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Utbildningsförvaltningen 
Johanna Krantz 
0171-625699 
johanna.krantz@enkoping.se 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Omfördelning av investeringsmedel från UAN till UPN 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 2,5 mnkr från utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens samlingspost för investeringar, 
Hyresgästanpassningar/kapacitetshöjande/utemiljö 2026 till 
upplevelsenämnden. 

Förslag till nämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutar att begära att 

kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel med 2,5 mnkr från 2026 
års investeringsplan till upplevelsenämnden, från samlingsposten 
Hyresgästanpassningar/kapacitetshöjande/utemiljö. 

Beskrivning av ärendet 
Lillsidanskolan byggs och beräknas stå klar 2026. I området finns bygger också 
upplevelsenämnden en ny sporthall samt ungdomsgård.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Det finns flera goda exempel på möjligheter till samverkan i projektet av 
Lillisidanskolan. Vi har drivit frågan om att få en naturlig vuxennärvaro i området 
genom att förstärka den grönyta som finns för idrott och rastaktiviteter på 
skolgården genom att hitta samverkansmöjligheter med upplevelseförvaltningen. 
Vi har sett att det finns en stor möjlighet och vinst att samutnyttja den gräsplan som 
skolan planerat på skolgården. Samt att då anpassa den så den kan nyttjas av 
föreningslivet under kvällar och helger. Önskemålet från upplevelseförvaltningen 
har då varit att göra denna yta till en konstgräsplan med måtten ca: 79x66. Detta 
möjliggör 9-mannaspel i fotboll. 

Ytan kommer användas av skolan under dagtid för rastverksamhet och 
idrottslektioner. Skolgården är ritad med dessa förutsättningar och verksamheterna 
i skolan ser detta som en stor tillgång för området. På kvällar, helger samt vissa lov 
kommer planen då kunna hyras via lokalbokningen av föreningslivet i Enköping.  
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Detta kommer medföra en naturlig vuxennärvaro i området och goda 
förutsättningar för att stärka föreningslivet i närområdet. 

Eftersom upplevelseförvaltningen kommer sköta driften av denna fotbollsplan har 
beslut tagits att det är bäst om den samlade investeringen ligger hos 
upplevelsenämnden. Därför önskar vi omfördela de investeringsmedel vi tänkt 
använda för detta projekt till upplevelsenämnden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Omfördelning av investeringsmedel från UAN till UPN, daterad 
2022-09-19 

 
 
 
Linda Lindahl  
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Johanna Krantz 
Lokalsamordnare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, upn.dia@enkoping.se  
Kommunfullmäktige, ks.dia@enkoping.se  
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