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Tekniska nämnden

Startbeslut för ny gymnasieskola i Enköping
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering
och upphandling av ett nytt gymnasium i Enköping (delar av Kv.
Borstbindaren 21:34).
2. Av tekniska nämndens investeringsbudget avsedd för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 550 miljoner
kronor som utgift för ett nytt gymnasium.
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden startar projektering och upphandling av ett nytt gymnasium i
Enköping under förutsättning att kommunfullmäktige ger startbeslut och att
utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om förändrad
driftskostnadsbudget.

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 dimensionering för 1600 elever och
en hyra målsatt till 20 000 kronor per elev och år.
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Lokalprogrammet i förstudien har reviderats och överensstämmer med en
hyreskostnad på max 20 000kr per elev och år, räknat på 1600 elever, enligt bilaga
daterad 2020-03-02
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samarbetat med utbildningsförvaltningen i
framtagandet av en lösning till en ny gymnasieskola.
Ekonomi
Det nya gymnasiets investeringsutgift är kalkylerad till 550 miljoner kronor.
I tekniska nämndens totala budget för 2020 som är avsedda för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens fastigheter inryms denna investering.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om driftskostnad är baserad på
en preliminär hyra, som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 550 miljoner
kronor.
Tidplan
Det nya gymnasiet beräknas vara klar för att tas i bruk till höstterminen 2024.

Bilaga 1: Preliminär hyresberäkning (underlag för beslut i UAN)
Bilaga 2: VBU (Verksamhetens beslutsunderlag)
Bilaga 3: Reviderad förstudie
Bilaga 4: Projektplan
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