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Verksamhetens beslutsunderlag Ny grund- och grundsärskola i
västra Enköping
Förslag till beslut:
Nämnden beslutar att godkänna verksamhetens beslutsunderlag (VBU)
för den nya grundskolan, projektnamn ”Ny grund och grundsärskola i
västra Enköping”.

Beskrivning av ärendet
Hösten 2018 beslutade skolnämnden (ersatt av utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras för en ny
grundskola i de västra stadsdelarna av Enköping (SKN 2018/379). I
grundskolan ska även grundsärskola och träningsskola ingå. Den nya
skolan ska dimensioneras för 850 elever jämfört med dagens
maxkapacitet om cirka 550 elever.
Bakgrunden till beslutet är ökande elevkullar samt stort underhållsbehov i
nuvarande skolbyggnad. Nuvarande byggnad har utretts av
fastighetsavdelningen under år 2018 och den bedöms ha nått sin
ekonomiska livslängd. Renovering av befintlig byggnad är därmed inget
alternativ för framtiden. I samband med dåvarande skolnämndens beslut
att beställa förstudie för ny grundskola beslöts att investeringsmedel
skulle avsättas för att nuvarande skola ska kunna användas under
ytterligare fem års tid i väntan på en ny byggnad.
En nybyggnation skulle kunna effektivisera skolorganisationen och
möjliggöra moderna arbetssätt. Dagens skollokaler är inte
ändamålsenliga ur dessa aspekter.
Ett av målen med att bygga nytt är att inkludera grundsärskolan i den
ordinarie grundskolan. Det är mycket länge sedan nya lokaler byggdes för
särskola i Enköping. Idag är grundsärskolan åtskild från grundskolan. I ett
nybygge ska grundsärskolans lokaler ligga i direkt anslutning till
grundskolans, för att eleverna ska kunna mötas och för att ytorna ska
kunna samnyttjas.
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Ett riktvärde är 20 tkr/elev inom grundskolan och det finns en önskan från
förtroendevalda om effektivt byggande. Riktvärden för grundsärskola är
40 tkr/elev och träningsskola 45 tkr/elev. En ambition är att minska den
nya skolans totala yta vilket förutsätter att all yta i den nya skolan ska
kunna användas som lärandemiljö. Det gäller även skolans utemiljö.
En förstudie tas fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med
representanter från utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen.
Efter att projektet och förstudien till ny grund- och grundsärskola i västra
Enköpings startats ändrade kommunen internt projektstyrningsmodell.
Den nya projektmodellen som används heter Pejl. Därför behöver vi
komplettera med dokument i efterhand. Enligt Pelj ska ett underlag kallat
verksamhetens beslutsunderlag (VBU) finnas med som bilaga till beslut
om förstudie. Därför har vi nu upprättat detta dokument i efterhand för
att ha som underlag vid fortsatt arbete med den nya grund- och
grundsärskolan.
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