Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping:
Inriktning för Ny grund- och grundsärskola
i västra Enköping
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkände på februarimötet förstudie om
nya lokaler för Enöglaskolan. Nästa steg är att beställa programhandlingen för
bygget av skolbyggnaden. Underlagen som behövs från tjänstemännen är redan
klara, så nu är det bara att skrida till verket.
Vi har alla kunnat läsa i Enköpings-Posten om hur det går bättre och bättre för
Enöglaskolan elever. En skola som har en exceptionellt hög andel legitimerade
lärare, men tyvärr också undermåliga lokaler som lever på lånad tid.
Nystart Enköping ser det som väldigt viktigt att arbetet med att få till nya lokaler för
skolan kommer igång snarast. Vi kan inte tappa mer tid och riskera störa de
förbättringar vi nu uppnår på Enöglaskolan.
Nystart vill specifikt lyfta fram följande från underlagen från förvaltningen:
•
•

•
•

•

Enöglaskolan innehåller idag grundsärskola och träningsskola. Ingen friskola
som varit på förslag erbjuder sådan verksamhet.
Enöglaskolans upptagningsområde har idag 1200 elever och saknar redan nu
skolplatser. Ingen friskola som varit på förslag har så stora skolor att de kan ta
emot 850 elever.
Även med Enöglaskolan utökad till 850 platser behövs det ytterligare
skolplatser i upptagningsområdet.
Förvaltningens tidsplan som redovisats till nämnden förutsätter att
programhandlingar påbörjas i mars även om den kostnadsdrivande
upphandlingen av extern part ligger senare under året.
Tidsplanen om byggnad på plats till 2026 förutsätter att processen löper på
och inte drabbas av överklaganden.

Sammantaget innebär ovanstående att det är mycket låg sannolikhet att
friskolemarknaden sitter på några ritningar över skolbyggnader som tar bort behovet
av nya lokaler för Enöglaskolan inklusive grundsärskolan. Vi behöver i området två
skolor och att inte använda sig av den förstudien om redan gjorts, utan göra nya
förstudier, kan inte anses ekonomiskt klokt.
Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden behöver skyndsamt säkerställa att vi har
förutsättningar, att om det behövs, få fram de lokaler som behövs för att uppfylla de
lagstadgade kraven om att ta emot alla elever som vill ha en kommunal skolplats.
Förslag till beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och

grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr per elev och år i
dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för 40
elever med en hyra målsatt till 30 000 kr per elev och år i dagens
penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever
med en hyra målsatt till 64 000 kr per elev och år i dagens penningvärde.
2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-01-17 till en kostnad av 8
miljoner kronor.
3. Avstämning skall ske mellan förvaltningarna innan extern part för uppdraget
upphandlas/avropas.
4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om beställning av
fortsatt uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med
hyresindikation är levererad till UAN.
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