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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Medborgarförslag - Haga till Enögla
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget om att bussa
barn från Haga till Enöglaskolan istället för att bussa dem till Munksundsskolan.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att bussa barn från Haga till Enöglaskolan har inkommit
den 7 december 2021. Kommunfullmäktige har den 2021-02-15 beslutat att
medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för
beredning och beslut samt att kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Utbildningsförvaltningen har den 15 februari 2021 mottagit ärendet med
ärendenummer KS2020/827.
Medborgarförslaget lyder: ”Barn från Haga bussas i nuläget till Munksundsskolan.
Mitt förslag är att bussa dem till Enöglaskolan istället. Det som talar för detta är att
det finns en mycket bra busshållplats längs Västerleden och att det skulle bli bättre
integration på Enöglaskolan om att bussa barn från Haga till Enöglaskolan.”
Kommunfullmäktige och förslagsställare ska informeras om utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens beslut.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildningsförvaltningen ser årligen över samtliga skolors placeringsområden inom
kommunen.
Vid översynen tar förvaltningen hänsyn till en stor mängd olika parametrar. Varje
elevs rätt till en skola nära hemmet är en övergripande faktor. Skolbusslinjer är en
annan viktig faktor. Var bostadsbyggande planeras i framtiden och hur
flyttströmmarna förväntas gå är en ytterligare faktor. Likaså är det viktigt att se över
varje skolas möjlighet att ta emot fler elever i närtid och på längre sikt.
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Ur ett rättssäkert perspektiv är det viktigt att bedömningsprocessen gällande vilka
bostadsområden som ingår i vilket placeringsområde går till på ett likvärdigt sätt.
Förvaltningen behöver göra en bedömning kring fördelningen av barn vid varje
skola, med syfte att ingen skola ska få för många eller för få barn. Utifrån detta
behöver nuvarande områdesfördelning kvarstå.
Ytterligare aspekter av vikt är att Enköpings kommun har ett välfungerande och
noga planerat integrationsarbete. För att bibehålla ett helhetsperspektiv är det
viktigt att det är förvaltningen som bedömer hur integrationsarbetet ska gå till. Om
helhetsperspektivet tappas finns risken att enskilda, resurssvaga områden får bära
hela ansvaret för integrationen.
Bilagor/Beslutsunderlag:
Bilaga 01- Protokollsutdrag,Haga till enögla_Kommunfullmäktige (2021-02-15 KF
§6) (1)
Bilaga 02 - Medborgarförslag

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren, för kännedom

Måns Hellström
Utredare
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-02-15
Kommunfullmäktige

Paragraf 6

Ärendenummer KS2020/827

Medborgarförslag - Haga till Enögla
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för
beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bussa barn från Haga till Enöglaskolan har inkommit
den 7 december 2021.
__________
Kopia till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 7 december 2020 08:33
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Enköping
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Haga till Enögla
Motivering
Barn från Haga bussas i nuläget till Munksundsskolan.
Mitt förslag är att bussa dem till Enöglaskolan istället. Det som talar för
detta är att det finns en mycket bra busshållplats längs Västerleden och att
det skulle bli bättre integration på Enöglaskolan.
Vänligen

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2729364&frame=1
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