Upplevelseförvaltningen
Christopher Hoerschelmann
christopher.hoerschelmann@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-04-29

UPN2021/80

Upplevelsenämnden

Idrottshall och fritidsgård inom ny grund- och särskola
på Västerleden, Enköping.
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Upplevelsenämnden tackar för informationen och lägger förstudien till
handlingarna.

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.
Inom samma process beslutade upplevelsenämnden (UPN 2020/ 83) om en ny
sporthall och fritidsgård för elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan.
Detta då nuvarande gymnastikhall inte är ändamålsenlig. Den nya sporthallen ska
vara fullstor och ska även kunna användas av särskolan. Sporthallen ska också
innefatta en extra yta om 500 kvm anpassad för gymnastikidrotten. Den befintliga
lokalen för fritidsgården nyttjas med ett tidsbegränsat kontrakt då byggnaden är
planerad att rivas. Det är viktigt att den verksamheten finns kvar i området med
hänsyn till det kompensatoriska uppdraget med hänvisning till den sociala
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kompassen. Detta projekt finns med i förvaltningens lokalbehovsplan och förslag till
investering.
Medborgardialoger genomförda 2018 visar att utbildningsfrågor har hög prioritet
bland de boende. Detsamma gäller för folkhälsa och möjligheten till meningsfull
fritid. 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.
Förstudien har tagits fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med
representanter från utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förstudien som arbetsmaterial utgör ett relevant
underlag för fortsatt arbete med framtagandet av programhandlingen.
Upplevelsenämnden bör särskilt beakta fritidsgårdens och idrottshallens betydelse
för fortsatt strävan mot integration och meningsfull och utvecklande fritid för alla
kommunens invånare.
Bilagor:
Bilaga- 01. Förstudierapport ny grundskola och sporthall i väster.
Bilaga- 02. Trafikutredning Skola Enköping
Bilaga- 03. Ny grund- och grundsärskola i västra Enköping- Programutredning
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