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Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Enköpings kommun har en ökning av antalet grundskoleelever de kommande tio
åren samtidigt som investeringsvolymen är stor inom kommunkoncernen.
Företaget PWC har gått igenom kommunens kommande investeringsbehov utifrån
befolkningstillväxt och bedömer att Enköpings kommun har behov av nya
grundskolor innan år 2030. Fastighetskontoret har fört fram att den befintliga
grundskolan i området väster behöver ersättas. En förstudie har tagits fram för en
kommunägd grundskola inklusive grundsärskola och sporthall med ny fritidsgård.
Den nya grundskolan dimensioneras för 850 grundskoleelever exklusive
grundsärskola.
Bifogad rapport utgör underlag till ett politiskt inriktningsbeslut för ny grundskola på
väster. Syftet har varit att belysa frågan utan att ta ställning för eller emot
fristående skolor samt Internationella Engelska skolans etablering i Enköping.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behandlar rapporten den 21 april.
Muntlig information om rapporten ges av utredarna i samband med KSAU den 20
april samt med föredragning i kommunstyrelsen den 27 april. Tjänsteskrivelsen
kompletteras med beaktande av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
ställningstaganden.

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Den bilagda rapporten utgör ett underlag för politiskt inriktningsbeslut. Rapporten
har arbetats fram förvaltningsövergripande. Behovet av framtida skolplatser är stort
då Enköping växer. Kommunens utrymme för investeringar är begränsad men
mark finns att bygga skolor på. I rapporten beskrivs olika spår och perspektiv för att
stödja beslut om etablering av en ny grundskola. I arbetet har ingått att titta på
etablering av såväl kommunal skola som en fristående.
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Följande spår har belysts:
Spår A - Kommunalägd skola och kommunal fastighetsägare,
Spår B - Kommunalägd skola och privat fastighetsägare,
Spår C – Privat skola ”Internationella Engelska Skolan” och privat fastighetsägare.
Utredarna tar inte ställning för eller emot fristående skolor eller Internationella
Engelska skolans etablering i Enköping men för i rapporten fram en idé och
inriktning som möjliggör en lösning ur ett helhetsperspektiv och över tid, en
kombinerad lösning där det byggs både en kommunal skola och en fristående
skola i de västra stadsdelarna. Val av riktning och spår medför olika ekonomiska
konsekvenser. Byggande av en ny skola påverkar barn direkt och indirekt, bland
annat barn med funktionsnedsättningar, vilket ett perspektiv som belyses i den
framtagna rapporten.
Tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen den 27 april kompletteras med Utbildningsoch arbetsmarknadsnämndens ställningstaganden. Nämnden har möte den 21
april.
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