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Ny grund- och grundsärskola, Lillsidan 4:4 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att: 

1. Kommunstyrelsen tar ett genomförandebeslut av ny grundskola,
grundsärskola och utemiljö på Lillsidan 4:4 enligt programhandling daterad
2022-04-27.

2. Kommunstyrelsen ger utökad driftbudget till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden för investeringen.

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna programhandling, daterad 2022-04-27, gällande ny grundskola,
grundsärskola och utemiljö på fastigheten Lillsidan 4:4.

2. Godkänna budget för inventarier till 15 miljoner kronor.

3. Föreslå kommunstyrelsen att ta ett genomförandebeslut om en ny
grundskola, grundsärskola och utemiljö på Lillsidan 4:4 enligt
programhandling 2022-04-27 med utökad driftbudget.

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 med träningsskola ingå. Den nya skolan ska dimensioneras för 850 
elever jämfört med dagens maxkapacitet om cirka 550 elever.  Grundsärskolan ska 
dimensioneras för totalt 80 elever. 

Inom samma process beslutade upplevelsenämnden (UPN 2020/ 83) om en ny 
sporthall och fritidsgård för elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan. 
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Detta då nuvarande gymnastikhall inte är ändamålsenlig. Den nya sporthallen ska 
vara fullstor och ska även kunna användas av grundsärskolan. 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. Upplevelseförvaltningens bedömning är att det är 
viktigt att den verksamheten finns kvar i området med hänsyn till det 
kompensatoriska uppdraget med hänvisning till den sociala kompassen. 
Sporthallen med gymnastikyta samt fritidsgård finns med i 
upplevelseförvaltningens lokalbehovsplan och förslag till investering.  

Upplevelseförvaltningens bedömning är att lokalerna ske ge möjlighet till en 
meningsfull fritid, jämlika uppväxtvillkor samt individens möjlighet till utveckling. 
Sporthall och fritidsgård ska placeras i samma byggnad vilket ger möjligheter att 
samnyttja kök, både för fritidsgård samt föreningsliv. Detta ska bidra till att skapa 
en hållbar mötesplats med fritidsaktiviteter i området. Placeringen i sporthallen 
ökar också fritidsgårdens möjlighet till aktiviteter. 

Kulturskolan samarbetar med grundskolan under skoltid i skolans lokaler i musiklek 
för förskoleklass och med kompanjonlärarskap i årskurs 2.  Tillsammans arbetar de 
med grundskolans mål i ämnet musik. Det sker under skoltid i skolans lokaler. På 
Lillsidan finns även El sistema, vilken är en vald metod för integration. Även El 
sistema sker i samarbete med skola på dagtid i skolans lokaler.  

I maj 2021 beslutade UAN att beställa programhandling för en ny skola med 
leverans senast 2022-04-17 (UAN2021/32). Kostnaden per elev för grundskolan 
skulle uppgå till max 20 000 kr/elev och år. I den totala hyran per elev skulle också 
hyreskostnaden per elev för den nya sporthallen ingå.  
Ett ledamotsinitiativ (UAN2021/569) inkom från Nystart Enköping efter beslutet 
gällande analys av konsekvenser av beslutet.  

 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Enköpings kommun är i stort behov av nya grundskoleplatser. Dagens lokal har 
många kända och åldersrelaterade brister samtidigt som elevantalet ökar i snabb 
takt. Prognosen nedan visar behovet av grundskoleplatser i Enköpings tätort fram 
till 2030. Vi kan i bilden se hur kapaciteten ökar 2025 och det är färdigställandet av 
Lillsidanskolan som står för den.  

Vi kan då konstatera att förutom utökningen av Lillsidanskolan behövs ytterligare 
ca 425 nya grundskoleplatser mellan år 2026–2030. Därför är det inte heller ett 
alternativ att bara riva befintliga lokaler och låta eleverna gå till andra skolor. Det 
finns inte kapacitet över för att ta om hand om dessa elever i andra skolor. 
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Ett av målen med att bygga nytt är att inkludera grundsärskolan i den ordinarie 
grundskolan. En nybyggnation där alla verksamheter finns tillsammans, skulle 
kunna hjälpa och stötta kring att samverka i lokalerna och få elever att mötas 
utifrån deras behov på ett mer naturligt sätt. 

Förstudien som är avslutad har lyft frågan kring placering och förespråkar en 
nybyggnation på samma mark där skolan ligger idag. Utgångspunkten är att den 
nya skolan byggs på den inre skolgården och att grundsärskolan tillfälligt får 
evakueras för att frigöra mer mark.  

I programhandlingen som nu levererats finns nu förslag på husets utformning, 
planlösningar samt utemiljöns utformning. Vi har under arbetets gång säkerställt att 
det finns möjlighet för skolan att användas som övernattning i visionen kring 
lägerstaden Enköping. Det finns möjlighet för kulturskolan att samverka i våra 
lokaler och vi har öronmärkt ett förråd till den verksamheten vilket innebär att de 
kommer åt sin utrustning oavsett vilken sal de använder för sin undervisning. 
Eftersom upplevelseförvaltningen tagit beslut på att deras fritidsgård och 
fritidsklubb ska ligga i idrottshallen har vi arbetat vidare med hur utemiljön ser ut i 
anslutning till lokalerna för att få ett bra samnyttjande och bra utemiljö för rätt 
åldersgrupp, vid denna plats. Önskemål finns från utbildningsförvaltningen att 
tillsammans med upplevelseförvaltningen arbeta vidare med möjligheten att bygga 
en konstgräsplan på en del av skolgården. Detta skulle bidra till att det finns en 
naturlig vuxennärvaro och högre nyttjandegrad av utemiljön. Denna fråga kommer 
arbetas vidare med i systemhandlingen och i sådant fall det förverkligas bli ett 
parallellt projekt.   

Tidsplanen har i det här projektet skjutits fram av olika anledningar och inflytt är 
idag planerad till höstterminen 2026. Efter det kommer rivningsarbete av 
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nuvarande skolan och iordningsställande av utemiljön som kommer pågå till 
höstterminen 2027. I och med det ökande behovet av grundskoleplatser ser vi att 
det är av yttersta vikt att vi nu komma vidare med en beställning, för att kunna ta 
emot de elever som behöver plats 2026. Ytterligare förseningar kommer att 
innebära uppförandet av tillfälliga paviljonger för att kunna möta det ökande 
elevantalet. 

Förvaltningens bedömning är att vi har en bra och genomarbetad 
programhandling, med utgångspunkt från beslutet av förstudien, som är väl 
förankrad på tjänstemannanivå inom alla berörda förvaltningar och med alla 
skolans verksamheter.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-08 

Programhandling Lillsidanskolan 2022-04-27 (inkl Programhandling Utemiljö 
Lillsidanskolan 2022-04-27 och UAN kalkylunderlag grundskola Lillsidan 2022-05-
10.xlsx) 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträde 17 februari 2021 (2021-
02-17 UAN §4) 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträde 19 maj 2021 (2021-05-19 
UAN §87) 

 
 
 
Linda Lindahl 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Johanna Krantz 
Lokalsamordnare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för hantering 
Tekniska nämnden, för hantering 
Upplevelseförvaltningen, för hantering 
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2/15Arkitema 2022-04-13 / PROGRAMHANDLING SKOLA / LILLSIDANSKOLAN

Skolan, Plan 10

PROGRAM

SÄRSKOLAN:

TRÄNINGSSKOLAN: 

TEAMLOKALER F-9  

STÖDKLASSER

NATURVETENSKAP:

ESTET/HEMKUNSKAP:

BIBLIOTEK:

MATSAL:

KÖK + SERVERING:

ADMIN./PERSONAL:

ELEVHÄLSA:

SERVICE:

Skala 1:100

Skala 1:200

Skala 1:1000 

Skala 1:2000

Skala 1:500

Skala 1:400

Skala 1:800
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Total BTA: c:a 10 383 kvm (exkl. källare skola, exkl. skyddsrum,) 

10 783 kvm (inkl. källare skola, exkl. skyddsrum).

BYA: 5 311 kvm (inkl. innergårdar)

BTA plan 10: 4 573 kvm (exkl innergårdar)

BRA tot: c:a 9 776 kvm exkl schakt
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Skolan, plan 11
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PROGRAM

SÄRSKOLAN:

TRÄNINGSSKOLAN: 

TEAMLOKALER F-9  

STÖDKLASSER

NATURVETENSKAP:

ESTET/HEMKUNSKAP:

BIBLIOTEK:

MATSAL:

KÖK + SERVERING:

ADMIN./PERSONAL:

ELEVHÄLSA:

SERVICE:

BTA plan 11: 3 510 kvm
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Skolan, plan 12
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PROGRAM

SÄRSKOLAN:

TRÄNINGSSKOLAN: 

TEAMLOKALER F-9  

STÖDKLASSER

NATURVETENSKAP:

ESTET/HEMKUNSKAP:

BIBLIOTEK:

MATSAL:

KÖK + SERVERING:

ADMIN./PERSONAL:

ELEVHÄLSA:

SERVICE:

BTA plan 12: 2 301 kvm
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Skolan, plan 09

PROGRAM

SÄRSKOLAN:

TRÄNINGSSKOLAN: 

TEAMLOKALER F-9  

STÖDKLASSER

NATURVETENSKAP:

ESTET/HEMKUNSKAP:

BIBLIOTEK:

MATSAL:

KÖK + SERVERING:

ADMIN./PERSONAL:

ELEVHÄLSA:

SERVICE:

BTA skola plan 09: 400 kvm

BTA skyddsrum plan 900: 1180 kvm
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Skolan, takplan (plan 13)

PROGRAM

SÄRSKOLAN:

TRÄNINGSSKOLAN: 

TEAMLOKALER F-9  

STÖDKLASSER

NATURVETENSKAP:

ESTET/HEMKUNSKAP:

BIBLIOTEK:

MATSAL:

KÖK + SERVERING:

ADMIN./PERSONAL:

ELEVHÄLSA:

SERVICE:
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Skolan, sektion A & B 
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Skolan, sektion C
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Skolan, fasader
Väster & söder
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Skolan, fasader
Öster & norr
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Skolan, perspektiv
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Skolan och idrottshallen, gestaltning - material
Tegel
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Förutsättningar 

Programhandlingen redovisar förslag på utformning av utemiljö 
till den nya grundskolan Lillsidanskolan samt idrottshallen 
i västra Enköping. Förstudien ”Ny grundskola och sporthall 
i väster” 2021-02-08 har legat till grund för arbetet med 
utformningen tillsammans med önskemål från elever och 
verksamheten. En trygghetsvandring tillsammans med en grupp 
elever har gett god insyn i trygghetsfrågor på platsen och hur väl 
utemiljön fungerar idag. Möten med verksamheten och elevrådet 
har bidragit med önskemål kring utrustning och funktioner som 
ska finnas på platsen. 

Platsen för den nya Lillsidanskolan och idrottshallen ligger i 
västra Enköping intill Västerleden, där Enöglaskolan finns idag. 
Området för utemiljön sträcker sig från Västerleden i väst bort till 
tomten för Mejeriet i öst. I norr avgränsas området av befintlig 
förskola och stödmur mot skogsdunge. 

Under själva byggnationen av den nya skolan kommer 
den befintliga skolbyggnaden att finnas kvar och användas 
av verksamheten. Det gör att utemiljö för eleverna under 
byggtiden blir viktig att ta med sig i kommande skede, så att 
kvalité och tillräckligt med utrymmet för denna säkerställs. I 
programhandlingen redovisas koncept och förslag på skolgård 
och utemiljö då projektet är färdigbyggt. 
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Platsen

Intill skoltomten i norr finns idag en förskola, en förskolegård och 
en skogsdunge som avgränsas med en stödmur och på vissa 
partier ett staket ner mot skolgården. Ett gång- och cykelstråk 
går norr om skolan och fortsätter genom tunneln under 
Västerleden. Före tunneln kopplas stråket ihop med det som går 
i nord sydlig ritkning, väster om skolbyggnaden. 

På den befintliga gården finns i dag en dubbelradig trädallé av 
lindar. Då allén är biotopskyddad behöver den kompenseras 
med nyplantering på den nya skolgården. Allén avgränsar 
skolgården och delar in den i två större rum, ett i väst och ett i 
öst. Den västra delen är idag inhägnad medan den östra är utan 
avgränsningar och staket. 

Växtligheten på gården består främst av stora uppvuxna träd 
som ger skugga och fina årstidsväxlingar. Variationen av arter är 
stor med grupper av hästkastanjer, valnöt, vingnöt, tall och björk. 
Lek- och sportutrustningen på gården består av pingisbord, 
gungor, klätterställningar och flera mindre bollplaner med 
upphöjd sarg.

Den östra delen av tomten består av en stor grusplan för fotboll 
vilken spolas vintertid för skridskoåkning. I övrigt finns gräs- 
och grusytor för idrott samt grupper med bänkar och bord. Ett 
cykelstråk går idag längs med den befintliga skolbyggnaden 
upp mot stråket i norr. Söder om skolbyggnaden finns idag 
parkeringsplatser för skolans personal. 

© Lantmäteriet Geodatasamverkan
© Lantmäteriet GeodatasamverkanKarta Enköping med området markerat

Västra delen av skolgården, upphöjda trädplanteringar och 
lekutrustning

Trädallén som går genom skolgården Gång- och cykelstråket mellan skolan och skogsområdet Grusplanen med fotbollsmål

Befintlig skolbyggnad, idrottshall och stråk genom området

FÖRSKOLA

SKOLBYGGNAD

ALLÉ

SKOLGÅRD

GRUSPLAN

PARKERING

IDROTTSHALL

SKOGSOMRÅDE
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Trygghetsvandring med elever

En trygghetsvandring genomfördes med elever från årskurs 3-8 
med en till två representanter per årskurs, samt tre pedagoger. 
Trygghetsvandringen genomfördes på plats där vi ställde frågor 
till eleverna. De fick därefter själva fundera och anteckna om de 
hade något ytterligare att tillägga. Detta är en sammanställning 
av åsikter som framkom av vandringen. 

På platserna 1-4 fokuserade frågorna på trygghet och hur 
platsen upplevs när eleverna tar sig till och från skolan. På 
platserna 5-6 ville vi fånga upp vad eleverna upplever fungerar 
bra och mindre bra i gårdsmiljön idag, och vad som skulle kunna 
bli bättre.

1. Gång- och cykeltunnel

Eleverna inleder med att tycka att tunneln är 
helt okej, för att sedan övergå till att tycka att 
den är mörkt och kompakt. Går den att öppna 
upp så man får bättre inblick från skolan? Den 
upplevs mörk även nu när det är ljust ute och 
det är viktigt att belysningen fungerar. Många 
rör sig här vilket ger trygghetskänsla. Detta 
är vägen till fritidsgården. En fördel är att den 
skyddar mot regn.

Särskolan tycker att denna tunnel är otäck.

Det var tidigare graffiti här, nu är det övermålat 
med grått vilket eleverna tycker är tråkigt. De 
ser gärna att det är graffiti, men att de själva får 
göra den istället för någon annan.

Övriga förbättringsförslag är bänkar, info och 
karta.

2. Passage mellan skola och skogen

En passage som inte så många på skolan 
använder, de flesta använder innevägen. Är 
dock ett viktigt stråk för många andra. En elev 
uttrycker att den är läskig och en annan att den 
är mörk.

Viktigt med kommande staket så att elever inte 
springer ut i cykelbanan och för att markera att 
det är en skolgård. I dagsläget är det ett stråk 
med delvis höga tvärlutningar och isfläckar på 
vintern. 

Rak mark och regnskydd anges som 
förbättringsförslag.

3. Skogskullen - ”Björkbacken”

Eleverna får inte längre vara här på grund av 
att de tidigare gick in på angränsande tomter. 
Det finns ingen tydlig gräns. Om björkbacken 
ska användas är det viktigt med en tydlig gräns 
mot villatomterna samt att ytan röjs.

En elev uttrycker att platsen upplevs lugn och 
skön.

Det finns en mindre lekplats som förskolan nu 
får använda, men de använder den knappt.

Idrottslärarna skulle gärna använda detta 
område.

Det får gärna vara en tydlig ingång till 
björkbacken.

4. Gångväg in till skolgården

Inte många av dessa elever som använder den, 
men det är relativt många andra som går och 
cyklar förbi. När elever använder denna är det 
bland annat till Enavallen och utflykter främst 
sommartid, samt ett fåtal elever och föräldrar 
som kommer från stan. 

5. Skolgården

De äldre eleverna använder knappt skolgården. 
De använder främst uppehållsrummen, där 
det finns soffor, biljard, höga bord och pingis. 
Det som oftast anges att eleverna gör är 
fotboll och basket. Ingen spelar innebandy i 
innebandyrinken – där spelas fotboll istället. 

Skolgården upplevs högljudd.

Elever och lärare önskar olika typer av 
utmaningar på skolgården samt flera nya 
kompisgungor. Satsa mer på lekplatser. 
Klätterställningar för äldre önskas. En 
elev önskar även kortare basketkorg och 
mellanstora fotbollsmål (som idrotten).

Viktigt med ”snälla” träd och buskar så de är 
lekbara.

Pingisbollar, även de tyngre, flyger bara iväg. 
Om pingisbord ska användas utomhus krävs 
något typ av vindskydd. Går det att ha en 
allmän yta i idrottshallen för ex pingisbord?

Sandlådan är en bra plats på skolgården.

Lärare önskar många bodar och ett antal med 
el för ex belysning. Tänk på lågt underhåll.

6. Bollplaner och gräsytor

Används när det är varmt, nu är det bara is 
på stora delar av ytorna. Ibland kan man åka 
skridskor här vintertid. Då vore det bra att 
lättare nå och kunna låna skridskor exempelvis 
i en bod. I dagsläget finns de i källaren.

Sommartid används bollplanen till fotboll. I 
framtiden är det viktigt med skyddsstaket, 
gärna högre än idag eller vinklat. 

Längdhopp o dylikt används inte nu eftersom 
det är igenväxt, men bra om det finns i 
framtiden.

Som förbättringsförslag uttrycker elever inte 
grus, flera bänkar samt volleybollplan.

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

1. Gång- och 
cykeltunnel

4. Gångväg in 
till skolgården

5. Skolgården

6. Bollplaner 
och gräsytor

3. Skogskullen

2. Passage mellan 
byggnad och skogen

Dialog med elever

2022-02-
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Situationsplanen visar trafiklösningen runt och till 
skolan samt idrottshallen. För taxibilar och parkering för 
rörelsehindrade finns en angöringsficka från Västerleden.  
Inlast till kök och miljörum sker via separerad lastzon i söder. 
Gång- och cykelvägen korsar infarterna och rör sig längs 
med Västerleden för att leda huvudcykelstråket förbi skolan. 
Intill byggnaden finns istället ett entrétorg att samlas vid. 

Gång- och cykelstråk, huvudcykelstråk heldragen linje

Angöring för lastbil till skola och idrottshall. 

Gul linje visar angöring för taxibilar och parkering vid 
skolan. Grön linje visar angöring för bilar till parkering 
och hämta/lämna. 

Vid idrottshallen skapas en ny infart från Doktor Westerlunds 
gata.  I vändplanen placeras lastzonen och här finns även 
plats för större bussar att stanna till. Från den nya infarten 
skapas parkeringsplatser för personalen samt hämta och 
lämna-platser för föräldrar. Genom att parkeringsytan samlas 
och samutnyttjas av både skolan och idrottshallen kan vi få 
en så stor sammanhängande gårdsyta som möjligt.

Ett gång- och cykelstråk behålls i norr och hamnar utanför 
skolgården med ett staket som gräns. I öst skapas ett nytt 
gång- och cykelstråk ner mot Doktor Westerlunds gata som 
svänger in mot skolgården för de som ska till idrottshallen. 
Det finns även en koppling till befintligt stråk i söder som går 
längs med Idrottshallens östra sida. Vägen från Västerleden 
som idag fungerar som infart till parkeringen blir istället ett 
gång- och cykelstråk som leder in på gården.

N

IDROTTSHALL

NY SKOLA

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

DOKTOR WESTERLUND GATA

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

Situationsplan
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VARIATION AV 
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OCH PLATSER ATT 

SAMLAS PÅ

KOPPLING

ENTRÉTORG

ENTRÉTORG

ENTRÉTORG

SKOLA

IDROTTSHALL

GÅRD FÖR ÄLDRE BARN

SPORT

PARK

GRÖNSKA

GÅRD FÖR YNGRE BARNTRÄNINGSSÄRSKOLAN

Dispositionsplan och koncept

Utemiljön kring skolan och idrottshallen ska vara en plats som blir välanvänd under skoltid, men också lockar familjer och 
besökare under helgerna. En trygg och välkomnande plats för alla, med fokus på trygghet och tillgänglighet. Tanken med 
skolans utemiljö är att den ska uppmuntra till rörelse och aktivitet. Samtidigt kan den pedagogiska verksamheten fortsätta 
utomhus i bland annat uteklassrum, och idrottslektioner kan hållas på de stora öppna ytorna. Entrétorgen intill skolan erbjuder 
platser att samlas på och stanna till vid. 

Ett större grönt stråk går mitt genom gården som ger fördröjningsytor för dagvatten och gräsmator för aktivitet. Med ny 
grönska i form av framför allt stora träd skapas olika rum. Gården delas in i olika delar med fokus på bland annat yngre och 
äldre barn, men är utformad så att större delen av gårdsmiljön är tillgänglig för alla. En del av gården i nära anslutning till 
träningssärskolans lokaler är avgränsad och särskilt tillägnad till dem. 

Kopplingen mellan skolan och idrottshallen är viktig, och möjligheten för samutnyttjande av gården är stor. Den östra delen 
med fokus på sport och aktivitet kan bli särskilt uppskattad av de som besöker idrottshallen och fritidsgården. 
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LASTZON
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CY
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HÄMTA/LÄMNA

PARKERING
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P

Multisport

Uteplatser

Murar vid tunnel  
öppnar upp

Staket

Gunga, sandlek, grönska
Lek i grönska

Sittgradäng

Läktare

Läktare

Hinderbana

Park

Stenmjöl

Asfalt

Uteklassrum 
med scen

Multifunktionell 
grönyta

Basket
Sandlek, 

gungor och 
lekhus

Skate

Gräsyta

Slänt

Gräsyta

Bef kastanjer

Bef tallar

Bef lindar

Uteklassrum

Förslaget visar hur skolans och idrottshallens utemiljö kan se ut med växtlighet, utrustning och platser att samlas 
på. Klätterställningar, multisportarenor, pingis och bollsport finns runt om på gården för alla åldrar. Likaså platser 
för utepedagogik som bänkbord och uteklassrum. Pergola och väderskydd ger möjlighet att vara skyddad under 
tak. Entréområde till skola och idrotthall betonas med ett hårdgjort golv. Staket runt gården finns i den norra 
delen, runt träningssärskolans gård samt vid fotbollsplaner. I övrigt är gården öppen gör det möjligt att röra sig fritt 
mellan de olika delarna. 

Cykelparkering finns på flera platser i utkanten av gården och i anslutning till gång- och cykelvägarna, med en 
större samling platser mellan idrottshall och skola som kan samutnyttjas. Som kompensation för den trädallé som 
tas ner på den befintliga gården planteras nya trädrader längs med gång- och cykelvägar som kompensation. 
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Skolgårdens material och ytor

Referensbilder - en grönskande gård med varierande aktiviteter

Skolgårdens material och ytor varierar beroende på 
programmerad aktivitet på de olika platserna. För att alla elever 
ska känna en tillhörighet och trygghet krävs att det finns olika 
typer av rumsligheter och funktioner. Både öppna platser för 
aktivitet och mer avskiljda rum för återhämtning är viktiga. 
Möjlighet att röra sig runt och över gården på ett tryggt sätt både 
i större stråk och mindre slingor ger en variation av rörelse. 

Utrustningen består av naturligt material, likaså fallskyddet i 
möjligaste mån. Samtidigt finns ett fokus på tillgänglighet och att 
gården i störta möjligaste mån ska vara tillgänglig för alla. 

KOPPLING SKOLBYGGNAD - IDROTTSHALL 
Markbeläggning, utrustning och vegetation bidrar till att skapa 
en koppling mellan skolan och idrottshallen. Utformningen ska 
bidra till att alla - oavsett ålder - ska känna sig trygga att korsa 
skolgården och de angränsande funktionerna.

ENTRÉTORG OCH HÄNGYTOR 
Utformningen i form av markbeläggning, möblering och 
belysning ska förstärka entréerna till byggnaderna och även 
skapa en trevlig miljö att vistas på när man väntar eller stämmer 
möte här. Markmaterialet kan med fördel inspireras av fasadens 
kulör, mönsterläggning eller material. Bänkbord och möbler för 
samling eller att stanna till vid är viktiga för att aktivera miljön 
närmast huset. 

VÄXTKONCEPT 
Trädraderna som planteras längs med gångvägar blir av 
inhemska arter. Men på gården kan även exotiska varianter 
finnas, som klarar den tuffa miljön som en skolgård är. Grupper 
av träd med olika blomning, vintergrönt och som på sikt kan 
ge olika höjd skapar en grön och varierad gård. Växtbäddar 
på gården blir även en del av dagvattenhanteringen med 
skelettjordar eller lågpunkter i planteringen dit vatten leds. 
Multifunktionella ytor kan ta hand om större mängder vid skyfall, 
som sedan snabbt rinner undan. Klätterväxter på vajrar på fasad  
ger vertikal grönska som både bidrar till bättre klimat och liv åt 
fasaderna. 
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Skolgårdens material och ytor

TRÄNINGSSÄRSKOLAN 
Utanför träningssärskolans klassrum finns en avgränsad gård. 
Här finns en gångslinga, en tillgänglig gunga, sandlek och 
lekhus. Sinneslek i form av paneler kan placeras på olika platser 
i gården. Varierande växtlighet med olika blomning, dofter och 
årstidsväxlingar i planteringsytorna på gården. Med buskar 
och mindre träd intill staketet skapas en mjukare gräns mot 
gång- och cykelvägen i norr och ger en trevlig inramning för 
gårdsmiljön. 

GÅRD FÖR YNGRE BARN 
I delen för de yngre barnen finns plats för vattenlek, sandlek, 
gungor och uteklassrum. På gården finns även väderskydd, 
bänkbord och samlingsytor för att äta mellis utomhus. Den 
stora grönytan i mitten kommer kunna användas av alla som en 
aktivitetsyta med möjlighet till cykelslinga i mitten. 

GÅRD FÖR ÄLDRE BARN 
I den södra delen och vidare bort mot fotbollsplanerna är fokus 
på aktiviteter för de äldre barnen med hängytor, bollsport, 
pingis, klätterlek, parkour och uteklassrum. En stor pergola 
mot grönytan i mitten kan samla alla åldrar på gården både för 
undervisning och som väderskydd. Mer utmanade klätterlek för 
äldre barn är något som efterfrågas av eleverna. 

SPORT OCH AKTIVITET 
Mot idrottshallen och österut blir fokus på sport och aktivitet. 
Här finns en organiskt formad multisportarena som bjuder in 
att använda på olika sätt. Det finns även ytor för skate och en 
hinderbana i naturligt material. En större fotbollsplan som kan 
delas in i mindre planer placeras längs i öst. Intill denna byggs 
även en läktare med scen och möjlighet att dra fram el vid större 
evenemang. 
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GÅRD A

En gård främst för träningssärskolan. Gården har två vistelsezoner, en i norr 
närmast entré samt en mitt på gården. Odlingslådor är placerade längs den 
soligaste fasaden.

Grönskan på södra sidan gården är viktig för siktlinjen från skolans huvudentré 
i väster. Grönskan är i samma nivå som markbeläggningen vilket gör att man 
kommer nära den. Ytterligare en närmare upplevelse kan man få via den 
tillgängliga gången i öster samt via stepping stones i planteringsytorna.

Ett eller flera lekfulla objekt/skulpturer är roliga att titta på samtidigt som de lockar 
till lek och aktivitet. 

Samtliga innergårdar ska upplevas som frodigt gröna med vegetation i olika 
nivåer och klätterväxter längs fasad där det är möjligt. Vintergröna inslag är viktiga 
för en grön upplevelse under hela året. Innergårdarna ska ge upplevelsevärden 
både när man vistas där och innifrån skolbyggnaden. Belysning ger effektfullt 
fokus på gårdarna under den mörka tiden på dygnet - en särskilt viktig egenskap 
under vinterhalvåret! Samtliga gårdar ska förses med el och vatten.

GÅRD C

Gården nås av F-1, café, aula samt personalrum och ger möjlighet till 
undervisning, samling, fika och lek. Gradänger är placerade i de soligaste lägena 
och fungerar både som hängytor och som en förlängning av aulan. 

Lekfulla stepping stones och mindre överraskningsobjekt underhåller och ger en 
lekfull karaktär och aktivitet till planteringsytan.

Markbeläggningen kan ges inslag av spel och lekfullhet. 

GÅRD B

Gårdens cirkulära utformning ger möjlighet till utomhusundervisning av 
exempelvis hemkunskap. Ett bord i rätt läge kan användas till flera olika 
sammankomster - som pingisbord, undervisning eller till uppläggning 
och avställning vid exempelvis grillning. Odlingslådor är placerade i det 
soligaste läget. Markbeläggningen ges ett lekfullt mönster som man 
intuitivt vill följa eller leka med.

INNERGÅRDAR
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Kalkylunderlag investeringar
Sammanfattning Datum

2022-05-20

Driftansvarig nämnd: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Projektnamn: Ny grundskola Lillsidan 4:4

Förstudie m m:  Ange namn och datum Ny grundskola och sporthall i väster, 2020-11-11 

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift 381 000 000
Förändring av kommunens driftkostnad per år 15 887 920
Varav grundskola 14 064 920 40% av sporthall 614

Varav skyddsrum 1 823 000 40% av städ 120

Debitering från UPN 734

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär
Beskrivning
Dagens särskola rivs 2022. Gamla skolan rivs när den nya är klar - 2026.
Under byggtid behöver skolgården evakueras genom att upprätta en provisorisk skolgård, kostnad ca 3,5 mnkr.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bokförda värden/utrangeringar särskola SBF 17 600 000

Rivning särskola, hus C SBF 1 200 000

Bokförda värden/utrangeringar gamla skolan SBF

Rivning gamla skolan SBF 5 000 000

Evakuering skolgård, upprätta provisorisk  SBF 3 500 000

Evakueringskostnader, utnyttja befintliga paviljonger 

Flyttkostnader

Minskade intäkter

Övriga resultatpåverkande poster, specificera

Summa 0 0 4 700 000 0 22 600 000

CC7DBEF6C57B48C79FC58C8DAF7E23D2.xlsx



Kalkylunderlag investeringar
Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2022-05-20

1,50%

Investeringsutgifter
(Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m) Utgift

Nyttjande-
period

Avskriv-
ning Ränta

Kapital-
tjänst-

kostnad
Hyres-

indikation
Grundskola utgift och hyresindikation SBF 271 000 000 16 200 000
Grundsärskola, utgift och hyresindikation SBF 65 000 000 3 800 000
Inventarier UAN UAF 15 000 000 10 1 500 000 225 000 1 725 000
Skyddsrum, utgift och hyresindikation SBF 30 000 000 1 800 000
Inventarier skyddsrum SBF 200 000 10 20 000 3 000 23 000
Summa 381 000 000 1 520 000 228 000 1 748 000

Förändring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) -7 660 080
Ny hyresnivå (+) SBF 21 800 000
Summa hyresförändring 14 139 920

Förändring av verksamhetens övriga kostnader
(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider,
förbrukningsmaterial m m)

Ökning (+)/
minskning (-)

Föränd-
ring i tkr

0
0
0
0
0

Summa 0

Förändring av verksamhetens intäkter
(uthyrning, försäljning m m)

Ökning (-)/
minskning (+)

Föränd-
ring i tkr

0
0
0

Summa 0

Summa förändring driftkostnad kommunen 0
Summa förändring driftkostnad UAN 15 887 920

Nämndens delfinansiering (-) 0
Total förändring av driftkostnad 15 887 920

Investeringen tas i bruk 2022-09-01

Driftkostnad per månad kommunen 1 323 993

Driftkostnad per år 2023 2024 2025 2026 2027
Driftkostnad per år 5 295 973 10 591 947

CC7DBEF6C57B48C79FC58C8DAF7E23D2.xlsx
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Paragraf 4 Ärendenummer UAN2020/562 

Förstudie Ny grund- och grundsärskola på Västerleden 
Enköping 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förstudien kring ny grund- 
och grundsärskola i västra Enköping. 

2. Godkännandet betyder dock inte med automatik att nämnden beställer 
programhandlingar. Ett beslut om beställning av programhandlingar för en ny skola 
i västra Enköping kan komma att tas senare under våren 2021.  

Reservationer 
Solweig Eklund (S), Johan Engwall (S), Tina Löfgren (S) och Margareta Ekblom 
(NE) reserverar sig mot beslut 2.  

Kommentar till reservation från Nystart Enköping. 
”Nystart Enköping reserverar oss mot ordförandes hantering av punkten samt mot 
att han som ordförande lägger ett tilläggsyrkande till sitt eget förslag vid sittande 
bord. Vi protesterar kraftigt mot att ordförande sedan blockerar att oppositionens 
yrkanden överhuvudtaget behandlas på mötet. Det gäller dessutom konkreta 
yrkanden som i sig inte står i konflikt med varandra utan som alla teoretiskt skulle 
kunna gått igenom om nämnden så önskat. Detta är inte förenligt med nämndens 
reglemente eller ordförandes mandat att på detta sätt inte följa den demokratiska 
processen.” 

Särskilda yttranden 
1. Yttrande från Solweig Eklund (S) i anledning av yrkande av avslag på 
ordförandens tilläggsförslag: "Behovet av en ny skola som ersätter Enöglaskolan är 
mycket stort och det behövs också bra lokallösningar för särskolans elever. Därför 
kan inte nämnden vänta längre med att beställa programhandling. Skolan har 
redan försenast med ett par år. Med hänsyn till elever, lärare och andra 
medarbetare anser jag att programhandlingen ska tas fram nu. Det finns dessutom 
ett färdigt underlag för beslut."  

2. Yttrande från Margareta Ekblom (NE)  "Ärende 6 till arbetsutskottet gällde att 
beställa programhandlingar för nya lokaler till Enöglaskolan. Trots ett oenigt 
arbetsutskott har Mats Flodin som ordförande efter AU tagit bort detta ärende från 
dagens dagordning. Nystart Enköping undrar hur detta är möjlig med tanke på att 
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nämndens reglemente under punkt 17.4 säger  ”Ordförande ska: 4. Se till att 
färdigberedda ärenden snarast behandlas i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden” Att inte ta med färdigberedda ärenden på nämndens 
dagordning ligger uppenbart inte inom ordförandes mandat utan bryter explicit mot 
att reglementet säger att färdigberedda ärenden snarast ska behandlas. Ärenden 
kan beslutas, bordläggas eller återremitteras men inte helt sonika strykas från 
dagordningen." 

3.  Yttrande från Margareta Ekblom (NE): ”Vi har nu behandlat frågan om förstudie 
om nya lokaler för Enöglaskolan. Nästa steg är att beställa programhandlingar för 
bygget av skolbyggnaden.  Underlagen som behövs från förvaltningen är redan 
klara, så nu är det bara att skrida till verket. Vi har alla kunnat läsa i Enköpings 
posten om hur det går bättre och bättre för Enöglaskolans elever. En skola som 
har en exceptionellt hög andel legitimerade lärare, men tyvärr också undermåliga 
lokaler som lever på lånad tid. Nystart Enköping ser vi det som väldigt viktigt att 
arbetet med att få till nya lokaler för skolan kommer igång snarast. Vi kan inte 
tappa mer tid och riskera störa de förbättringar vi nu uppnår på Enöglaskolan." 

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. 

I samband med detta beslutade även upplevelsenämnden om en ny sporthall för 
elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan, då den nuvarande 
gymnastiksalen inte är ändamålsenlig. Nya idrottslokaler bör även kunna användas 
av särskolan. Detta projekt finns med i förvaltningens lokalbehovsplan och förslag 
till investering. 
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Enligt "Plan för Enköpings stad" antagen 14 maj 2018 så kommer detta område 
växa. Ett prioriterat område är närliggande utveckling av Dr Westerlunds gata med 
ca 600 – 800 bostäder och utveckling av ny livsmedelsbutik. På längre sikt kommer 
även den kraftledning som finns i området att flyttas vilket möjliggör fler nya 
bostäder. Medborgardialoger genomförda 2018 visar att utbildningsfrågor har hög 
prioritet bland de boende. 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. En förstudie har tagits fram av MAF 
Arkitektkontor AB i samarbete med representanter från utbildningsförvaltningen, 
upplevelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen 
och kommunledningsförvaltningen. På nämndsammanträdet i december 2020 
(UAN 2020 12 17), lyftes beslut om att godkänna förstudien men återremitterades 
och har nu korrigerats. Därför lyfts nu en uppdaterad version av förstudien för 
beslut igen. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att godkänna förstudien som arbetsmaterial i fortsatt 
arbete med framtagandet av programhandlingen. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förstudien kring ny grund- 
och grundsärskola i västra Enköping. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 3 
februari 2021. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förstudien kring ny grund- 
och grundsärskola i västra Enköping. 



Protokollsutdrag  4 (6) 

Sammanträdesdatum  
2021-02-17  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Yrkanden 
Mats Flodin (M) lämnar följande tilläggsyrkande till beslutet: "Godkännandet 
betyder dock inte med automatik att nämnden beställer programhandlingar. Ett 
beslut om beställning av programhandlingar för en ny skola i västra Enköping kan 
komma att tas senare under våren 2021." 

Solweig Eklund (S) yrkar avslag på ordförandens tilläggsyrkande.  

Solweig Eklund (S) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
programhandlingen för beslut i mars. Tina Löfgren (S) och Johan Engwall (S) yrkar 
bifall till Solweig Eklunds (S) förslag.  

Margareta Ekblom (NE) yrkar att om beslut att beställa framtagande av 
programhandling inte tas idag, så ska ärendet komma upp för beslut senast på 
nästa nämndmöte, i mars. 

Beslutsgång 
1. Ordföranden frågar nämnden om nämnden kan godkänna förstudien. 
Ordföranden finner att så sker.  

2. Ordförande frågar om nämnden kan godkänna tilläggsyrkandet. Ordföranden 
finner att så sker. Votering begärs. Ordföranden meddelar att votering ska 
genomföras enligt: 
Ja- röst för att godkänna tilläggsyrkandet 
Nej- röst för att avslå tilläggsyrkandet 

Omröstning 
Med 5 ja-röster mot 4-nej röstar beslutar nämnden att godkänna tilläggsyrkandet.  

Ledamot Ja- röst Nej- röst Avstår 

Mats Flodin, 
Ordförande (M) 

x   

Solweig Eklund, Vice 
ordförande (S) 

 x  

Svante Forslund (L) x   

Roland Wallhuss (KD) x   

Johan Engwall (S)  x  

Tina Löfgren (S)  x  
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Margareta Ekblom 
(NE) 

 x  

Tommy Henriksson 
(SD) 

x   

Rebecka Lindström 
(C) 

x   

Summa  5 4 0 

 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen  
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Beställning av framtagande av programhandling Ny 
grund- och grundsärskola i västra Enköping 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (inkl. idrottshall) per 
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för 
40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i 
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever 
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens 
penningvärde. 
 
2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-04-17 till en kostnad av 8 miljoner 
kronor. 
 
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) fattar beslut om beställning av 
fortsatt uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med 
hyresindikation är levererad till UAN. 

Reservationer 
Tina Löfgren (S), Johan Engwall (S) och Solweig Eklund (S) reserverar sig mot 
beslutet.  
Margareta Ekblom (NE) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering: 
" Jag reserverar mig mot beslutet att ändra kalkylen för nya lokaler för 
Enöglaskolan jämfört med underlagen. Handlingar för beslutet har gått ut enligt 
ordinarie ordning. Handlingar där idrottshallen, som inte byggs av UAN, ligger 
utanför investeringskalkylen. Detta är konsekvent med precis alla tidigare underlag 
till nämnden. Ordförande Mats Flodin har tidigare uttryckt funderingar om det är 
rimligt att idrottshallen inte är med UANs investeringskalkyl, men han har aldrig gett 
ett utredningsuppdrag om saken till tjänstemännen eller gett en rimlig förklaring om 
varför förändringen bör göras. Att ordförande vid sittande bord plötsligt förändrar 
förutsättningarna så att idrottshallen som ska byggas av Upplevelsenämnden ska 
ligga med i UANs investeringskalkyl utan att tjänstemännen fått chans att utreda 
konsekvenserna är på inget sätt en god demokratisk ordning för att ta beslut. Det 
blågröna styret framhåller ofta att man tillämpar förtroendebaserad styrning, men 
tjänstemännen beskriver uttryckligen i detta fall att de omöjligt kan bedöma 
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konsekvenserna av en sådan stor förändring utan utredning och att förändringen 
troligtvis kommer få väldigt stora negativa effekter på ytor för undervisning. Orden 
om förtroendebaserad styrning stämmer inte med verkligheten och Nystart 
Enköping protesterar skarpt mot Mats Flodins hantering av ärendet och 
behandlingen av våra tjänstemän. Beslutet att idrottshallen ligger med i UANs 
investeringskalkyl bör rivas upp och Enöglaskolan få lokaler som stämmer med 
behoven som identifieras av förvaltning och i medborgare-dialoger. " 

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. 

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 tekniska och 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. En 
förstudie har tagits fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med representanter 
från utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen. 

I samband med detta beslutade även upplevelsenämnden om en ny sporthall för 
elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan, då den nuvarande 
gymnastiksalen inte är ändamålsenlig. Nya idrottslokaler bör även kunna användas 
av särskolan. Detta projekt finns med i förvaltningens lokalbehovsplan och förslag 
till investering. 
Enligt ”Plan för Enköpings stad” antagen 14 maj 2018 så kommer detta område 
växa. Ett prioriterat område är närliggande utveckling av Dr Westerlunds gata med 
ca 600 – 800 bostäder och utveckling av ny livsmedelsbutik. På längre sikt kommer 
även den kraftledning som finns i området att flyttas vilket möjliggör fler nya 
bostäder. 
Medborgardialoger genomförda 2018 visar att utbildningsfrågor har hög prioritet 
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bland de boende. 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. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Enköpings kommun är i stort behov av nya grundskoleplatser. Dagens lokal har 
många kända och åldersrelaterade brister samtidigt som elevantalet ökar i snabb 
takt. Prognosen nedan visar behovet av grundskoleplatser i Enköpings tätort fram 
till 2030. Vi kan i bilden se hur kapaciteten ökar 2026 och det är en ev. utökning av 
Enöglaskolan som står för den. Vi kan då konstatera att förutom utökningen av 
Enöglaskolan behövs ytterligare kapacitetsökning redan 2024. Därför är det inte 
heller ett alternativ att bara riva befintliga lokaler och låta eleverna gå till 
andra skolor. Det finns inte kapacitet över för att ta om hand om dessa elever i 
andra skolor. 

 

Tittar vi på hur det ser ut i just Enögla placeringsområde så bor här idag c:a 1200 
elever, så området är i behov av utökad kapacitet på skolan. 
I den nya skolbyggnaden skapas en varierad lärmiljö som i sin tur skapar flexibilitet 
under lång tid framöver där nya arbetssätt och behov kan tillgodoses. Dagens 
skollokaler är inte ändamålsenliga ur dessa aspekter. Ett av målen med att bygga 
nytt är att inkludera grundsärskolan i den ordinarie grundskolan. En nybyggnation 
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där alla verksamheter finns tillsammans, skulle kunna hjälpa och stötta kring att 
samverka i lokalerna och få elever att mötas i deras behov på ett mer naturligt sätt. 
En ambition är samtidigt att effektivisera den nya skolans totala yta vilket 
förutsätter att all yta i den nya skolan ska kunna användas som lärandemiljö. Det 
gäller även skolans utemiljö. 
Förstudien som är avslutad har lyft frågan kring placering och förespråkar en 
nybyggnation på samma mark där skolan ligger idag. Utgångspunkten är att den 
nya lokalen byggs på den inre skolgården och att särskolan tillfälligt får evakueras 
för att frigöra mer mark. 
Bifogad kalkyl daterad 2021-05-10 visar uppskattad kalkyl enligt förstudien. 
Förvaltningens bedömning är att nämnden tar beslut på fortsatt framtagande av 
programhandling inför beslut om upphandling och investering. Programhandling 
med uppdaterad kalkyl och hyresindikation ska levereras i april 2022. 

I Programhandlingen tar vi fram planlösningar, husets utformning och vidare 
utredning kring evakueringslösningar för särskolan. 

I förstudien kan vi se att om vi räknar in alla elever i grundskolan och särskolan så 
håller vi totalen i hur stor investeringen får bli i hyra/elev. Men det beror på att 
grund- och grundsärskolan ligger under sina riktvärden och träningssärskolan 
ligger över. Därför vill vi korrigera detta så att riktvärdena blir rätt fördelade. Därför 
ändrar vi nu riktvärdet för grundsärskolan till 30 000kr/elev och riktvärdet för 
träningssärskolan till 64 000kr/elev. Det som sammanställt i lokalprogrammet, det 
vill säga våra verksamheters behov är underlag till denna ändring. Vi har även 
stämt av riktvärdena med andra nybyggnationer där riktvärden för träningssärskola 
ligger mellan 30-35 kvm/elev och en byggnadskostnad på ca 30tkr/kvm. Skulle vårt 
riktvärde på 45 000kr/elev kvarstå för eleverna på träningssärskolan enbart 
25kvm/barn. 

Bilagor/Beslutsunderlag: 
Bilaga_01_Förstudierapport ny grundskola och sporthall i väster 20210208 
Bilaga_02_ Programutredning Ny skola Enköping 
Bilaga_03_Trafikutredning-tidig bedömning av ny skola i västra Enköping”, WSP 
2020-10-22 
Bilaga_04_UAN kalkylunderlag grundskola m m västra Ekpg 2021-05-10 
Bilaga_05_Uttalande Inger Fredriksson Noreem 
Bilaga_06_Planlösning C-huset 
Bilaga_07_Tidplan ny grund- och grundsärskola i väster 
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (exkl. 
sporthall) per elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan 
ska dimensioneras för 40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. 
sporthall) per elev och år i dagens penningvärde. Den nya 
träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever med en hyra målsatt till 
64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens penningvärde. 

2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-04-17 till en kostnad av 8 
miljoner koronor.  

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om beställning av 
fortsatt uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med 
hyresindikation är levererad till UAN. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5 
maj 2021. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
1. Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
 
2. Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
3. Tina Löfgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
4. Mats Flodin (M) yrkar att beslutsmening 1 ska ändras till (inkl idrottshall)  
Mats Flodins (M) ändringsyrkande gällande beslutsmening 1 lyder i sin helhet:  
 "1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (inkl. idrottshall) per 
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för 
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40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i 
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever 
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens 
penningvärde. " 

Beslutsgång 
Ordförande Mats Flodin (M) begär ajournering av ärendet mellan kl 12:18- 13:05 
för lunch.  

Ordförande Mats Flodin (M) finner att det finns 2 förslag till beslut. Dels 
förvaltningens förslag till beslut samt hans eget ändringsyrkande.  

Ordförande Mats Flodin (M) ber nämnden att genom acklamation besluta om att 
godkänna ändringsyrkandet och finner att så sker.  
Votering begärs av Solweig Eklund (S).  
 
Ordförande meddelar att votering ska genomföras enligt: 
Ja-röst för förvaltningens förslag, som lyder 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (exkl. idrottshall) per 
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för 
40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i 
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever 
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens 
penningvärde. 
Nej- röst för ändringsyrkandet, som lyder:  
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (inkl. idrottshall) per 
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för 
40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i 
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever 
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens 
penningvärde. 
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Omröstning 
Ordförande finner att med 5-röster mot 4 har nämnden beslutat i enlighet med 
ändringsyrkandet.  

Votering redovisas i tabellen nedan.  

Ledamot Ja- röst Nej- röst Avstår 

Mats Flodin, Ordförande (M)  x  

Solweig Eklund, Vice ordförande 
(S) 

x   

Svante Forslund (L)  x  

Roland Wallhuss (KD)  x  

Kenneth Löthegård ( C)   x  

Johan Engwall (S) x   

Tina Löfgren (S) x   

Margareta Ekblom (NE) x   

Tommy Henriksson (SD)  x  

Summa  4 5 0 

 

 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
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