Västerby 2020-09-10

Befolkningsutveckling
All planering i vår kommun ska utgå från befolkningsutvecklingen eftersom verksamheterna i huvudsak
är inriktad på människor; barnomsorg, skola, äldreomsorg, familje- och individomsorg samt omsorg om
dem med funktionsvariation.
Befolkningsutvecklingen i vår kommuns olika delar
Befolkningsutvecklingen skiljer sig åt mellan kommundelarna Ösmo, Torö, Sorunda och orten
Nynäshamn.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

För att kunna planera var den kommunala service behövs i framtiden måste befolkningsutvecklingen i de
olika kommundelarna studeras var för sig som t.ex. i tabellen nedan.

För att exempliﬁera behovet av att kommundelarna studeras var för sig utgår vi från lagkravet att alla
kommuner ska tillhandahålla barnomsorg och skola till alla barn som bor i respektive kommun.
De familjer som bor i Ösmo och Sorunda föredrar troligen skolor i Ösmo och Sorunda och de som bor
på Torö och i orten Nynäshamn föredrar troligen skolor i orten Nynäshamn. De senaste fyra åren har
“Ösmo & Sorunda” växt med 505 invånare och “Torö & Nynäshamn” har växt med 573 invånare!

Vi vill bygga ut skolkapaciteten i alla kommundelar baserat på den historiska folkökningen och den
prognostiserade folkökningen i kommundelarna Ösmo, Torö, Sorunda och orten Nynäshamn.
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Folkökning 2019 i vår kommun
Under 2019 ökade befolkningen i vår kommun från 28 290 invånare till 28 525 d.v.s. en ökning med 285
invånare d.v.s. 1,01%. Födelseöverskottet var 1 invånare och ﬂyttnettot var 272 invånare dvs totalt 273
invånare. Till detta kommer en justeringspost1 på 12 invånare vilket resulterat i totalt 285 invånare. Den
huvudsakliga inﬂyttningen sker från Stockholms län och utlandet. Vår kommun har ett stort negativt
ﬂyttnetto till övriga län.2 3
Flyttningar 2019

totalt

eget län

övr. län

utland

Inﬂyttning

2 091

1 511

328

252

Utﬂyttning

1 819

1 229

489

101

Flyttnetto

272

282

-161

151

Vår samlade bedömning är att det är mycket viktigt för vår kommun att behålla de nya invånare som
väljer att ﬂytta hit, främst från övriga länet, eftersom vi inte klarar av att växa naturligt p.g.a. den åldrande
befolkningen.

Historisk befolkningsutveckling på drygt 1%
Vår kommun har sedan 1950 haft en blygsam folkökning jämfört med grannkommunerna Botkyrka och
Haninge. Både Botkyrka och Haninge hade färre kommuninvånare 1950. Dessutom har en avmattning
skett de senaste åren.

Folkökning 1950-2019
Från 1950 till 2019 har den årliga procentuella
ökningen varit ca 1,1% för vår kommun.

Folkökning 2009 - 2019 Ackumulerad
Från 2009 till 2019 har den årliga procentuella
ökningen varit ca 1,03% för vår kommun.

1

Händelser (födda, döda, ﬂyttningar) som skett före den 1 januari 2019, men som har rapporterats efter 1 februari 2019, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-december 2019. Denna del av folkökningen
redovisas istället som en justeringspost.
2

Skillnaden mellan totalt antal invånare i distrikten och totalt antal invånare i vår kommun hänförs från folkbokföringen. Från 2016 är vi folkbokförda på kommun och lägenhet. Före dess var man folkbokförd på församling och
lägenhet. Om man inte är folkbokförd på en fysisk lägenhet kan man numera inte veta i vilket distrikt en person tillhör. Dessa personer kan bara redovisas på kommunnivå. Per den 31 december var det 58 personer i Nynäshamn.
Det är en minskning från 74 personer 31 december 2017. Vilka är inte folkbokförda på fysiska lägenheter? Det kan exempelvis vara en person som har lämnat en bostad utan att anmäla ﬂytten.
3

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2019
-och-befolkningsforandringar-2019/
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Befolkningsprognos 2015 - 2050
Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen, RUFS, innehåller bl.a. befolkningsprognoser för
samtliga kommuner i vårt län.4 Prognosen för vår kommun för 2015 - 2050 visas i diagram nedan.
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60%

36 803

Huvudalternativ

Befolkningsförändring 2015 - 2050
Den årliga befolkningsförändringen från 2015 till 2050 varierar mellan 256 och 459 invånare per år vilket
innebär en genomsnittlig ökning med 305 invånare per år, se diagram nedan.

Vår prognos ansluter till RUFS 2050
Vi vill se en varsam utveckling av hela vår kommun, vilken är viktig för en fortsatt positiv utveckling. Vi
ansluter oss därför till den prognos som ﬁnns i RUFS 2050, d.v.s. en årlig folkökning om ca 1,1%.

http://rufs.se/sokresultat/?query=nyn%C3%A4shamn#take=10&skip=0, 22 februari 2017, 22 februari 2017
Sammanställning Nynäshamns kommun 2016-2050.xlsx
4

http://rufs.episerverhosting.com/globalassets/f.-demograﬁska-prognoser/demograﬁska-prognoser/lans--och-kom
munprognoser/2016-2050/sammanstallning-nynashamns-kommun-2016-2050.xlsx
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