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Ärendenummer UAN2020/562

Inriktning för ny grund- och grundsärskola i västra
Enköping
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återremitterar ärendet.
2. Dokumentet "Förstudie" ska revideras enligt dokumentet "Återremissyrkande"
3. Efter komplettering ska förstudien föreläggas nämnden för beslut vid
nästkommande sammanträde den 17 februari 2021.

Särskilda yttranden
1.Margareta Ekblom (Nystart Enköping) lämnar följande särskilda yttrande:
Det har gått lång tid sedan förstudien påbörjades, nästan två år. Under tiden har vi
sett ett ökat behov av en ny skola i de västra stadsdelarna. Från Nystart Enköpings
sida vill jag framföra att nu måste processen starta. Vi har haft tidigare ärenden där
vi har behandlat förstudien som ett levande dokument och gjort justeringar under
tiden fram till programhandlingen. Varför ska den här hanteras annorlunda? Se till
att bollen kommer i rullning.
2. Solweig Eklund (S) lämnar följande särskilda yttrande:
Nämndens ordförande borde planerat bättre för detta ärende. Nämnden fastställde
VBU i mars och därefter har vi inte sett ärendet förrän nu i dec. Det är mycket
olyckligt! Det har försvårat för nämnden att följa arbete och minskat nämndens
inflytande. Beslutet om förstudien togs 2018 och det har tydligt framgått att det inte
bara är en skola som ska byggas utan det ska ske förbättringar i området. Med
förstudien och VBU kan arbetet fortsätt i framtagande av programhandling för
skolan. Eftersom det är angeläget att processen för en ny skola på väster
intensifieras och inte tappar ytterligare tid yrkar jag bifall till förvaltningens förslag.
Johan Engwall (S) ansluter sig till Solweig Eklund (S) särskilda yttrande.

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
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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.
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.
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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 grundoch grundsärskola i västra Enköping.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2
december 2020.

Yrkanden
Mats Flodin (M), Ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden yrkar
återremiss av ärendet och lämnar följande Återremissyrkande:
Utvecklingen av stadsdelen kring Västerleden och Dr Westerlunds gata är ett av de
största projekten i Enköping på länge, ett projekt där skolan och dess närliggande
funktioner har en viktig roll. I det sammanhanget har förstudien om Enöglaskolan
en viktig uppgift i att testa tankarna/kraven i VBU:n vad gäller genomförbarhet (tid,
kostnad, teknisk genomförbarhet, etc) och peka på möjliga lösningsförslag. Med
tanke på att mycket har förändrats i förutsättningarna från det ursprungliga
uppdraget våren 2018 behöver rapporten förtydligas på några områden i enlighet
med det justerade utredningsuppdraget (VBU) som UAN beslutade om våren
2020. Allt för att vi ska ha ett acceptabelt beslutsunderlag inför en möjlig start av
detta 400 Mkr-projekt våren 2021.
Integration/segregation – En av de viktiga frågorna att testa tanken kring är målet


”I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering”
där frågan är hur utformningen av området och framför allt skolan ska
utformas för att bidra till detta.

Kvarterets och skolans arkitektur – Dess roller och hur de kan bidra till


ett ”större socialt sammanhang” där ”manifestera skolans betydelse såväl i
tiden som på platsen”. Och där ”byggnaden inger stolthet och uttrycker
stolthet gällande kunskap.”



”att byggnaden måste välkomna föräldrar och nyttjare utanför skoltid och
bli ett nav för idrotts- och kulturutövande i västra stadsdelen.”
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”Skoltomten och anslutande GC stråk utformas så att den berikar
upplevelsen och rörelsen mellan centrum och stadsdelen.”

Skolans inre arkitektur – Hur den bidrar till


”Grundskolan ska vara ett nav i lokalsamhället genom att fler verksamheter
än enbart skolverksamhet samsas om lokalerna på ett smart och hållbart
sätt.”



”Grundskolan ska rymma och vara anpassad till en mångfald av elever
med olika bakgrund och förutsättningar.”



”Lärmiljön i byggnaden bidrar till förbättrade studieresultat för elever,
där ”Vi skapar en skola som förenar elevens informella lärande med dess
formella.” och där ”Elevers ökande behov av individuella möjligheter till
lärande göra att både organisation av utbildning och lokaler måste
planeras flexibelt och olika för att skapa lika förutsättningar”



Utemiljöns (skolgård, tak(?) mm) roll och utformning bidrar till lärmiljön.

Nya arbetssätt – Hur den nya skolan kan utformas för


att stötta en utvecklad ”arbetsorganisation och arbetssätt”



att ”digitalt är norm och att skolan utformas för ett processtyrt arbetssätt
med moderna IT-verktyg”.



att ”skolan planeras utifrån insikten att det blir färre behöriga lärare.”

Ambition vs ekonomi – Att ambitionen kan uppnås inom ramen för de
ekonomiska förutsättningarna


”Att byggnaden både interiört och exteriört ska ha en arkitektur som
manifesterar skolans betydelse såväl i tiden som på platsen samtidigt som
nyckelorden för utformningen är robust och enkelt med effektiva och säkra
tekniska lösningar.”



”Att både samnyttjande av lokaler och personal och hög nyttjandegrad
dagtid och kvällstid är viktiga parametrar för ett gott ekonomiskt resultat.”



”De nya lokalerna ska utformas för att kunna bidra till uppsatta mål, sträva
mot visionen och uppfylla givna ekonomiska riktvärden samt utformas
ändamålsenligt, hållbart och kostnadseffektivt.”



Investeringsnivåer är en central fråga i kommunens arbete. Ekonomifakta
och nyckeltal (investering, m2, drift etc) måste redovisas tydligare.



Hyreskostnaden för idrottshallen ska räknas in i den anvisade
driftskostnaden på 20000/elev/år.
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Solweig Eklund (S) yrkar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska gå till
beslut idag.

Beslutsgång
Ordförande föreslår att förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag.
Nämnden godkänner beslutsgången. Ordförande finner att nämnden bifaller
återremiss. Tina Löfgren (S) begär votering. Med rösterna 5-4 vinner förslaget att
ärendet ska återremitteras, se tabell 1.

Omröstning
Votering tabell 1: De som röstar för en återremiss säger nej och de som röstar för
att ärendet avgörs idag säger ja. Resultat: 4 ja och 5 nej.
Namn

Ja

x

Mats Flodin, Ordförande (M)
Solweig Eklund, Vice
ordförande (S)

Nej

x

Svante Forslund (L)

x

Roland Wallhuss (KD)

x

Johan Engwall (S)

x

Margareta Ekblom (NE)

x

Tommy Henricson (SD)

x

Rebecka Lindström (C)
tjänstgörande ersättare,
Tina Löfgren (S)
tjänstgörande ersättare
Summa

x
x
4

5

__________
Kopia till:
KLF; Charlotte Bergdahl, för kännedom
Lokalsamordnare UF; Johanna Krantz, för kännedom
Tekniska nämnden, för kännedom
Kommunstyrelsen, för kännedom
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