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Nytt gymnasium i Enköping
Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer, av tekniska nämnden,
fortsatt projektering och upphandling för en ny gymnasieskola. Gymnasieskolan
ska vara dimensionerad för 1600 elever med hyra målsatt till 20 000 kronor per
elev och år i dagens penningvärde.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner inventarieinvestering i
projektet på 20 miljoner kronor.
Beskrivning av ärendet
Hösten 2016 beslutade utbildningsnämnden (i dag ersatt av utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras om en ny
gymnasieskola i Enköping (UN 2016/126). Bakgrunden var till största delen
lokaler med stora renoveringsbehov, men också ökande elevkullar och lokaler
som inte är anpassade till nya arbetssätt och som därför inte bedömdes vara
ändamålsenliga. En förstudie under arbetsnamnet ”Kunskapskvarteret” blev klar
våren 2019. I förstudien ingår vision, mål, verksamhetsbeskrivningar,
lokalprogram, platsanalys och hållbarhetsprogram. I förstudien placeras
Kunskapskvarteret bredvid det befintliga gymnasiet och ska rymma
1 600 gymnasieelever (UAN2019/393). Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden beställde i september 2019, av tekniska nämnden,
framtagande av programhandling för investering i den nya gymnasieskolan.
Beställningen innefattade en dimension för 1600 elever och en hyra målsatt till
20 000 kronor per elev, enligt bilaga daterad 2020-03-02.
Lokalprogrammet som reviderats, i och med att Vuxenutbildningscentrum inte
kommer vara med i lokalerna, visar att gymnasiet behöver en total yta på
17 500-18 500 BTA.
Ett nytt gymnasium är prioriterat i kommunstyrelsen långsiktiga mål 2020-2023
och finns också som prioriterat projekt i lokalstyrgruppens prioriterade
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investeringar. Behovet av ett nytt gymnasium har också lyfts i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens lokalbehovsplan och det finns upptaget i
investeringsplanen med ett markeringsbelopp på 600 miljoner kronor. En ny
beräkning uppskattar investeringsutgiften till 550 miljoner kronor.
I den långsiktiga investeringsplanen ligger ett markeringsbelopp för inventarier
till nytt gymnasium med 30 miljoner kronor (planår 2024). En ny beräkning
uppskattar investeringsutgiften till 20 miljoner kronor.

Utbildningsförvaltningens bedömning
Enköpings kommun är i stort behov av nya gymnasielokaler. Dagens lokaler har
många kända och åldersrelaterade brister. Prognosen för gymnasieelever i
Enköping visar ett stadigt stigande behov av platser i gymnasieskolan. Vi ser
också att mellan 20 och 25 procent av eleverna väljer att studera i annan
kommun. En del av de dessa elever väljer program på annan ort som
Westerlundska gymnasiet erbjuder. I dessa fall finns en möjlighet att attraktiva
utbildningslokaler skulle bidra till att locka eleverna att studera i Enköping.

Parallellt med byggnationen av ett nytt gymnasium för 1600 elever behöver
organisationen och arbetssättet på gymnasiet utvecklas. I framtiden finns
möjlighet att 2000 elever är inskrivna på gymnasiet även om alla inte är på plats
samtidigt.
Vi behöver därför bygga ett nytt gymnasium som skapar en flexibel och varierad
miljö och som skapar förutsättning för ett livslångt lärande. Gymnasiets
verksamhet behöver 17500- 18500 BTA för sin verksamhet. Att det ligger i ett
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sådant intervall betyder att arbetet med lokalprogrammet ännu inte är helt klart.
Denna del av projektet presenteras sista april och då kommer en exakt kvm vara
klar. Men i det här kritiska skedet i utformningen av våningsplanen så behöver vi
en marginal för att inte bli låsta i utformningen. 18500 BTA överensstämmer
med en driftkostnad på 20 tkr/elev, därför är detta satt som den övre gränsen.
Den förstudie som pågår och de programhandlingar som tas fram går i den
riktning som utbildningsförvaltningen har önskat, både avseende kostnader och
flexibla lokaler för livslångt lärande. Därför föreslår förvaltningen att nämnden
går vidare med projektet till nästa steg genom beställande av projektering och
upphandling.
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