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§ 12

Inriktningsbeslut för om- och nybyggnad vid Enskedeskola
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
inriktningsförslag för om- och nybyggnation av skolbyggnad
vid Enskedeskola till en bedömd hyresgenererande
projektkostnad om cirka 218 mnkr med en tillkommande hyra
första året om cirka 10,2 mnkr.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att
återkomma med underlag för genomförandebeslut.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Förvaltningen redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21
mars 2017, dnr 2.6.3-6317/2015.
Enskede skola bedriver i dag verksamhet för årkurserna F-9 och har
en kapacitet på cirka 940 elevplatser, varav cirka 270 i annex eller
tillfälliga lokaler. Lokalerna är utspridda i området och det finns
behov av att koncentrera verksamheten till fastigheten Skiftet 1.
Matsalen är inte heller anpassad efter skolans elevantal. Med
anledning av att skolan har flera tillfälliga och utspridda lokaler i
området samt att elevantalet i högstadiet ökar enligt
elevantalsprognos 2016 vill förvaltningen lokaleffektivisera och
säkerställa permanent kapacitet inom skoltomten. Utredning har
pågått under 2016 och beskrivs i Lokalförsörjningsplan 2017-2019.
Projektet innebär att skolans permanenta kapacitet ökar med cirka
365 elevplatser, till totalt 1 038 platser i tre paralleller F-6 och fem
paralleller årskurs 7-9.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och
grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB samt representanter
från skolledningen vid Enskedeskola och samordnande
huvudskyddsombud. Ärendet anmäldes till kommunstyrelsens
ekonomiutskott den 14 december 2016.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

Utbildningsnämnden
stockholm.se

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
inriktningsförslag för om- och nybyggnation av skolbyggnad
vid Enskedeskola till en bedömd hyresgenererande
projektkostnad om cirka 218 mnkr med en tillkommande hyra
första året om cirka 10,2 mnkr.
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2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att
återkomma med underlag för genomförandebeslut.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade
sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

