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Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förstudien kring ny grundoch 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. Grundsärskolan ska
dimensioneras för 40 elever och träningssärskolan för 40 elever. Nämnden tog
även beslut (UAN 2020/53) kring verksamhetens beslutsunderlag (VBU) som är ett
underlag för fortsatt förstudie och för uppföljning av projektet. 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.
I samband med detta beslutade även upplevelsenämnden om en ny sporthall för
elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan, då den nuvarande
gymnastiksalen inte är ändamålsenlig. Nya idrottslokaler bör även kunna användas
av särskolan. Detta projekt finns med i förvaltningens lokalbehovsplan och förslag
till investering.
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Enligt ”Plan för Enköpings stad” antagen 14 maj 2018 så kommer detta område
växa. Ett prioriterat område är närliggande utveckling av Dr Westerlunds gata med
ca 600 – 800 bostäder och utveckling av ny livsmedelsbutik. På längre sikt kommer
även den kraftledning som finns i området att flyttas vilket möjliggör fler nya
bostäder.
Medborgardialoger genomförda 2018 visar att utbildningsfrågor har hög prioritet
bland de boende. Kommunen har sedan 2017 en tvärgrupp som samordnar
aktiviteter för en hållbar stadsdel tillsammans med det kommunala bostadsbolaget
Enköpings hyresbostäder, EHB.
Den 19 november 2019 lyftes projektet och integrationsfrågan i kommunstyrelsen.
Detta projekt är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för området där social
hållbarhet är en viktig faktor.
Platsanalys togs fram under 2020 (KS2020/32) om skolans placering och en viktig
del var att åtgärder som främjar integration är överordnat i planprocess och fysiska
och sociala barriärer ska undvikas.
En förstudie har tagits fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med
representanter från utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen.
På nämndsammanträdet i december 2020 (UAN 2020 12 17), lyftes beslut om att
godkänna förstudien men återremitterades och har nu korrigerats. Därför lyfts nu
en uppdaterad version av förstudien för beslut igen.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att godkänna förstudien som arbetsmaterial i fortsatt
arbete med framtagandet av programhandlingen.
Bilagor:
Bilaga- 01. Förstudierapport ny grundskola och sporthall i väster utkast.
Bilaga- 02. Trafikutredning Skola Enköping_2020.10.221
Bilaga- 03.”Ny grund- och grundsärskola i västra Enköping –
PROGRAMUTREDNING” daterad 20210125
Bilaga- 04. NSVE -Huvudtidplan- 2020-11-30
Bilaga- 05. Protokollsutdrag UAN 2020 12 17
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