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Upplevelsenämnden 

Konstgräsplan vid ny grundskola på Lillsidan, 
Enköping 

Förslag till kommunfullmäktige 
• Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2,5 

miljoner kronor av upplevelsenämndens investeringsplan för 2026 för 
inventarier, omfördelas till projektet konstgräsplan Lillsidan. 

• Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2,5 
miljoner kronor från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
investeringsplan för 2026 omfördelas till projektet konstgräsplan Lillsidan 
från posten hyresgästanpassningar/ kapacitets-höjande/utemiljö. 

• Upplevelsenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
investeringens ökade driftkostnader hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 

Förslag till nämnden 

Upplevelsenämnden beslutar att i samverkan med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden genomföra en investering av en konstgräsplan inom 
projektet ny grundskola på Lillsidan med 5 miljoner kronor.  

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun projekterar för byggnation av grundskola, förskoleklass- 
årskurs 9, inklusive särskola, för totalt 850 elever i Västra Enköping. Den nya 
skolan tas i bruk 2026. I samma produktion ingår även sporthall och fritidsgård som 
är beslutat av upplevelsenämnden, UPN2021/80. 
 
Utemiljön omkring skolan och idrottshallen ska vara en plats som blir välanvänd 
under skoltid, men också en miljö som lockar familjer och besökare under kvällar 
och helger. Ambitioner bör vara en välkomnande plats för alla, med fokus på 
trygghet och tillgänglighet. Utemiljön ska uppmuntra till rörelse och aktivitet. 
Samtidigt kan den pedagogiska verksamheten fortsätta utomhus, och 
idrottslektioner kan hållas på de stora öppna ytorna. Entrétorgen intill skolan 
erbjuder platser att samlas på och stanna till vid. 
 
Ett flerdimensionellt syfte präglar projekteringen av ny grundskola i Västra 
Enköping där vi ska inte bara bygga en skola. Vi ska bygga en mötesplats som 
bidrar till utveckling och social hållbarhet. Förvaltningen har medverkat i en 
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kontinuerlig dialog om hur upplevelsenämndens ansvarsområden kan bidra till 
denna ambition. Idrottshallen, fritidsgården och en inbjudande och stimulerande 
skolgård ska medverka till den positiva upplevelsen av ny grundskola i väster och 
göra skolan till en mötesplats även utanför skoltid. I en dialog mellan 
upplevelseförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ser vi 
en gemensam möjlighet att komplettera utemiljöerna med en konstgräsplan. 
Förvaltningarna tillsammans bedömer det som värdefullt och blir en viktig resurs för 
såväl skolan och föreningslivet men även för spontanidrotten. 

En konstgräsplan skulle kosta cirka 5 miljoner kronor. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har avsatt 2,5 miljoner kronor i budget för en idrottsyta 
utomhus. Upplevelsenämnden behöver därmed komplettera med 2,5 miljoner 
kronor i investeringsbudget 2026 för en konstgräsplan på Lillsidan. Därmed skulle 
nämnderna tillsammans kunna bygga en konstgräsplan gemensamt för att 
tillgodose både skolans och människors fritid. Upplevelsenämnden kommer äga 
och ansvara för driften av konstgräsplanen. Driftkostnaden beräknas till cirka 
715 000 kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Argumenten för en konstgräsplan vid Lillsidanskolan är: 

• En ny rapport från MUCF (med unga och civilsamhället i fokus) visar att 
meningsfull fritid är den bästa förebyggande åtgärden mot gängkriminalitet. 

• Spontanidrotten ökar, i socioekonomiskt utsatta områden är fotboll och 
basket i särklass störst. 

• De spontanidrottsytor för fotboll som finns idag har så hög nyttjandegrad 
att alla barn och ungdomar inte får plats. 

• På Korsängens konstgräs har det blivit en konkurrenssituation mellan 
spontan- och organiserad idrott. 

• En konstgräsplan vid Lillsidanskolan skapar förutsättningar för fler 
idrottsföreningar att bedriva verksamhet i området. Boende i Västra 
Enköping är underrepresenterade i det lokala föreningslivet. 

• Fler föreningsaktiviteter i området leder till social mobilisering och högre 
vuxennärvaro kvällar och helger. 
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