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Svar på medborgarförslag - Omvärdering av
upptagsområde för Munksundsskolan att inkludera
Haga Strand
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att omvärdera upptagningsområdet för Munksundsskolan
att inkludera Haga Strand har den 16 november 2020 inkommit till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden ifrån kommunfullmäktige för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Bakgrund till förvaltningens arbetssätt
Utbildningsförvaltningen ser årligen över samtliga skolors placeringsområden inom
kommunen. Särskilt nya bostadsområden tas i beaktning. 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.
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
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helhetsperspektivet tappas finns risken att enskilda, resurssvaga områden får bära
hela ansvaret för integrationen.
Bedömning
I medborgarförslaget står det att gränsen för upptagningsområdet för
Munksundsskolan inte inkluderar bostadsområdet Haga Strand. Ett
bostadsområde är inte sällan uppdelat i flera så kallade nyckelkodsområden, och
skolornas placeringsområden följer nyckelkodsområdenas gränser. Det innebär att
olika hushåll i samma bostadsområde kan tillhöra olika placeringsområden. Den
nuvarande bebyggda delen av Haga strand ingår i upptagningsområdet
Munksundsskolan.
Vidare står det i medborgarförslaget att skolresor för barn med
funktionsnedsättning påverkas av vilket placeringsområde Haga Strand tillhör.
Skolresor för barn med funktionsnedsättning bedöms alltid separat och beviljas
utifrån det enskilda barnets behov. Barn med funktionsnedsättning påverkas därför
inte av om upptagningsområdet för Munksundsskolan omfattar Haga Strand eller
inte. Skolresor för funktionsnedsatta barn är alltså inte beroende av vilket
placeringsområde ett bostadsområde tillhör.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är
därför att avslå medborgarförslaget.
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Medborgarförslag - Omvärdering av upptagsområde
för Munksundsskolan att inkludera HagaStrand
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till utbildning- och arbetsmarknadsnämnden för
beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att omvärdera upptagsområdet för Munksundsskolan att
inkludera Haga Strand har inkommit den 12 oktober 2020.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, för åtgärd
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1 (1)

Page 1 of 1

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 12 oktober 2020 16:03
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Enköping
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Omvärdering av upptagsområde för Munksundsskolan att inkludera Haga Strand
Motivering
Ett nytt bostadsområde har växt fram i Haga Strand och vägen hit går via vägen
till Ekudden och förbi Haga Slott. Gränsen för upptagningsområdet för
Munksundsskolan inkluderar inte ännu detta bostadsområde och då barnens vänner
i Haga och Ekudden inkluderas skapar detta en exkludering för barnen i Haga
Strand. Ytterligare påverkan för barnen här gäller skolskjuts och särskilt
barnen med funktionsnedsättning som inte kan uppfyllas så länge som
upptagningsområdet för Munksundsskolan inte omfattar vårt område.
Vi önskar att ni ser över detta och inkluderar Haga Strands nya bostadsområde
till Munksundsskolans upptagningsområde.
Vänligen,
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