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för elever i Grillby, Skolsta och Lillkyrka 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har väckts i kommunfullmäktige den 14 februari 2022 och 
skickats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för beredning och beslut. 

Av medborgarförslaget framgår att förslagsställaren vill att en högstadieskola ska 
byggas för elever i Grillby, Skolsta och Lillkyrka. Bakgrunden till förslaget är bland 
annat att det byggs nya förskolor och nya bostäder medan det bara finns skolor 
upp till åk 6 i dessa områden. Detta innebär att dessa elever behöver åka in till 
Enköping för att börja högstadiet, vilket leder till att det blir trängre på skolorna i 
tätorten och elever som gått i samma klass sedan förskoleklass slussas in i olika 
grupper när de börjar högstadiet. Detta upplever förslagsställaren inte gynnar 
barnen.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Enligt skollagen är det hemkommunen som ansvarar för att samtliga barn boende i 
kommunen som har rätt att gå i grundskolan får det (10 kap. 24 §). Kommunen ska 
också i sin planering av grundskolor ta hänsyn till att elever får så smidiga resvägar 
som möjligt, även om detta innebär att avvägningar ofta behöver göras mellan 
olika elever eller mellan vissa elevers intresse av en kort skolväg och vikten av att 
skolorna får en rationell storlek (10 kap. 29 § Skollagen samt lagkommentar i 
JUNO till 10 kap. 29§ Skollagen). 

För att kunna planera lokalbehovet och säkerställa platser för alla som har rätt att 
gå i skolan arbetar utbildningsförvaltningen med att årligen ta fram en 
lokalbehovsplan, i huvudsak baserad på en årlig befolkningsprognos. 
Befolkningsprognosen ger en bild över hur många som behöver beredas en plats i 
skolorna och var dessa personer bor geografisk. En annan viktig faktor som 
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lokalbehovsplaneringen också tar i beaktning är etableringen av fristående skolor, 
då detta påverkar hur många av eleverna som kommer att välja en kommunal 
skola. I planeringen försöker man också höjd för hur många som brukar välja bort 
sin placeringsskola, då det fria skolvalet möjliggör för elever att välja en annan 
kommunal eller en fristående skola, och hur många som brukar väljer till en viss 
skola. Denna uppskattning görs utifrån hur in- och utflödet av elever sett ut 
historiskt. Även om ett mönster och trender bakåt i tiden inte ger en garanti att det 
kommer se likadant framåt så ger uppskattningen en ungefärlig bild av hur stort 
trycket på en specifik skola är.  

Baserat på dessa prognoser och analyser så har utbildningsförvaltningen 
konstaterat att det är i tätortens skolor som efterfrågan på skolplatser är som störst 
och där det också är mest fullt. Detta både på grund av det bostadsbyggande som 
sker i tätorten och att det finns en generell trend att en viss andel elever väljer bort 
den kransortsskola som är deras placeringsskola till förmån för en skola i tätorten. 
På grund av det ökande trycket på tätortens skolor har utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beställt en förstudie för en ny grundskola i tätorten.  

Precis som förslagsställaren skriver så utgör dock en del av de elever som går i 
Enköpings tätort elever i högstadieåldern från Grillby, Skolsta och Lillkyrka. Det 
skulle därför vara tänkbart att ett högstadium som blir placeringsskola för dessa 
elever utanför tätorten skulle kunna avlasta Enköpings tätortsskolor.  

Förvaltningen bedömer dock att det finns ett antal nackdelar med en 
högstadieskola för Grillby, Skolsta och Lillkyrkas elever som gör att detta inte är en 
lämplig lösning ur strategisk lokalplaneringssynpunkt. För det första har respektive 
kransort som tas upp i förslaget sin egen placeringsskola för låg- och 
mellanstadiet. Det innebär att om en högstadieskola skulle byggas i exempelvis 
Lillkyrka, så skulle fortfarande elever från Grillby och Skolsta behöva skjutsas till 
Lillkyrka. För det andra så tyder prognosen i dagsläget på att ca 1150 platser som 
behöver skapas fram till 2032. En högstadieskola som är placeringsskola för 
Grillby, Skolsta och Lillkyrka bedöms därför i dagsläget inte minska trycket på 
tätorten i tillräckligt hög omfattning då det uppskattningsvis handlar om ca 240 
högstadieelever som skulle finnas i placeringsområdet för den nya högstadieskolan 
Det exakta antalet är dock, som redan nämnt, svårt att fastställa eftersom det fria 
skolvalet gör att eleverna kan välja en annan fristående eller kommunal skola än 
sin placeringsskola. Avslutningsvis gör också det fria skolvalet att det är särskilt 
sårbart att bygga en liten högstadieskola placerad utanför tätorten. Detta eftersom 
risken är, sett till hur elever har valt historiskt, att en större andel av eleverna väljer 
än annan skola sin placeringsskola, samtidigt som elever i tätorten historiskt inte 
tenderat att välja en landsbygdsskola motsvarande utsträckning. Detta ökar risken 
för att elevunderlaget blir så pass litet att det skulle skapa svårigheter ur ett 
organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv. Vad gäller de kransortskolor som redan 
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har högstadium så är det för Örsundsbros del för att elevunderlaget är så pass 
stort att det räcker för en högstadieskola. Fjärdhundraskolan har sedan lång tid 
tillbaka en högstadieskola men har också utmaningar att fylla lokalerna då en 
relativt stor andel av eleverna som hör till Fjärdhundraskolan väljer en skola i 
tätorten i stället.  

Vad gäller konsekvenserna av att elever får byta klass när de börjar högstadiet, 
vilket också omnämns i förslaget, är förvaltningens bedömning att det inte generellt 
går att säga att det skulle vara en fördel att gå i samma klass från förskoleklass till 
år 9. Huruvida en elev uppfattar det som en trygghet att följa en och samma 
kompisgrupp eller inte ser väldigt olika ut. För vissa kan det vara en trygghet 
medan det för andra är det motsatta.  

Med utgångspunkt i de resonemang och överväganden som beskrivits ovan 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag - Bygg en högstadieskola för elever i 
Grillby, Skolsta och Lillkyrka, daterad 2022-10-11 

Bilaga 01 - Medborgarförslag – Bygg en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta 
och Lillkyrka  

Bilaga 02 – Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 14 februari 2022, 
paragraf 9 

Förvaltningschef  
Linda Lindahl  
Enköpings kommun 

Malin Kvist 
Utredare 
Enköpings kommun 

Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 9 januari 2022 16:08 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 

Folkbokförin�sadress 

Postnummer 

Postadress 

TelefonnummP.r 

E-postadress

Förslag 
Bygga en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta, Södra trögd, Lillkyrka 

Motivering 
Det byggs/planeras nya och större förskolor i en del av dessa områden vilket indikerar en prognos 
om befolkningsökning. Det byggs även nya bostäder i tex Grillby och på landsbygden byggs det både 
nytt och så sker det ett generationsskifte där det flyttar ut framförallt barnfamiljer. Dessa barn 
ska sedan gå i skola någonstans, men på orterna finns det idag bara skolor upp till åk 6. Barnen 
som idag går i dessa skolor ska därför in på någon av de större skolorna inne i Enköping när de 
börjar högstadiet. Det blir därför trångt på dessa skolor, och barn som gått i samma klass sedan 
förskoleåldern bryts upp och slussas in i betydligt större skolor. Jag upplever inte att det 
gynnar dessa barn. Det är heller inte bra ur ett pandemianpassat samhällsbyggande att slå ihop 
barn från kommunens alla hörn i stora centrala skolor. 
Jag föreslår därför att det byggs en mindre högstadieskola för elever i södra och norra trögd. 



Protokollsutdrag 1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-14 

Kommunfullmäktige 

Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

Paragraf 9 Ärendenummer KS2022/49 

Medborgarförslag - Bygga en högstadieskola för elever 
i Grillby, Skolsta, Södra trögd, Lillkyrka 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
beredning och beslut. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att bygga en högstadieskola för elever i Grillby, Skolsta, 
Södra trögd och Lillkyrka har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-01-09 
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