten i sin helhet bättre ska överstämma med
de samlade behoven. Även kostnadsbedömningar har innefattats i dessa överväganden. Serviceförvaltningen har exempelvis särskilt lyft att vissa projekt troligen kan genomföras till lägre
kostnader om tidplaner inte blir för snäva.
I detta arbete har det varit angeläget att prioritera projekt i de centrala delarna av staden och att
således inte senarelägga dessa om det inte bedömts som nödvändigt. Även projekt i Västra
hamnen och Hyllie ses som prioriterade. I vissa fall har det dock varit nödvändigt att prioritera
projekt i andra områden, exempelvis när stadsfastigheter bedömt att en byggnad har en allt för
bristande status för att det ska vara motiverat att renovera. Det ingår därför några projekt som
innebär rivning av befintlig 1960-tals eller 1970-tals byggnad för att i nästa skede bygga en ny
förskola.
Den förändrade befolkningsprognosen tillsammans med kostnadsutvecklingen för lokaler har
också inneburit att aktuell utbyggnadsvolym behövt omprövas. Sammantaget är det en mer strikt
eller återhållsam planering som redovisas jämfört med tidigare år, men det ska framhållas att det
finns reserver och möjligheter till justering av planeringen.
Sammantaget har arbetet resulterat i att utbyggnadsvolymen i aktuell plan således uppgår till 5 600
platser. I nästa avsnitt presenteras effekterna av detta arbete, som en prognos över kapacitetsförändringarna i platser per år i förhållande till max-behoven i maj månad för respektive år. Därefter
sker i följande avsnitt en redovisning av effekterna nedbrutet på områden i staden, utifrån en indelning i 11 geografiska kluster.

6. Effekter av planerade lokalförändringar – prognos rörande
kapacitet på platser i förhållande till efterfrågan
6.1 Metod och förklaringar till prognosen
Nu aktuell lokalplanering redovisas således som en prognos över kapacitetsförändringar.
Utgångsvärde för beskrivning av förändringar är år 2019. I kapaciteten i tabell 2 i avsnitt 6.2
innefattas platser i befintlig verksamhet, både kommunal och fristående verksamhet ingår. Vidare
ingår planerad och beslutad utbyggnad, samt avvecklingar under perioden fram till 2028, det vill
säga den utbyggnad om 5 600 platser och den avveckling om 3 900 platser som beskrevs i avsnitt
5.
Det ska framhållas att den sänkta kapaciteten mellan 2018 och 2019 även beror på omdefiniering
av kapaciteten inom befintliga förskolor, samt på förändring inom bussverksamheten, det vill
säga förändringar utöver nettoförändringar till följd av utbyggnad och avvecklingar.
I prognosen antas efterfrågan vara 90 %. Detta är en något lägre efterfrågan jämfört med tidigare
års utfall för maj månad. Cirka 92,5 % utgjorde grunden för tidigare lokalbehovsanalys. Den
antagna efterfrågan på 90 % kan också kompensera att värdena för befolkningsprognosen avser
31 december, vilket innebär att befolkningen 1 - 5 år är något större än om uppgifter för maj
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månad hade funnits. Efterfrågan och kapacitet avser maj månad, det vill säga när behoven av
platser är som störst. Se även avsnitt 4.2 där det problematiseras kring att 6-åringarna inte ingår i
bedömningarna, utan att det är åldersgruppen 1 - 5 år är den population som ingår i prognosen.
Den sammanfattande bedömningen har resulterat i att 90 % efterfrågan bedöms vara ett lämpligt
värde i detta sammanhang.
6.2 Prognos för hela Malmö
Tabell 2) Prognos lokalbehovsutvecklingen inom förskoleverksamheten 2019 - 2028

Malmö

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Befolkningsprognos 1 - 5 år

23 317 23 321 23 464 23 649 23 834 24 053 24 253 24 356 24 445 24 500 24 535

Efterfrågeanalys 1 - 5 år

20 985 20 989 21 118 21 284 21 451 21 648 21 828 21 920 22 001 22 050 22 082

Kapacitet heltidsplatser
21 902 21 333 21 472 21 622 22 214 22 144 22 753 22 853 22 781 23 167 23 062
diff efterfrågan och
kapacitet
917
344
354
338
763
496
925
933
781 1 117
981
anm) tabell ovan innefattar både kommunal och fristående verksamhet

Prognosen innefattar både kommunal och fristående verksamhet, det vill säga samtlig förskoleverksamhet i Malmö. Syftet är att kunna göra helhetsbedömningar för den samlade förskoleverksamheten.
Kapaciteten i heltidsplatser bedöms 2028 uppgå till 23 062 platser. Det är en ökning med cirka
1 700 platser jämfört med 2019 då antalet platser anges till 21 333. Efterfrågan förväntas under
samma tid öka med cirka 1 100 platser i enlighet med prognosen.
I prognosen ingår inte några förändringar rörande platsantalet i de fristående verksamheterna,
utan kapaciteten ligger på cirka 3 300 platser under hela planeringsperioden. Rimligen kommer
det att ske vissa förändringar inom de fristående verksamheterna under planeringsperioden, med
det har således inte innefattats i denna prognos. En ökning av kapaciteten inom de fristående
verksamheterna kan balanseras genom att minska kapaciteten i den kommunala verksamheten,
varför denna fråga inte ses som problematisk. Sker större förändringar måste dock fördjupande
analyser ske.
De differenser mellan efterfrågan och kapacitet som uppvisas åren 2019–2021 ligger på cirka 350
platser bör kunna ses som en lämplig nivå ur ett lokalförsörjningsperspektiv. De något större
differenserna som uppvisas för övriga år bedöms inte som oroande. Den samlade bedömningen
är att differenserna fram till 2028 ur ett lokalförsörjningsperspektiv måste ses som rimliga för
Malmö som helhet då de bedöms ge ett tillräckligt handlingsutrymme för den fortsatta
planeringen.
Samtidigt måste framhållas att de förutsättningar som lokalplaneringen skapar för möjligheterna
att placera barn innebär att strategierna i placeringsarbetet kontinuerligt behöver förändras. Det
är därför angeläget att i det fortsatta analysarbetet särskilt beakta hur placeringsstrategier och
lokalstrategier samverkar med varandra. Ett sådant arbete kan också komma att resultera i
förändrade bedömningar kring behovet av kapacitet i staden som helhet och i olika områden. Om
årsvariationen kunde begränsas finns förutsättningar för att göra andra bedömningar om behovet
av platser.
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Det ska framhållas att differenserna är en konsekvens av hur utbyggnaden med 5 600 platser och
avvecklingen med 3 900 platser fördelats mellan åren i nu aktuell prognos. Det finns som alltid i
lokalplanering osäkerheter i tidplaner och i genomförande av projekt, så aktuell prognos kan
också betecknas som ett möjligt scenario. Osäkerheterna gäller främst de senare åren i prognosen.
Det kan också finnas anledning till omprövning av fördelningen av platsförändringarna i
prognosen, utifrån de konsekvenser som kommer att belysas i de olika områdena i avsnitt 7.
6.3 Kommentarer till bruttoutbyggnaden
Det måste betonas att den bruttoutbyggnad om cirka 5 600 platser som ingår i planeringen
(prognosen) inte motiveras av befolkningsutvecklingen. I nuläget har befolkningsökningen en
marginell årlig effekt på behoven av utbyggnad. Det är istället behoven av avvecklingar av lokaler
som driver fram behoven av bruttoutbyggnad, tillsammans med inriktningen att etablera
samhällsservice som förskola i nybyggnadsområdena.
När det gäller avvecklingen har målet om en likvärdig förskola stor betydelse och påverkar hur
planeringen ska förhålla sig till lokaler med bristande fysisk miljö. Planeringen att lämna vissa
lokaler till grundskolan har också påverkan, särskilt vissa år inom vissa geografiska områden.
Behoven att ersätta kapacitet i tillfälliga lokaler som paviljonger har också stor påverkan på
behoven av bruttoutbyggnad.
Eftersom nämndens resurser till stor del styrs av befolkningsutvecklingen, blir högre lokalkostnader till följd av exempelvis avvecklingar en kostnad som måste finansieras inom befintlig
ram.
För förskolenämnden är det angeläget att ovan förhållanden finns med i överväganden om den
samlade resursfördelningen. Detta eftersom de indirekt har effekt för hur mycket medel som kan
fördelas till verksamheten i form av grundersättning (barnpeng) till den pedagogiska verksamheten.
Det är även angeläget att ovan förhållanden är kända i kommunens samlade resurs- och investeringsplanering. I annat fall finns risken att förskoleverksamhetens planeringsvolym bedöms som
överdimensionerad genom att den i för hög grad relateras till befolkningsutvecklingen enligt
befolkningsprognoserna. Det finns också en risk i att förskolenämnden inte har de resurser som
krävs för att säkerställa en utbyggnad av förskolor inom nybyggnadsområdena, trots att det är den
ambition som återspeglas i kommunens samlade planering.
6.4 Effekter av nybyggnadsområdena
Samhällsservice som förskola i nybyggnadsområdena bör lyftas som särskilda strategiska investeringar för staden, och borde ges en annan eller särskild finansiering. Som tidigare nämnts sker
ofta fördröjning i när nybyggnadsområdena återspeglas i befolkningsprognosen. För närvarande
ökar inte antalet barn nämnvärt och tecken finns också på att det sker en omflyttning inom
staden genom att vårdnadshavare med barn i åldern 1 - 5 år flyttar till nybyggnadsområden, som
t.ex. Limhamns hamnområde och Hyllie.
Oaktat om den kommande befolkningen i ett område finns med i befolkningsprognosen eller
inte, så bör nya förskolor planeras i nybyggnadsområdena. I annat fall är risken stor att mark
reserveras för andra ändamål och att samhällsservicen blir underdimensionerad. I nuläget är det
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främsta riktmärket för antalet planerade platser det behov som de nya bostäderna genererar i
platsbehov.
Av den totala utbyggnadsvolymen om 8 250 platser kan cirka 4 000 platser hänföras till
nybyggnadsområdena. I den nu aktuella bruttoutbyggnaden om cirka 5 600 platser är cirka 2 000
platser att hänföra till nybyggnadsområdena.
6.5 Påverkan på kostnadsutvecklingen och investeringar
Snittkostnaden per plats för nybyggda lokaler från 2013 till 2018 uppgår till cirka 27 000 kr per år
(hyreskostnaden). Hyreskostnaden för 2017 och 2018 ligger kvar på samma nivå det vill säga
cirka 27 000 kr per plats och år.
En variabel för platskostnaden är hur det planerade antalet barn i en lokal överensstämmer med
det faktiska utfallet. I praktiken har förskolorna ofta ett något lägre platsantal än det som byggnaden rent fysiskt är utformad för. Detta beror på hur de enskilda förskolorna valt att organisera
verksamheten, samt på barnens ålder och hur barngrupperna är sammansatta. Arbetet med mindre barngrupper har därmed också påverkan på antalet barn, eftersom många lokaler är begränsande för antalet barngrupper, och färre antal barn i barngrupperna innebär då också färre barn
på den enskilda förskolan sammantaget. Naturligtvis ska eftersträvas att ha samma barnantal som
förskolan är byggd för.
Den genomsnittliga hyreskostnaden per plats för samtliga lokaler uppgår idag till cirka 19 000 kr
per år. Den genomsnittliga kostnaden per plats för lokaler som avvecklats under perioden uppgår
till cirka 17 000 per år.
Med en bruttoutbyggnad på cirka 5 600 platser och en avveckling med cirka 3 900 platser, och
utifrån ovan genomsnittskostnader för utbyggnad och avveckling kan platskostnader per år
prognostiseras öka med cirka 3 000 kr per plats, från 19 000 kr till 22 000 kr.
Nuvarande årlig hyreskostnad uppgår till totalt cirka 345 mkr. Utifrån ovan värde för
nybyggnation och avveckling kan hyreskostnaden prognostiseras öka med cirka 85 mkr fram till
2028. År 2028 prognostiserar således hyreskostnaden uppgå till totalt cirka 430 mkr, vilket är en
ökning med cirka 25 % från nuvarande hyreskostnad. Denna kostnadsökning ska relateras till en
nettoökning med cirka 1 700 platser, samt till de kvalitetsförbättringar som en avveckling av cirka
3 900 platser innebär. Vidare ska perspektivet att cirka 2 000 platser etableras i
nybyggnadsområdena också innefattas, av den totala bruttoutbyggnaden om cirka 5 600 platser.
Sett till den totala lokalkostnaden, det vill säga inklusive drift och underhållskostnader uppgår den
totala ökningen till cirka 96 mkr fram till 2028.
I samverkan med stadsfastigheter pågår särskilt arbete för att begränsa kostnader för nybyggnationer och därmed den samlade kostnadsutvecklingen. Särskild rapport är planerad att redovisas senare i år.
Kostnadsutvecklingen för förskolenämndens lokaler och behov av prioritering inom kommunens
investeringsvolym, är i sig orsaker till behovet av den mer återhållsamma och styrda planeringen i
årets lokalförsörjningsplan.
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Den investering som nybyggnationen av förskolor innebär för kommunen fram till 2024 är
avstämd med serviceförvaltningen och LiMa. Investeringsvolymen uppgår till cirka 1 700 mkr.

7. Effekt av planerade lokalförändringar uppdelat på områden
7.1 Inledning
I detta avsnitt har den prognos som visades i avsnitt 6 rörande befolkning, kapacitet och
efterfrågan brutits ned i 11 geografiska kluster. På detta sätt synliggörs den geografiska
fördelningen av platser i staden. De 11 klustren är baserade på 33 småkluster som har använts i
tidigare behovsanalyser, det är på så sätt möjligt att följa upp utvecklingen från tidigare år. Minsta
beståndsdel i samtliga kluster är Malmö stads delområden. Klustren är oberoende
förskoleförvaltningens utbildningsområden och samma klusterindelning används inom
förskoleförvaltningens placeringsverksamhet.
Kartan nedan visar de 11 geografiska kluster som staden delats in i.

I den områdesvisa redovisningen i detta avsnitt redovisas behovssituationen fram till 2023 i en
tabell. Perioden 2024–2028 redovisas som en utblick i en annan tabell. Orsaken är att stadskontoret i förklaringar till den nya befolkningsprognosen har angett att osäkerheter finns i att lämna

14

en sedvanlig befolkningsprognos på 10 år per delområde. Av denna anledning betecknar
stadskontoret de senare åren i prognosen som en utblick.
Klusteranalysen bygger på samma data som prognosen för hela Malmö, med den skillnad att
befolkningsprognosen för senare år är mer osäker och därför betecknas som utblick. I
kapaciteten innefattas därmed platser i befintlig verksamhet. Både kommunal och fristående
verksamhet ingår. Efterfrågan antas vara 90% i samtliga kluster och förändringar avseende
förskoleplatser som sker efter maj månad slår i analysen igenom nästkommande år.
7.2 Innerstaden

Innerstaden
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2017
5 349
4 814
5 092
278

2018
5 414
4 873
5 065
192

2019
5 399
4 859
4 937
78

2020
5 380
4 842
4 928
86

2021
5 320
4 788
4 630
-158

2022
5 240
4 716
4 843
127

2023
5 188
4 669
4 668
-1

Behovssituation
Enligt befolkningsprognosen minskar befolkningen med cirka 226 barn i förskoleålder fram till
2023. Prognosen skiljer sig från tidigare års prognoser där befolkningen har beräknats vara mer
stabil.
Fram till 2020 beräknas området ligga i kapacitetsmässig balans, därefter är situationen mer
svårbedömd. Ett flertal förändringar i området skapar tillfälliga förändringar i den totala
kapaciteten. Den största obalansen finns framförallt i Gamla staden och Triangeln. Gamla staden
är ett särskilt problematiskt område då här är svårare att etablera nya förskolor på grund av en tät
och redan bebyggd stadsdel. Flera av de befintliga förskolorna i Gamla staden har brister i den
fysiska miljön som gör det svårt att vara kvar i lokalerna.
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På Möllevången finns flera lägenhetsförskolor som inte har bra förutsättningar för att bedriva
förskoleverksamhet och därmed bör avvecklas. Dessa förskolor är inte medräknade som
förändringar i denna behovsanalys då det i nuläget inte finns ersättningsplatser inom samma
geografiska område.
Viktiga förändringar
Juvelens förskola om 80 förskoleplatser planeras öppna 2019. Senare samma år planeras
öppnandet av Molnets förskola om 100 platser. 2021 planeras öppning av Källängens förskola
samt Bollens förskola om totalt 260 förskoleplatser. De båda förskolorna planeras öppna under
hösten och får därför inte genomslag i behovsanalysen förrän året därpå.
Under perioden är även flera avvecklingar planerade, vilket innebär att planerade utbyggnader
inte resulterar i ett önskat nettotillskott. De planerade avvecklingarna omfattar totalt 625
förskoleplatser som behöver ersättas. Avvecklingarna beror på mycket bristfälliga lokaler, lokaler
som behöver lämnas till grundskolan samt lokaler som behöver avvecklas på grund av
omfattande stadsbyggnadsprojekt. De förskolor som behöver avvecklas på grund av
stadsbyggnadsprojekt beräknas ersättas, men ersättningsplatserna är i nuläget inte fastlagda och är
därmed inte med i denna behovsanalys. Med tanke på den obalans som råder i framförallt Gamla
staden och Triangeln kan planerade avvecklingar behöva omprövas.
Utblick 2028
Innerstaden
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2024
5 160
4 644
4 768
124

2025
5 143
4 629
4 768
139

2026
5 109
4 598
4 696
98

2027
5 064
4 558
4 856
298

2028
5 013
4 512
4 856
344

Under perioden 2024–2028 beräknas befolkningen minska ytterligare, och den kapacitetsmässiga
balansen i området beräknas förbättras. Under perioden planeras en förskola vid Södervärn om
cirka 160 platser samt en utbyggnad av Hästhagens förskola från 80 till 160 platser. Det måste
framhållas att båda dessa projekt är behäftade med osäkerheter. Rörande Södervärn har det
nyligen kommit information att gymnasiet eventuellt behöver den mark som planerats till
förskola. Vidare planeras utbyggnad av Stensjöns förskola från 144 till 180 platser. Dessa projekt
är starka bidragande faktorer till den förbättrade balansen i området.
Inom ramen för planprogram för Lorensborg och Bellevuegården planeras nybyggnation av cirka
1700 bostäder. Denna utveckling förväntas ha påtaglig inverkan på befolkningsprognosen och
behöver följas löpande.
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7.3 Västra Innerstaden

Västra innerstaden
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2017
1 561
1 405
1 194
-211

2018
1 525
1 373
1 174
-199

2019
1 492
1 343
1 198
-145

2020
1 469
1 322
1 137
-185

2021
1 456
1 310
1 206
-104

2022
1 464
1 318
1 206
-112

2023
1 458
1 312
1 206
-106

Behovssituation
Enligt befolkningsprognosen beräknas befolkningen i området minska med cirka 67 barn i
förskoleålder fram till 2023. Området är relativt stabilt sett till befolkning och det beräknas inte
några större nybyggnationer av bostäder. Mindre förtätningsprojekt finns vilket resulterar i att
befolkningsminskningen inte är riktigt lika stor som den har beräknats vara tidigare.
Området är inte i balans och beräknas inte heller bli det trots minskad befolkning och öppning av
Rönneholms förskola med 300 förskoleplatser. Det finns inom området ett antal paviljongförskolor som kommer behöva avvecklas inom perioden, även förskola i lokal tillhörande grundskolan
kommer behöva utrymmas.
Avvecklingar i området kan behöva omprövas. På grund av flera tillfälliga och bristfälliga lokaler
kommer det vara svårt att begränsa avvecklingar i området, och möjligheter för fler
nyetableringar i området bör därmed övervägas.
Viktiga förändringar
En stor och viktig förändring i området är nya Rönneholms förskola med planerad öppning 2021
och en kapacitet om cirka 300 platser. Öppnandet av Rönneholms förskola får ett genomslag i
balansen, men på grund av flera kopplade avvecklingar ligger området trots detta i fortsatt
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obalans. Avvecklingar som bedöms som nödvändiga inom perioden omfattar totalt 218
förskoleplatser, majoriteten av dessa platser kommer att evakueras till nya Rönneholms förskola.
Utblick 2028
Västra innerstaden
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2024
1 463
1 317
1 168
-149

2025
1 458
1 312
1 093
-219

2026
1 454
1 309
1 093
-216

2027
1 447
1 302
1 093
-209

2028
1 440
1 296
1 093
-203

Utifrån dagens prognos är området i fortsatt obalans fram till 2028, detta trots att befolkningen
fortsätter att minska över tid. 2024 är färdigställande av nya Bellevue förskola planerad. Utöver
Bellevue förskola består förändringar i området enbart av avvecklingar av bristfälliga lokaler.
Obalansen i området indikerar tydligt att åtgärder för att hantera bristsituationen i området måste
lyftas som ett prioriterat utredningsarbete. Viss förstärkning av kapacitet kan eventuellt hänvisas
till närliggande kluster då möjligheter för förtätning och nybyggnation i området är oklara.
7.4 Västra Hamnen/Hamnarna

Västra hamnen/Hamnarna
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet
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2017
665
599
772
174

2018
765
689
765
77

2019
901
811
813
2

2020
982
884
813
-71

2021
1 013
912
921
9

2022
1 053
948
1 161
213

2023
1 094
985
1 251
266

Behovssituation
Befolkningen ökar enligt prognosen stadigt i området, och fram till 2023 kan en ökning om cirka
329 barn i förskoleålder väntas. Omfattande byggnation i Västra hamnen påverkar befolkningsprognosen påtagligt, och i slutet av perioden väntas även etablering av bostäder i Nyhamnen
bidra till en befolkningsökning.
Utbyggnadstakten för förskolor möter upp den kraftiga befolkningsökningen, och med undantag
för 2020 väntas området ligga i kapacitetsmässig balans under hela perioden. Flera av förskolorna
i Västra hamnen ligger idag i paviljonger som på sikt kommer behöva avvecklas.
Utvecklingen i området behöver bevakas noggrant. Den omfattande utbyggnaden i både Västra
hamnen och Nyhamnen kan snabbt förändra befolkningsprognosen och därmed den kapacitetsmässiga balansen. Vidare krävs en djupare analys av flyttmönster för området. Det är än oklart
om småbarnsfamiljer bor kvar en kortare period och bidrar till ett bestående stort behov av
förskoleplatser, eller om småbarnsfamiljer i stor utsträckning bor kvar och därmed för över det
största behovet till grundskolan.
Viktiga förändringar
För att möta upp den påtagliga befolkningsökningen planeras ett flertal nybyggnationer av
förskolor i området. Till 2019 planeras Tritons förkola om cirka 60 platser färdigställas.
Sjösättningens förskola och Ubåtens förskola om totalt 200 platser är planerade att öppna 2021.
Samma år behöver en paviljongförskola i området avvecklas vilket kommer kräva en ersättning
för 90 förskoleplatser.
I behovsanalysen är även Kaptenens förskola och Citadellfogens förskola medräknade, och
förväntas bidra med en ökning om totalt 240 platser år 2022. Dessa projekt är fortfarande osäkra,
men som behovsanalysen indikerar är det viktigt att minst ett av projekten färdigställs enligt
denna tidplan för att området ska fortsätta att ligga i kapacitetsmässig balans.
Utblick 2028
Västra hamnen/Hamnarna
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2024
1 130
1 017
1 251
234

2025
1 160
1 044
1 251
207

2026
1 200
1 080
1 251
171

2027
1 235
1 112
1 107
-5

2028
1 268
1 141
1 002
-139

Enligt prognosen fortsätter befolkningen att öka mellan 2024–2028, ökningen förväntas då
främst ske i Nyhamnen. Mot slutet av perioden hamnar området enligt denna prognos i
kapacitetsmässig obalans. Detta beror dels på en fortsatt ökad befolkning, och dels på planerade
avvecklingar av paviljonger. Avvecklingar av paviljonger i Västra hamnen kan väntas ske löpande
på längre sikt.
Det finns i denna analys inte med några förskolor belägna i Nyhamnen. Utbyggnaden av
förskolor i Nyhamnen kan dock väntas komma till stånd i takt med övrig utbyggnad inom
området och balansen kan därmed troligtvis förändras. Det är viktigt att samhällsservicen i
Nyhamnen kommer till stånd i ett tidigt skede, och att förskoleplatser finns tillgängliga inför den
omfattande nybyggnation och befolkningsökning som på längre sikt väntas i området. Inom
ramen för fördjupad översiktsplan för Nyhamnen föreslås ny bebyggelse för 7000–9000 bostäder
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samt 1000 förskoleplatser fördelat på 7–8 förskolor. Det finns baserat på befolkningsprognosen
för området underlag för att etablera ett par förskolor i Nyhamnen under perioden 2024–2028.
7.5 Kirseberg och Värnhem

Kirseberg/Värnhem
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2017
1 659
1 493
1 797
304

2018
1 693
1 524
1 937
413

2019
1 717
1 545
1 814
269

2020
1 739
1 565
1 814
249

2021
1 729
1 556
2 034
478

2022
1 751
1 576
1 971
395

2023
1 803
1 623
1 971
348

Behovssituation
I området väntas enligt prognosen en stadig befolkningsökning, och fram till 2023 väntas en
ökning om 110 barn i förskoleålder. Flera nybyggnadsprojekt i Norra Sorgenfri, Värnhem,
Ellstorp och Kirseberg kan påverka befolkningsprognosen som därför bör följas löpande.
I området finns enligt prognosen ett överskott av platser under hela perioden fram till 2023. På
grund av den överkapacitet som råder i hela området bör det analyseras om något eller några
nybyggnadsprojekt kan skjutas fram i tiden.
Det behövs för Kirseberg/Värnhem en strategi för hur en successiv överflyttning av barn kan ske
till området. Området kan eventuellt fungera som avlastning för innerstaden där det i flera delar
av råder en brist på förskoleplatser, och där det samtidigt är svårt att förtäta med platser. Idag är
utbildningsområde norr det område som snabbast fylls upp med barn. Med en strategisk plan för
området bör det kunna skapas en bättre balans där barn och vårdnadshavare kan erbjudas en
plats så nära hemmet som möjligt.
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Viktiga förändringar
Under perioden planeras ett antal nybyggnationer i Värnhem, medan det i Kirseberg framförallt
planeras avvecklingar av förskolor i bristfälliga lokaler. Under hösten 2018 färdigställs nya
Lindens förskola om 80 förskoleplatser. Till 2021 är både nya Ellstorps förskola samt Agneslunds
förskola planerade om totalt 220 förskoleplatser, tidplanen för dessa förskolor är dock osäker.
Under perioden planeras avvecklingar av lägenhetsförskolor samt förskolor i bristfälliga lokaler.
Detta innebär avvecklingar om totalt 260 förskoleplatser i området.
Utblick 2028
Kirseberg/Värnhem
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2024
1 859
1 673
2 131
458

2025
1 911
1 720
2 131
411

2026
1 940
1 746
2 131
385

2027
1 943
1 749
2 131
382

2028
1 939
1 745
2 131
386

Under perioden 2024–2028 förväntas en fortsatt befolkningsökning samt än större överkapacitet
i området. En ny förskola i Sege park planeras eventuellt till 2024, det bör dock ses över om detta
projekt kan skjutas fram i tid.
Det påtagliga platsöverskottet i området behöver hanteras. En central inriktning i den strategiska
planeringen är att överkapaciteten kan avlasta Gamla staden. Överkapaciteten innebär också en
möjlighet att ersätta lokaler med brister i den fysiska miljön. Prognosen kan dock komma att
förändras i och med nybyggnation i Norra Sorgenfri, Värnhem, Ellstorp och Kirseberg, och
utvecklingen i området behöver därför följas löpande.
7.6 Öster
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Öster
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2017
3 627
3 264
3 336
72

2018
3 508
3 157
3 551
394

2019
3 428
3 085
3 376
291

2020
3 397
3 057
3 415
358

2021
3 383
3 045
3 385
340

2022
3 398
3 058
3 385
327

2023
3 416
3 074
3 385
311

Behovssituation
Befolkningen i området beräknas enligt prognosen minska om cirka 92 barn i förskoleålder fram
till 2023. Denna prognos kan dock komma att ändras inom ramen för processen Amiralsstaden.
Området beräknas ha en påtaglig överkapacitet under hela perioden. Överkapaciteten beror
främst på den kapacitet som finns i Östra Skrävlinge. I Örtagård, Videdal och Jägersro råder
inom perioden en brist på platser. Överkapaciteten bör användas strategiskt vid placering av barn
både inom området samt för att lätta på trycket i andra närliggande områden. Det finns ett flertal
förskolor i bristfälliga lokaler i framförallt Örtagård, Kryddgården samt Herrgården som på sikt
behöver avvecklas och ersättas.
Utvecklingen i området kommer att påverkas av arbetet inom processen Amiralsstaden, och
utvecklingsarbetet inom Amiralsstaden behöver följas löpande. Området kring Rosengårds
station och inom Amiralsstadens geografi kan eventuellt användas strategiskt för andra delar av
staden. I nuläget är förskoleplatser i Örtagård, Kryddgården och Herrgården viktiga för placering
av barn från Innerstaden.
Viktiga förändringar
Gyllins förskola planeras öppna hösten 2019 och kommer innebära ett tillskott om 200
förskoleplatser. I samband med öppnandet av Gyllins förskola planeras avvecklingar av förskolor
i bristfälliga lokaler, dessa avvecklingar omfattar totalt 143 förskoleplatser. Året därpå planeras
nybyggnation av Mossebo förskola vilket kommer innebära en utökning om 83 förskoleplatser.
Under perioden kommer ett flertal avvecklingar av förskolor i lokaler med bristande fysisk miljö
att ske. Dessa avvecklingar omfattar totalt 226 förskoleplatser.
Utblick 2028
Öster
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2024
3 454
3 109
3 404
295

2025
3 469
3 122
3 419
297

2026
3 504
3 154
3 419
265

2027
3 553
3 198
3 419
221

2028
3 598
3 238
3 419
181

Området beräknas ha en överkapacitet fram till 2028, men differensen mellan efterfrågan och
kapacitet minskar gradvis. Detta beror framförallt på en väntad befolkningsökning under
perioden 2024–2028.
I planeringen ingår en ny förskola vid Botildenborg som förvaltningen ser som möjlig att
färdigställa 2025, samt en förskola vid Hårds väg som planeras färdigställas samma år.
Diskussioner med fastighets- och gatukontoret är dock inte avslutade. En utbyggnad av
Klövervallens förskola är även planerad under perioden och byggnationerna kommer innebära ett
totalt tillskott om 330 förskoleplatser. Under perioden planeras även ett flertal avvecklingar,
framförallt av lägenhetsförskolor. De planerade avvecklingarna omfattar totalt 295
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förskoleplatser. Ytterligare åtgärder kommer att krävas, eftersom denna del av klustret inte är i
balans. Kapaciteten i denna del av kluster öster är även av betydelse för att stödja Innerstaden.
Som tidigare nämnt förväntas utvecklingen inom Amiralsstaden ha en betydande påverkan på
prognosen. Amiralsstaden är en långsiktig process som beräknas pågå till cirka 2040, under denna
period beräknas ett behov på nybyggnation för cirka 760–815 förskoleplatser. Beräkningen
baseras på den nya bebyggelsen som tillkommer i och med nybyggnation av bostäder, befintliga
lägenhetsförskolor som behöver ersättas samt ersättning av förskolor som idag är belägna på
grundskolor. Utvecklingen kring Amiralsstaden och station Rosengård behöver följas löpande.
7.7 Limhamn

Limhamn
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2017
1 909
1 718
1 635
-83

2018
2 077
1 869
1 647
-222

2019
2 178
1 960
1 714
-246

2020
2 269
2 042
1 948
-94

2021
2 364
2 128
1 948
-180

2022
2 436
2 192
2 048
-144

2023
2 480
2 232
2 048
-184

Behovssituation
Enligt prognosen ökar befolkningen i området kraftigt, och fram till 2023 förväntas en ökning
om 403 barn i förskoleålder. Den påtagliga befolkningsökningen beror främst på omfattande
nybyggnation i Limhamns hamn. Utfallet kan även härledas till förändringar i Gamla Limhamn
där förändringen troligtvis beror på ett generationsskifte i området.
Det råder i området en kapacitetsmässig obalans under hela perioden fram till 2023. Den största
bristen på förskoleplatser finns i Limhamns hamn, men även Gamla Limhamn och Djupadal har
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platsbrist. Det finns enligt prognosen ett stort överskott av platser i Elinelund, men överskottet
väger inte upp de brister som finns i övriga delar av klustret.
Prognosen är osäker då omfattande nybyggnation ligger bakom siffrorna. Den omfattande
nybyggnationen i området gör det även svårt att förstå hur flyttmönster i området ser ut.
Flyttmönster från övriga delar av staden behöver analyseras vidare. På grund av den omfattande
obalansen och den förändrade behovsbilden i området kan planerade avvecklingar behöva
omprövas.
Viktiga förändringar
Bojens förskola färdigställs under hösten 2018 och innebär ett välbehövt tillskott om 160
förskoleplatser i Limhamns hamn. 2020 planeras öppning av Jollens förskola, Tärnans förskola
samt Tröskans förskola vilken kommer innebära ett tillskott om totalt 320 platser. Glasugnens
förskola om 100 platser planeras öppna 2022. Trots nybyggnation av flera förskolor förväntas
området ligga i fortsatt kapacitetsmässig obalans.
Under perioden fram till 2023 planeras även ett antal avvecklingar om totalt 140 förskoleplatser.
Dessa avvecklingar kan dock behöva omprövas på grund av den förväntade platsbristen i
området.
Utblick 2028
Limhamn
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2024
2 496
2 246
2 048
-198

2025
2 484
2 236
2 048
-188

2026
2 486
2 237
2 048
-189

2027
2 496
2 246
2 208
-38

2028
2 478
2 230
2 208
-22

Under perioden 2024–2028 förväntas den kraftiga befolkningsökningen avta, prognosen är dock
osäker i och med nybyggnation i området. 2027 planeras öppning av Traktorns förskola om 160
förskoleplatser vilket jämnar ut den kapacitetsmässiga balansen. Området beräknas dock ligga i
kapacitetsmässig obalans under hela perioden. Möjlighet att tidigarelägga öppnande av Traktorns
förskola bör ses över.
Prognosen visar att nybyggnation av förskolor i området inte sker i samma takt som
befolkningsökningen. Planområdena i Limhamns hamn, Annetorp och Elinelund behöver följas
löpande, och utbyggnaden av nya förskolor behöver följa utbyggnadstakten av bostäder i dessa
områden.
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7.8 Bunkeflo och Klagshamn

Bunkeflo/Klagshamn
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2017
1 268
1 141
1 304
163

2018
1 255
1 130
1 427
298

2019
1 235
1 112
1 322
211

2020
1 201
1 081
1 230
149

2021
1 207
1 086
1 230
144

2022
1 198
1 078
1 230
152

2023
1 192
1 073
1 154
81

Behovssituation
I området väntas enligt prognosen en minskning om cirka 63 barn fram till 2023. Nybyggnation
inom område Gottorps allé kan påverka befolkningsprognosen, i övrigt bedöms
befolkningsprognosen för området vara stabil.
Det finns i området en överkapacitet av förskoleplatser. Området bör vara självförsörjande på
förskoleplatser på grund av det geografiska läget och det är därför viktigt att området inte hamnar
i en kapacitetsmässig obalans. Det är dock även av vikt att området inte har en för stor
överkapacitet då det är problematiskt att erbjuda barn och vårdnadshavare från andra delar av
staden platser i området. Det finns med en stor överkapacitet risk för att platser står tomma.
I Bunkeflo finns flera förskolor med tillfälliga bygglov som på sikt bör avvecklas. Enligt
prognosen bedöms att det finns utrymme för att minska antalet platser i området.
Viktiga förändringar
Under perioden planeras rivning och nybyggnation av Ängslätts förskola som idag har en bristfällig fysisk miljö. Ängslätts förskola rymmer idag 92 förskoleplatser och planeras efter nybyggnationen rymma 160 förskoleplatser. I samband med planerad öppning av Ängslätts förskola
2023 planeras avveckling av paviljonger vilket kommer innebära avveckling av totalt 156
förskoleplatser.
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Utblick 2028
Bunkeflo/Klagshamn
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2024
1 187
1 068
1 234
166

2025
1 179
1 061
1 394
333

2026
1 167
1 050
1 394
344

2027
1 150
1 035
1 394
359

2028
1 130
1 017
1 394
377

Enligt befolkningsprognosen för perioden 2024–2028 beräknas befolkningen fortsatt minska och
från 2025 och framåt beräknas ett stort överskott av förskoleplatser i området. Den stora
förändringen i den kapacitetsmässiga balansen beror på en beräknad öppning av förskola om 160
platser vid Gottorps allé 2025. Öppning av förskolan vid Gottorps allé kan dock komma att
flyttas fram och kommer ske i takt med nybyggnation av bostäder i området. Utvecklingen kring
Gottorps allé förväntas påverka befolkningsprognosen och därmed den kapacitetsmässiga
balansen. Utvecklingen kring Gottorps allé behöver följas och om den stora överkapaciteten i
området beräknas kvarstå kan en omprövning av storlek på den planerade förskolan behöva ske.
7.9 Tygelsjö

Kluster Tygelsjö
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2017
373
336
372
36

2018
357
321
372
51

2019
333
300
301
1

2020
333
300
401
101

2021
348
313
401
88

2022
358
322
401
79

2023
359
323
401
78

Behovssituation
Enligt befolkningsprognosen förväntas inga dramatiska förändringar i Tygelsjö. Det byggs dock
en hel del bostäder i området och det finns en risk för att befolkningsprognosen är underskattad.
Området bör därför bevakas löpande.
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Med utgång i nuvarande prognos ligger Tygelsjö i kapacitetsmässig balans, med viss tvekan 2019.
Det är nödvändigt att området är självförsörjande på förskoleplatser på grund av det geografiska
läget.
Viktiga förändringar
Inom området planeras Hästskons förskola färdigställas under hösten 2019, vilket innebär ett
tillskott om cirka 100 förskoleplatser. Tillskottet av förskoleplatser är viktigt för att området ska
kunna fortsätta ligga i kapacitetsmässig balans. I samband med färdigställandet av Hästskons
förskola planeras avveckling av paviljonger i området, vilket kommer innebära en avveckling av
70 förskoleplatser.
Utblick 2028
Kluster Tygelsjö
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2024
356
320
401
81

2025
387
348
401
53

2026
384
346
401
55

2027
381
343
401
58

2028
377
339
401
62

Kluster Tygelsjö bedöms ligga i kapacitetsmässig balans under hela perioden fram till 2028. Som
ovan nämnt finns det dock en risk för att befolkningsprognosen är underskattad och området bör
därför bevakas löpande. Det finns inga planerade förändringar avseende förskoleplatser inom
perioden.
7.10 Hyllie
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Hyllie
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2017
1 584
1 426
1 450
24

2018
1 576
1 418
1 453
35

2019
1 647
1 482
1 449
-33

2020
1 739
1 565
1 449
-116

2021
1 834
1 651
1 569
-82

2022
1 912
1 721
1 703
-18

2023
1 982
1 784
1 763
-21

Behovssituation
Befolkningen i området ökar stadigt, och fram till 2023 kan en ökning om cirka 406 barn i
förskoleålder väntas. Det är framförallt utbyggnaden i Hyllie som påverkar befolkningsökningen,
i övriga småkluster förväntas befolkningen vara relativt bestående. Det bör dock noteras att den
befolkningsökning som kan väntas i och med förtätning av Holma inte syns i denna prognos.
Utbyggnaden av förskoleplatser sker inte i samma takt som befolkningsökningen, vilket skapar en
obalans och ett underskott av platser i området. Det råder ett underskott av platser i samtliga
småkluster förutom Södertorp. Det finns på längre sikt en risk för att utbyggnadsområdet i Hyllie
behöver balansera upp det underskott av platser som finns i Lindeborg och Kulladal. Detta kan
komma att innebära att Hyllie inte kan försörja den egna ökande befolkningen med förskoleplatser.
I Holma finns flera lägenhetsförskolor som inte har bra förutsättningar för att bedriva förskoleverksamhet och planeras därför att avvecklas på sikt. Den förändring som avveckling av lägenhetsförskolorna kommer innebära är inte inräknad i denna behovsanalys då ersättningsplatser inte
har klarlagts. För att möta upp efterfrågan på förskoleplatser i området bör planerade projekt ej
skjutas fram i tid. Utvecklingen i Hyllie behöver bevakas löpande, och prognosen indikerar att
åtgärder behöver vidtas för att motverka en stor obalans i området.
Viktiga förändringar
För att möta upp den ökade efterfrågan på förskoleplatser i Hyllie planeras flera nya förskolor
inom de närmsta åren. Söder om Hylliebadet tillkommer en förskola om cirka 120 platser som
planeras vara färdigställd till 2021. Året därpå tillkommer Sifs förskola om cirka 140 platser. För
att inte orsaka ytterligare obalans i området är det viktigt att dessa förskolor kan färdigställas
enligt tidplan.
För att möjliggöra framtida avvecklingar av lägenhetsförskolor och andra förskolor med brister i
inomhus- samt utomhusmiljö, samt på grund av nybyggnation i Holma, planeras två nya
förskolor i småkluster Södertorp. Ärtans förskola och en förskola i södra Holmastan planeras
vara färdigställda 2022 respektive 2023 och kommer totalt innebära ett tillskott om cirka 200
platser.
2022 planeras avveckling av paviljonger i området samt rivning av ytterligare en förskola med
bristfälliga lokaler. Dessa avvecklingar kommer innebära att totalt 126 förskoleplatser behöver
ersättas och flyttas till andra förskolor inom området.
Utblick 2028
Hyllie
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet
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2024
2 034
1 831
1 923
92

2025
2 069
1 862
1 923
61

2026
2 118
1 906
1 923
17

2027
2 170
1 953
1 923
-30

2028
2 214
1 993
1 923
-70

Den omfattande utbyggnaden av Hyllie gör det svårt att beräkna efterfrågan samt att bedöma om
Hyllie kommer att vara i balans avseende förskoleplatser. Utifrån dagens prognos för 2024–2028
råder det under några år kapacitetsmässig balans, för att sedan gå tillbaka mot en obalans. Denna
prognos är dock osäker och utvecklingen måste följas löpande.
Vidare är det svårt att bedöma vilken karaktär nybyggnadsområdet kommer att få och det behövs
en djupare analys gällande detta på längre sikt. Det är oklart om det kommer bli ett område där
småbarnsfamiljer bor en kortare period vilket därmed innebär ett stort behov av förskoleplatser
som består, eller om det snarare är ett område där småbarnsfamiljer väljer att bo kvar och därmed
flyttar över det största behovet till grundskolan.
Inom ramen för fördjupad översiktsplan för södra Hyllie planeras cirka 3000–4000 bostäder. Det
är viktigt att i ett tidigt skede planera och etablera förskolor för att balansera den ökade efterfrågan på förskoleplatser som utbyggnaden innebär. En viktig tillbyggnad under perioden är
Brages förskola som förväntas färdigställas 2024 med en kapacitet om cirka 160 platser. Ytterligare fyra förskolor planeras i södra Hyllie från 2027 och framåt. Dessa förskolor finns inte med i
denna behovsanalys. Det är av betydelse att i planeringen säkerställa att dessa förskolor möter
upp den höga efterfrågan kapacitetsmässigt.
7.11 Söder

Söder
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet
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2017
4 379
3 941
3 779
-162

2018
4 213
3 792
3 728
-64

2019
4 048
3 643
3 628
-15

2020
3 989
3 590
3 556
-34

2021
4 005
3 605
3 517
-88

2022
4 036
3 632
3 485
-147

2023
4 096
3 686
3 516
-170

Behovssituation
Enligt prognosen minskar befolkningen i området något, och fram till 2023 kan en minskning om
cirka 117 barn i förskoleålder väntas. Inom området planeras ett antal mindre förtätningsprojekt,
men inga större nybyggnationer av bostäder. Området beräknas således som relativt stabilt sett till
befolkning.
Det råder obalans i området avseende förskoleplatser, och bristen på platser beräknas förvärras
fram till 2023. Balansen är mycket ojämn inom området där det råder en stor brist på platser i
småkluster Hindby och Nydala, övriga småkluster ligger i kapacitetsmässig balans under hela
perioden.
I området finns ett flertal bristfälliga lokaler, lägenhetsförskolor, paviljonger samt lokaler i
grundskolor som inom perioden behöver avvecklas. Det är under perioden viktigt att se över
möjligheter att balansera upp de nödvändiga avvecklingarna. För att motverka den omfattande
platsbrist som analysen indikerar 2022 och 2023 kan eventuellt avvecklingar behöva skjutas på.
Vidare behövs det i området en ökad förståelse för vad som gör att vissa förskolor inte ses som
attraktiva, samt se över hur förskoleförvaltningen och staden kan arbeta för att bryta detta.
Viktiga förändringar
2019 planeras nya Gubbabackens förskola färdigställas och kommer ha en kapacitet om 240
förskoleplatser. I samband med öppnandet av Gubbabacken kommer förskolor i bristfälliga
lokaler avvecklas. Under perioden fram till 2023 planeras lägenhetsförskolor och andra förskolor
med bristfälliga lokaler sedan att avvecklas löpande. Avvecklingarna under perioden omfattar
totalt 331 förskoleplatser.
Gullviksborgs förskola planeras att rivas för att sedan byggas med en ökad kapacitet om cirka 110
platser, den nya förskolan planeras stå färdig till 2023.
Utblick 2028
Söder
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2024
4 142
3 728
3 644
-84

2025
4 143
3 729
3 644
-85

2026
4 144
3 730
3 644
-86

2027
4 136
3 722
3 694
-28

2028
4 167
3 750
3 694
-56

Under perioden 2024–2028 är prognosen att området går mot en bättre balans avseende
förskoleplatser, det råder dock fortfarande brist på platser även på längre sikt. Tomasgårdens
förskola med en kapacitet om cirka 200 platser planeras stå färdig 2024. Nybyggnationen jämnar
ut balansen av förskoleplatser något, men ytterligare avvecklingar under perioden gör att det
enligt denna analys fortsatt kommer råda en platsbrist i området. Även nybyggnation för ökad
kapacitet är planerad för Tornfalkens förskola, som preliminärt planeras stå färdig 2027 och
jämnar därmed ut balansen ytterligare mot slutet av perioden.
Balansen i området behöver bevakas löpande, och möjligheter att balansera upp de nödvändiga
avvecklingarna behöver ses över. Viss förstärkning av kapacitet kan eventuellt hänvisas till
närliggande kluster, så som kluster Öster som beräknas ha en överkapacitet under hela perioden.
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7.12 Oxie

Kluster Oxie
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2017
927
834
843
9

2018
934
841
783
-58

2019
943
849
781
-68

2020
966
869
781
-88

2021
990
891
781
-110

2022
988
889
781
-108

Behovssituation
Prognosen indikerar att befolkningen i området är relativt stabil, och en total ökning om 51 barn i
förskoleåldern är förväntad fram till 2023. Inom området finns inga nybyggnadsprojekt som kan
förväntas ha en anmärkningsvärd påverkan på befolkningsprognosen.
Enligt denna behovsanalys råder det under hela perioden fram till 2023 en underkapacitet av
förskoleplatser i Oxie. Den underkapacitet som prognostiseras i analysen finns dock inte i
praktiken idag, det finns snarare ledig kapacitet i de kommunala förskolorna. Det bör därför
undersökas vidare om barn från Oxie går i andra förskolor i staden, eller om det har skett ett
trendbrott vad gäller efterfrågan i området.
Oxie är ett område som på grund av sitt geografiska läge behöver vara självförsörjande med
förskoleplatser. Det är heller inte lämpligt att ha en stor överkapacitet i området då det inte är
önskvärt att nyttja platserna för förskolebarn utanför Oxie.
Viktiga förändringar
Det sker inte några viktiga förändringar avseende förskoleplatser i området under perioden fram
till 2023. Det bör dock som nämnt ovan undersökas vidare hur placerings- och efterfrågemönster
ser ut i området och eventuellt vidta åtgärder baserat på detta.
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2023
985
887
781
-106

Utblick 2028
Kluster Oxie
Befolkningsprognos 1-5 år
Efterfrågeanalys 1-5 år
Kapacitet heltidsplatser
diff efterfrågan och kapacitet

2024
972
875
781
-94

2025
953
858
781
-77

2026
939
845
781
-64

2027
925
833
781
-52

2028
911
820
781
-39

Mellan 2024–2028 förväntas befolkningen minska vilket påverkar balansen i området positivt.
Inga förändringar vad gäller förskoleplatser är planerade under perioden. Det finns på flera av
förskolorna i Oxie möjligheter att förtäta och bygga ut för fler platser, vilket bör beaktas vid ett
ökat behov av förskoleplatser i området.
7.13 Slutsatser rörande den geografiska fördelningen av platser

Kluster med kapacitetsmässig balans under hela perioden
Kluster med varierande balans under perioden
Kluster med kapacitetsmässig obalans under hela perioden

Klusteranalysen visar på en fortsatt geografisk obalans avseende förskoleplatser. Vi kan se ett
generellt mönster där kapacitetsmässig obalans råder i flera av de centrala klustren medan det
råder balans, och i flera fall stort överskott, i Malmös ytterområden. Kartan ovan visualiserar den

32

kapacitetsmässiga balansen i klustren i tre kapacitetsnivåer. Vi kan se att det i kluster
Bunkeflo/Klagshamn, Tygelsjö, Öster samt Kirseberg/Värnhem råder kapacitetsmässig balans
under hela perioden 2018–2028. I kluster Västra hamnen/Hamnarna, Innerstaden samt Hyllie
varierar balansen under perioden 2018–2028. I kluster Västra innerstaden, Limhamn, Söder och
Oxie råder kapacitetsmässig obalans under perioden 2018–2028. Som tidigare nämnt i avsnittet
skiljer sig den kapacitetsmässiga balansen inom flera av klustren, kartan ovan är alltså en
generaliserad bild av den kapacitetsmässiga geografiska fördelningen.
Att motverka de geografiska obalanser som råder i staden är ett prioriterat mål för
förskolenämnden. Förskolans närhet till hemmet är en viktig faktor vid förskoleplacering av barn,
och även kommunala riktlinjer i översiktsplanen förespråkar förskoleplacering inom gångavstånd
från hemmet. Vidare är förskolans geografiska närhet till hemmet för vissa familjer avgörande för
om barnet går i förskola eller ej, den geografiska obalansen har därmed påverkan på
nyttjandegraden. Den geografiska obalansen avseende förskoleplatser innebär att barn och
vårdnadshavare initialt kan erbjudas förskoleplats i en annan del av staden, långt från hemmet, för
att vid önskemål erbjudas omflyttning till en plats närmre hemmet. Sett ur aspekten att små barn
behöver kontinuitet i sin vardag är den höga omflyttningsgraden mycket problematisk.
I flera av de områden där det råder en kapacitetsmässig obalans finns även flera förskolor med
brister i den fysiska miljön och som därmed är i behov av att ersättas. Samtidigt är det i den täta
staden svårt att etablera nya förskolor. En omställning till en mer likvärdig förskola med
likvärdiga lokaler är därför mycket komplex. För att motverka de geografiska obalanser som råder
i staden behöver en särskild översyn av de centrala klustren prioriteras, och möjligheter att
omprioritera projekt bör analyseras. Eventuellt kan de olika klustren behöva värderas och
prioriteras olika, med fokus på den geografiska fördelningen av förskoleplatser vi ser idag. Vidare
krävs en fördjupad analys av befolkningsprognos och de flyttmönster vi ser inom staden, samt
hur förskoleetableringar i centrala nybyggnadsområden kan bidra till att motverka en fortsatt
geografisk obalans.

8. Sammanfattande bedömningar och övervägande om nya
planeringsstrategier
Sedan 2013 har cirka 5 000 nya platser skapats inom den kommunala förskoleverksamheten.
Denna bruttoutbyggnad tillsammans med genomförda avvecklingar har inneburit en stor
omställning för verksamheten och flera av de förskolor som fanns 2013 är idag ersatta med
platser i nya förskolor.
Det har därmed skett en klar förbättring av det samlade lokalbeståndet jämfört med 2013. De
omfattande förändringar som genomförts har sin grund i den brist på förskoleplatser som fanns i
staden när förskolenämnden bildades, tillsammans med påtaglig befolkningsökning.
Av årets plan framgår att planeringsläget förändrats och att kostnadsutveckling och finansiering
av den fortsatta planeringen fått ett mer tydligt fokus.
Prognosen över platsutvecklingen i Malmö visar att den totala tillgången på platser under
planeringsperioden fram till 2028 är tillräcklig. Den områdesvisa redovisningen visar dock på
fortsatta geografiska obalanser i fördelningen av platser i staden, vilket belystes i föregående
avsnitt.
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Den lokalplanering som ligger till grund för den samlade kapaciteten inom den kommunala
förskoleverksamheten i Malmö bedöms därför vara i balans i förhållande till efterfrågan totalt
sätt. Planeringen är visserligen över behov från 2024, men bedömningen är att detta motsvarar
det handlingsutrymme som bör finnas för att hantera oförutsedda händelser och förseningar.
Befolkningsprognosen har förändrats påtagligt jämför med den prognos som låg till grund för
2017 års planering och befolkningsökningen i ålder 1 - 5 år är låg under hela planeringsperioden.
Aktuell lokalplanering har justerats för att bättre överensstämma med de årliga behoven av
platser. Planen lyfter att den bruttoutbyggnad om cirka 5 600 platser som ingår i planeringen
(prognosen) inte motiveras av befolkningsutvecklingen. I nuläget har befolkningsökningen en
marginell årlig effekt på behoven av utbyggnad. Det är istället behoven av avvecklingar av lokaler
som driver fram behoven av bruttoutbyggnad, tillsammans med inriktningen att etablera
samhällsservice som förskola i nybyggnadsområdena. Dessa omständigheter är problematiska
eftersom befolkningsutvecklingen är styrande för nämndens resurstilldelning.
Planen sätter särskilt fokus på nedansatående förhållanden. Dessa förhållanden bedöms innebära
merkostnader för nämnden som på sikt kan vara svåra att finansiera inom befintliga ramar:
•
•
•
•

De avvecklingar som arbetet för en likvärdig förskola innebär
Utbyggnaden av förskolor inom nybyggnadsområdena
Ytterligare åtgärder krävs för att motverka geografiska obalanser
Kostnadsutvecklingen för lokaler

Bedömningen är fortsatt utredningsarbete och fördjupade analyser krävs under 2019 rörande
ovan punkter. Detta i syfte att presentera nya planeringsstrategier för hur nämnden ska hantera
situationen framöver.
Sammantaget är det angeläget med åtgärder som både på kort och lång sikt påverkar
kostnadsutvecklingen i mer positiv riktning. Det arbete som pågår tillsammans med
serviceförvaltningen bedöms vara en viktig del i att påverka kostnadsutvecklingen.
I planen lyfts att kostnadsutvecklingen för lokaler är bekymmersam eftersom den har indirekt
effekt för hur mycket medel som kan fördelas till verksamheten i form av grundersättning
(barnpengen) till den pedagogiska verksamheten.
En utbyggnad av förskoleverksamheten i de delar av staden där efterfrågan är större än utbudet
av platser är ett angeläget mål. I de centrala delarna av staden råder generellt sett brist på
förskoleplatser, samtidigt som ett flertal lokaler har brister i fysiska miljön. Omställningen till mer
likvärdiga lokaler är därför komplex i dessa delar av staden och konkurrerar med andra
stadsutvecklingsambitioner. En särskild strategi är att utbyggnadsområden som till exempel
Västra hamnen och Norra Sorgenfri ska kunna stödja närliggande centrala områden med
underskott i kapacitet.
I en förnyad lokalplaneringsstrategi kan det vara aktuellt att överväga en annan syn på
dimensionering av enheter i de centrala delarna av staden. Samtidigt är bedömningen att
etablering av platser i de centrala delarna i staden redan är ytterst prioriterade och att det är de
fysiska begränsningarna att etablera förskolor där som är den grundläggande problematiken. En
ny strategi kan därför innebära att särskilt prioritera vissa områden i gränslandet mellan
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ytterområden och centrala staden, exempelvis området kring Värnhem och
Heleneholm/Mobilia/Stadion. Den dom som nyligen kom från Mark- och miljööverdomstolen
rörande inomhus- och utomhusytor vid förskolor kan eventuellt komma att underlätta etablering
av förskolor med tillräckligt antal platser i de centrala delarna av staden.
I planen lyfts också, att de förutsättningar som lokalplaneringen skapar för möjligheterna att
placera barn innebär att strategierna i placeringsarbetet kontinuerligt behöver förändras. Det är
därför angeläget att i det fortsatta analysarbetet särskilt beakta hur placeringsstrategi och lokalstrategier samverkar med varandra. Ett sådant arbete kan också komma att resultera i förändrade
bedömningar kring behovet av kapacitet i staden som helhet och i olika områden. Om årsvariationen kunde begränsas finns förutsättningar för att göra andra bedömningar om behovet av
platser. En förändrad årsvariation skulle kunna innebära tydligt lägre årligt maximalt platsbehov,
vilket har stor betydelse för kostnadsutvecklingen.
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