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Upplevelseförvaltningen 
Anna Habbe 
0171-62 55 18 
anna.habbe@enkoping.se 

Upplevelsenämnden 

Förstudie ny grundskola Örsundsbro med bibliotek  

Förslag till beslut 

Nämndens beslut 
1. Upplevelsenämnden godkänner ”Förstudie ny grundskola Örsundsbro” 

KS2021/654 och hyresindikation om 0,6 miljoner kronor för ett meröppet folk 
och skolbibliotek i ny grundskola Örsundsbro. 

Beskrivning av ärendet 
Våren 2020 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, att en förstudie 
skulle göras för en ny grundskola i Örsundsbro  (UAN 2020/219).  

Bakgrunden till beslutet är ökande elevantal samt stort underhållsbehov i 
nuvarande skolbyggnad. Nuvarande byggnader har utretts av 
fastighetsavdelningen och den bedöms ha nått sin ekonomiska livslängd. 
Renovering av befintlig byggnad är därmed inget alternativ.  

Upplevelseförvaltningen har deltagit i förstudie ny grundskola Örsundsbro. I den 
nuvarande grundskolan finns ett befintligt samarbete och samnyttjande av lokaler. 
Det är fortsatt avgörande för att såväl skolelever som invånare i Örsundsbro ska 
kunna ta del av upplevelseförvaltningens utbud.  

Idag finns ett meröppet folk- och skolbibliotek i Örsundsbroskolans lokaler. Det ger 
service åt såväl skolelever och invånare i Örsundsbro. Lokalhyra betalas av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

I förstudie ny grundskola Örsundsbro med markeringsbelopp 22,5 mkr ingår ett 
meröppet folk och skolbibliotek på 300 kvadratmeter. Det motsvarar en bibehållen 
servicenivå med service år såväl skolelever som invånare i Örsundsbro. Kostnad 
för lägerplatser ingår inte utan hanteras i ett senare skede.  

Modell för fördelning av hyreskostnad mellan förvaltningarna bör ses över i en 
separat process.  
 
Projektets inriktning finns med i förvaltningens lokalbehovsplan (UPN 2021/173). 
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Upplevelseförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att förstudien som arbetsmaterial utgör ett relevant 
underlag för fortsatt arbete med framtagandet av programhandlingen. 
Upplevelsenämnden bör särskilt beakta ett meröppet folk- och skolbibliotek 
betydelse för Örsundsbros fortsatta utveckling.   

Ändamålsenliga och resurseffektiva lokaler ger förutsättningar för fortsatt 
samarbete och samnyttjande av lokaler i ny grundskola. Det är avgörande för att 
såväl skolelever som invånare i Örsundsbro ska kunna ta del av kultur, fritid och 
idrott. Förvaltningen bedömer att förstudien är i linje med barnets bästa.  

Prognosen visar att befolkningen i Örsundsbro växer och antalet elever i 
Örsundsbroskolan ökar fram till läsåret 2028/2029. 

Bilagor:  

Bilaga 1. Förstudierapport ny grundskola Örsundsbro. (UAN 2020/219)   
Bilaga 2. Upplevelsenämndens investeringsplan 2023-2032 (UPN 2021/11) 
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