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Skolnämnden 
 
   
 

Lokalutnyttjandet i grundskolan 
 
Nämnden för förskola och grundskola beslutade i december 2010 att organisera 
grundskolan F-9, F-6 och 7-9. I beslutet ingår att förvaltningen får i uppdrag att titta 
på lokalutnyttjandet på grundskolorna i Enköping och att presentera ett förslag för 
nämnden i mars 2011. 
 
I den utredning som tekniska kontoret gjort framgår att det finns överkapacitet på 
skollokaler. I Skolverkets kartläggning var den genomsnittliga lokalanvändningen 
per elev i landets kommuner 17 kvm per elev inklusive idrottshallar. I Enköping var 
2009 snittet 22 kvm per elev. Det är stora skillnader mellan skolorna från 10 till 39 
kvm inklusive idrottshallar. De skolor som ligger högst är S:t Ilian och 
Korsängsskolan. Västerleden låg på landets snitt 2009, med en flytt av årskurs 6 till 
F-6 skolor och minskade kullar ligger snittet på cirka 27 kvm per elev, det är 
samma nivå som Korsängsskolan har idag.  
 
Det kan då konstateras det är framförallt vid de tre skolorna S:t Ilian, Korsängen 
och Västerleden som det kan ske ett bättre lokalutnyttjande. 
 
Grundskolans lokaler är i stort behov av underhåll och de kommande åren kommer 
att innebära ökade hyreskostnader. För att värna vårt huvuduppdrag så måste de 
totala lokalkostnaderna hållas i rimlig nivå. Lokalkostnaderna tar allt större del av 
kostnaden per elev. Diagrammet nedan visar kostnader per elev under 2007 till 
2010. 
 

Kostnader per elev 2007 - 2010

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2007 2008 2009
2010

Kostnad per elev exkl hyra och lokalvård

 



  

 

2 (4) 

 
 

 
 
 
Förvaltningen har analyserat vilka olika möjligheter som finns till lokal-
effektivisering. Fem olika scenarier har diskuterats: Fjärdhundras senare del flyttas 
till S:t Ilian (Fjärdhundraskolan används till annan verksamhet), Korsängsskolans 
senare del flyttas till S:t Ilian (Korsängen används till förskola), Enöglaskolan 
avyttras och verksamheten flyttas till S:t Ilian, delar av Västerleden avyttras och S:t 
Ilians verksamhet flyttas till andra skolor i tätorten. 
 
 
Förvaltningen kan konstatera att av ovanstående finns två tänkbara lösningar: 
 

1. De överytor som finns kvar i Västerleden avyttras eller används till annan 
kommunal verksamhet. 

 
2. Elever på S:t Ilian ges möjlighet att fullfölja sin skolgång på 

Korsängsskolan och Västerledsskolan. 
 
 
Alternativ 1 
Västerledsskolan och S:t Ilianskolan blir då 7-9 skolor med cirka 350 respektive 
230 elever.  
 
De lokaler som efter omorganisation F-6 inte brukas på Västerledsskolan är 
byggnaden E-F om 910 m2 som ligger längs Västerleden. De lokaler som inte 
används på Västerledsskolan avyttras eller används till annan kommunal 
verksamhet. Beräknad minskad lokalkostnad för skolförvaltningen blir ca 630 tkr. 
 
En renovering och modernisering av S:t Ilian är nödvändig inom de kommande 
åren. Enligt fastighetskontoret kommer hyran för S:t Iliansskolan att behöva 
justeras upp med runt 100% för att på sikt motsvara underhålls- och 
driftskostnaderna för objektet. Hyreshöjningen bör bli minst 4 mnkr. 
 
Antal elever årskurs 7-9 i centrala Enköping 2012/2013 fördelade enligt alt.1. 

 
Skola Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Totalt Kapacitet 
Korsängen 49 49 57 155 250 
Bergvreten 53 52 65 170 180 
S:t Ilian 87 70 76 233 300 
Västerleden 106 116 132 354 600 
Kunskapsskolan 87 100 87 274 274 
    1183 1604 
   
Beräkningar på elevantalet är gjord utifrån Befolkningsprognosen sep 2010 samt 
vilken andel från respektive skola som brukar välja annan skola än sin hemskola.  
 

Enligt ovanstående fördelning kommer Västerledskolan att successivt öka till cirka 
400 elever 2019. 
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Alternativ 2 
 

Eleverna på S:t Ilian ges möjlighet att gå på Korsängsskolan och Västerledsskolan, 
vilka också blir hemskola för Rombergaskolans, Lillkyrkaskolans, Skolstaskolans 
och Grillbyskolans elever. Alla skolor behöver inte tillhöra samma skola 
 
Västerledsskolans lokaler används som evakueringslokaler under ombyggnaden av 
Munksundsskolan. En successiv avveckling av St Ilian sker från och med hösten 
2012. S:t Ilianskolan avyttras till annan verksamhet från och med hösten 2013. 
 
Under läsåret 2012/2013 är det verksamhet för årskurs 8 och 9. Årskurs 7 ges 
möjlighet att gå på de andra skolorna i kommunen. 
 

Antal elever årskurs 7-9 i centrala Enköping 2012/2013 fördelade enligt alt 2 

 
Skola Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Totalt Kapacitet 
Korsängen 76 49 57 155 250 
Bergvreten 53 52 65 170 180 
S:t Ilian  70 76 146 300 
Västerleden 166 116 132 404 600 
Kunskapsskolan 87 100 87 274 274 
    1183 1604 
 
Prognos på antal elever på skolorna de följande åren finns också i bilaga. 
 
Ekonomi 
 
Hyra och Städ för S:t Ilianskolan uppgår 2011 till 6187,8 tkr varav 1100 tkr övergår 
som hyra till Upplevelsenämnden för S:t Ilianhallen. Viss investering måste göras 
på Västerleden och Korsängen för att kunna ta emot de nya eleverna. Hyreshöjning 
för detta beräknas till cirka 500 tkr  
En ekonomisk beräkning har gjorts och Skolnämnden får en minskad lokalkostnad 
på 4,5 mnkr per år. Kostnaderna för S:t Ilianhallen har då förts över till 
Upplevelsenämnden. Se bilaga. 
 
Personal 
Oavsett vilket alternativ som blir aktuellt kommer personal att erbjudas 
arbetstillfällen på andra skolor i kommunen. Med nuvarande ekonomiska ramar och 
om en lokaleffektivisering kan göras frigörs resurser så att vi kan öka lärartätheten. 
Överföring och förflyttning av personal görs enligt de vanliga rutinerna i samband 
med personalplanering inför respektive läsår. 
 
Övrigt 
De sista åren har St Ilianskolan utvecklats i positiv riktning. En nedläggning av St 
Ilian kan naturligtvis att påverka den pedagogiska utvecklingen. Personalen är 
ägare av metoderna och det goda arbete som skett bör också kunna spridas på andra 
skolor i kommunen. 
Pysslingen hyr i dag lokaler i S:t Iliansskolan. Kommunen måste erbjuda alternativa 
lokaler. 
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Idrottshallen på S:t Ilian används på kvällar och helger. Det finns därför ett behov 
av idrottshall i centrala staden och hallen bör därför föras över till Upplevelse-
nämnden för uthyrning. 
 
På S:t Iliansskolans kök tillagas mat till fler enheter, detta måste ombesörjas av 
andra kök i kommunen. Det finns idag överkapacitet på andra skolor. 
I de beräkningar som är gjorda har inga beräkningar gjorts på annat än 
lokalkostnader, hyra och lokalvård. 
 
I tjänsten 
 
Göran Hedström 
 
Förvaltningschef 


