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Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att påbörja en förstudie gällande status på nuvarande lokaler och
kapacitetshöjande nybyggnation på Örsundsbroskolan.

Beskrivning av ärendet
På Örsundsbroskolans område finns idag en blandning av byggnader. Det finns
byggnader från sextiotalet där de snart nått sin livslängd, det finns också
paviljonger som sjunker på grund av den sanka marken och det finns även delar
som är byggda för cirka 10 år sedan. Skolan är utspridd i många mindre lokaler
och vi behöver utreda status på alla fastigheter. Vi behöver också utöka
kapaciteten på skolan då elevantalet växer i takt med orten.
Investeringen i Örsundsbroskolan finns upptagen i kommunens investeringsbudget
med ett markeringsbelopp på 225 miljoner kronor och är tidsatt att vara klar till
2025.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Prognosen visar befolkningsökningen i Örsundsbro och i bilden här intill visar
elevökningen på Örsundsbroskolan fram till läsåret 2028/2029.
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Det vi kan se i prognosen är att vi har 15-17% färre antal elever än vad prognosen
säger. Vi ser att Skolstaskolan tar emot ett trettiotal av Örsundsbroskolans elever
varje år men att många också går till privata aktörer i Enköping eller i Uppsala. En
ny skola skulle locka fler elever att stanna kvar och gå på Örsundsbroskolan. Vi
kan också se att vi inom de närmsta åren kommer att vara för många elever, även
om 15-17 % väljer att inte stanna.
En förstudie måste utreda skicket på alla byggnader på skolområdet. Efter det kan
vi avgöra hur stor del av lokalerna som behöver ersättas och kapacitetsöka skolan
med 260 platser som vi ser att vi saknar idag. Skolan har idag kapacitet för 500
elever. Men när nybyggnationen är klar skulle vi vilja att skolan har en total
kapacitet för omkring 760 elever. Detta möjliggör att eleverna i varje årskurs kan
delas upp i tre mindre grupper. Varje årskurs kommer då kunna vara cirka 76
elever från förskoleklass till nian.
I takt med att orten växer kan skolan i framtiden behöva utökas ytterligare. Därför
behöver vi också säkerställa att det finnas plats för en eventuell utbyggnad i
framtiden.
Under en period kan skolan eventuellt nyttja förskolans lokaler om det är trångt på
skolan. Men detta förutsätter att förskolan inte växer för snabbt. Därför är det
också viktigt att denna förstudie hanteras skyndsamt så att vi inte behöver ställa dit
tillfälliga paviljonger innan nybyggnationen är klar. Verksamhetens önskemål är att
nybyggnationen är klar till skolstart 2025.
Som underlag till förstudien finns bilagan ”VBU Örsundsbroskolan”.
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