
Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (3) 

2022-02-02 UAN2021/1066 

Utbildningsförvaltningen 
Johanna Krantz 
0171-625699 
johanna.krantz@enkoping.se 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
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Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer en förstudie för att ersätta 
Enögla förskolas paviljonger med en permanent byggnad.  

Beskrivning av ärendet 
Enögla förskola består idag av paviljonger som tillkommit vid två olika tillfällen. Den 
äldre paviljongen äger kommunen och de har ett permanent bygglov. Den nya 
paviljongen etablerades 2017. Kontraktet för nya paviljongerna är skrivet initialt på 
fem år (170530–220530) med möjlighet till förlängning. Kontraktet förlängs årsvis 
och är idag förlängt till 2023-05-30. Paviljongerna har ett tidsbegränsat bygglov till 
2027-02-15.Totalt fanns det plats för 150 barn.  
Idag bedrivs också öppna förskolans verksamhet i en del av lokalerna. De flyttade 
hit 2019 och befinner sig i den äldre av paviljongerna. Enögla förskola har också 
utökats med en bussavdelning. Så idag finns plats för 142 barn i 
förskoleverksamheten. 120 barn befinner sig på förskolan och 22 barn på 
förskolebussavdelningen.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Enköpings tätort är i stort behov av fler förskoleplatser. Idag ser vi ut att behöva 
kapacitetsöka med 200–250 nya förskoleplatser innan 2032, utöver det som redan 
är planerat och beslutat. Med tanke på hur stor verksamheten är idag på Enögla 
förskola behöver förskolan ersättas med en ny lokal med plats för minst 120 barn. I 
förstudien behöver både en ersättning för 120 barn och en med plats för 160 barn 
presenteras.   

Paviljongerna på Enögla är utformade med avdelningar där 15 barn per avdelning 
får plats. Eftersom lokalerna är väldigt ”traditionellt” utformade med begränsningar i 
barngrupperna och ytor som gör det svårt att få en effektiv och ekonomisk 
organisation. Med en ny permanent förskola så kan vi få en lokalmässigt bättre och 
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likvärdig miljö för barnen som på längre sikt blir mer effektiv och ekonomisk för 
verksamheten.  

Bilden nedan visar 2021 års befolkningsprognos. 

 

Eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig förskoletomt i samma område så 
behöver förstudie titta på alla lämpliga tomter inom tätorten.  

Vi ser att det är bra att öppna förskolans verksamhet finns i västra delarna av 
staden. Öppna förskolan kan ligga ihop med en förskola för att få 
samverkansmöjligheter, men även tillsammans med andra förvaltningars 
verksamheter.  

I det här läget när vi ser över organisation och lokaler finns det möjlighet för ett 
bredare samarbete över förvaltningsgränserna. Det skulle i förstudien behöva 
utredas möjligheten till ett samarbete mellan förskola, öppen förskola, 
familjecentralen samt andra som kan se samverkansmöjligheter. 

Förstudien behöver sammanfattningsvis svara på följande frågor: 

 Förslag på placering i västra Enköping samt förslag på andra delar av 
tätorten. Både för förskolan och öppna förskolan. Ihop eller var för sig. 
Samt möjlighet till samverkan mellan öppna förskolan och andra 
förvaltningar.  

 Möjlighet till samverkan med privat aktör som uppför förskolan. 
 Utreda möjligheten till två olika volymer på förskolan. Plats för 120 barn 

och 160 barn. 
 Alla alternativen ska ha en tidsplan samt ekonomisk kalkyl. 

Önskemål är att förstudien levereras till nämnden juli 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-02 
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Kommunstyrelsen;  ks.dia@enkoping.se  
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