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Svar på ledamotsinitiativ från Nystart Enköping 
gällande analys av konsekvenser av beslut om 
Enöglaskolans nya lokaler  

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Ledamotsinitiativet anses besvarat 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ har den 16 juni 2022 väckts av Per-Anders Staav i utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden och skickats på beredning. Av initiativet framgår 
bland annat följande:  

Den 19 maj kom beslut om att Enöglaskolan ska få nya lokaler som ersätter de 
lokaler som inte håller måttet och som pekats ut som strategiskt viktiga i 
medborgardialoger. Tyvärr fattades beslutet inte baserat på de underlag som 
tjänstemännen arbetat fram, utan vid sittande bord kom nytt förslag från det 
blågröna styret om att idrottshallen som byggs av annan förvaltning ska ingå även i 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kalkyl. En oenig nämnd röstade med 
minsta möjliga marginal att investeringsramen för skolbyggnaden ska minskas med 
icke preciserad summa motsvarande den hyra som kommer uppstå för hyra av 
idrottshallen. 

I ledamotsinitiativet lämnas ett yrkande: 

Nystart Enköping vill att förvaltningen skyndsamt tar fram den saknade analysen 
där det framgår vilka anpassningar som är möjliga för de planerade lokalerna för 
att hantera budgetminskningen och vilka de pedagogiska och sociala 
konsekvenserna blir om besparingen faktiskt genomförs 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Den 19 maj 2021 tog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut om 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping (Lillsidanskolan). Förslaget från 
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förvaltningen var att målsättningen för hyran skulle vara 20 000 kronor, exklusive 
idrottshall, per elev och år i dagens penningvärde. Beslutet som nämnden fattade 
var att målsättningen skulle vara 20 000 kronor inklusive idrottshall, per elev och år 
i dagens penningvärde. Det senare alternativet fanns inte i beslutsunderlaget. 

Beslutet innebar en minskning av budgeten i förhållande till förvaltningens förslag 
och är vad framtagandet av programhandlingen har förhållit sig till i utformandet av 
byggnaden. Nedanstående tabell redovisar de kalkyler som tagits fram för 
respektive alternativ.  

Alternativ   Total yta 
grundskola  

Yta/elev  Årshyra/elev 
(grundskola)  

Målsättning 
20 000 kr/elev 
exklusive 
sporthall  

9350 kvadratmeter  11,0 kvadratmeter  19 985 kr 

Målsättning 
20 000 kr/elev 
inklusive 
sporthall  

8650 
kvadratmeter 

10,2  
kvadratmeter  

18 539 kr  

 

Ett större totalbelopp för byggnaden hade alltså inneburit mer personalyta och 
större studieytor.  Forskning visar också att större elevytor är kopplat till en lägre 
andel konflikter. Samtidigt pågår också ett arbete med att se över arbetssätt i 
verksamheten där det ingår att nyttja lokaler mer effektivt än vad som tidigare varit 
normen. Detta ska möjliggöra en ändamålsenlig verksamhet med hög kvalitet trots 
en mindre yta än tidigare. Ett exempel på hur detta ska möjliggöras är genom att 
alla salar, inklusive specialsalar, ska vara så pass flexibla att de kan nyttjas under 
en större del av dagen. Utifrån ovanstående resonemang är det alltså svårt att i 
dagsläget uppskatta vilka pedagogiska och sociala konsekvenser den minskade 
ytan kommer ha på verksamheten.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2022 
Bilaga 01 – Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 16 juni 2021, paragraf 121  
Bilaga 02 – Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping gällande analys av 
konsekvenser av beslut om Enöglaskolans nya lokaler 
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Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping-  

Beslut 
Ledamotsinitiativet lämnas över till utbildningsförvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ledamotsinitiativ har den 16 juni 2021, kl 08:42, inkommit. 

Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping 
Den 19 maj kom beslut om att Enöglaskolan ska få nya lokaler som ersätter de 
lokaler som inte håller måttet och som pekats ut som strategiskt viktiga i 
medborgardialoger. Tyvärr fattades beslutet inte baserat på de underlag som 
tjänstemännen arbetat fram, utan vid sittande bord kom nytt förslag från det 
blågröna styret om att idrottshallen som byggs av annan förvaltning ska ingå även i 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kalkyl. En oenig nämnd röstade med 
minsta möjliga marginal att investeringsramen för skolbyggnaden ska minskas med 
icke preciserad summa motsvarande den hyra som kommer uppstå för hyra av 
idrottshallen. 

Ett viktigt perspektiv på den extra besparingen är att 10 januari 2020 skrev 
Enköpings-Posten om att skolforskaren Martin Karlberg bröt samarbetet med 
kommunen eftersom kommunen hade för snålt tilltagna undervisningslokaler för 
den planerade Enöglaskolan. Utöver vad som planerades då har nu alltså det 
blågröna styret lagt på ytterligare inskränkning av utrymmet för skolan. En 
besparing som beslutades utan att tjänstemännen överhuvudtaget kunnat 
analysera effekterna. 

Nystart Enköping vill att förvaltningen skyndsamt tar fram den saknade analysen 
där det framgår vilka anpassningar som är möjliga för de planerade lokalerna för 
att hantera budgetminskningen och vilka de pedagogiska och sociala 
konsekvenserna blir om besparingen faktiskt genomförs. 

Per-Anders Staav 
Nystart Enköping 

__________ 



 

 

 
 
Med vänlig hälsning
 
Sara Bjurefors (fd. Rydell)
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0171-626977
 
 

Från: Per-Anders Staav <Per-Anders.Staav@norconsult.com> 
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Till: Sara Bjurefors <sara.bjurefors@enkoping.se>
Kopia: Margareta Ekblom <margareta.ekblom@politiker.enkoping.se>; Per-Anders Staav
<per-anders.staav@politiker.enkoping.se>; Solveig Eklund
<solweig.eklund@politiker.enkoping.se>; Mats Flodin
<mats.flodin@politiker.enkoping.se>; Anders Wikman <anders.wikman@enkoping.se>
Ämne: Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping
 

Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping

Den 19 maj kom beslut om att Enöglaskolan ska få nya lokaler som ersätter de
lokaler som inte håller måttet och som pekats ut som strategiskt viktiga i
medborgardialoger. Tyvärr fattades beslutet inte baserat på de underlag som
tjänstemännen arbetat fram, utan vid sittande bord kom nytt förslag från det
blågröna styret om att idrottshallen som byggs av annan förvaltning ska ingå även
i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kalkyl. En oenig nämnd röstade med
minsta möjliga marginal att investeringsramen för skolbyggnaden ska minskas
med icke preciserad summa motsvarande den hyra som kommer uppstå för hyra
av idrottshallen. 

Ett viktigt perspektiv på den extra besparingen är att 10 januari 2020 skrev
Enköpings-Posten om att skolforskaren Martin Karlberg bröt samarbetet med
kommunen eftersom kommunen hade för snålt tilltagna undervisningslokaler för
den planerade Enöglaskolan. Utöver vad som planerades då har nu alltså det
blågröna styret lagt på ytterligare inskränkning av utrymmet för skolan. En
besparing som beslutades utan att tjänstemännen överhuvudtaget kunnat
analysera effekterna.

Nystart Enköping vill att förvaltningen skyndsamt tar fram den saknade analysen
där det framgår vilka anpassningar som är möjliga för de planerade lokalerna för
att hantera budgetminskningen och vilka de pedagogiska och sociala
konsekvenserna blir om besparingen faktiskt genomförs.

Per-Anders Staav och Margareta Ekblom

Nystart Enköping


	1.Tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2022
	Svar på ledamotsinitiativ från Nystart Enköping gällande analys av konsekvenser av beslut om Enöglaskolans nya lokaler
	Förslag till beslut
	Förslag till nämnden

	Beskrivning av ärendet
	Utbildningsförvaltningens bedömning



	2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträde 16 juni 2021 (2021-06-16 UAN §129)
	Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping-
	Beslut
	Beskrivning av ärendet


	3.meddelandehtml



