
Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2022-11-02 UAN2022/599 

Utbildningsförvaltningen 
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0171-626563 
anders.hardevik@enkoping.se 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Samverkan kring Lillsidanskolan/ Enöglaskolan och V-
boden 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen

2. Uppdraget anses avslutat

Beskrivning av ärendet 
Den 13 april 2022 gav utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förvaltningen i 
uppdrag att återkomma till nämnden om ett förslag till samverkan kring 
Lillsidanskolan/Enöglaskolan och V-boden innan årsskiftet 2022/2023.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
I samband med att uppdraget gavs till förvaltningen fanns följande 
samverkansformer etablerade:  

• Fritids och fritidsklubb som pågår parallellt på eftermiddagar för att alla
barn ska få möjlighet till aktivitet på eftermiddagen oberoende av deras
föräldrars situation.

• Samverkan vid uppkommen oro, på såväl individ som områdesnivå som
sker mellan skola och fritid, men ibland även med andra aktörer. Både i
formen för trygghetstriangeln och vid mer diffus oroskänsla.

Sedan uppdraget gavs har ytterligare samverkansaktiviteter startats upp: 

• V-bodens fritidsledare arbetar inför jullov och sommarlov på Enöglaskolan,
då det kan bli extra behov av vuxennärvaro i skolmiljön.

• Samverkan utifrån modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har
startats upp.

Utöver detta sker spontan samverkan med skolbesök från V-boden i vardagen på 
Enöglaskolan. 
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Utbildningsförvaltningens bedömning är att dessa insatser ger en bra grund och att 
de behöver få pågå över tid innan samverkan kan utvärderas och utvecklas 
ytterligare. Planen är att samverkansformerna ska ses över i samband med flytt till 
nya lokaler.  

Då ett antal ytterligare insatser för att stärka samverkan redan har implementerats 
gör utbildningsförvaltningen bedömningen att uppdraget om att ta fram en plan kan 
avslutas.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Samverkan kring Lillsidanskolan/ Enöglaskolan och V-boden, 
daterad 2022-11-02 
Bilaga 01 - Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 13 april 2022, paragraf 56 
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Paragraf 56 Ärendenummer UAN2020/565 

Svar på uppdrag från nämnden gällande försök med 
öppen fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag från den 19 maj 2021, om 
att inleda dialog med upplevelseförvaltningen om en förvaltningsgemensam 
utredning kring samverkan och genomförande av ett 3-årigt försök med öppen 
fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan, avbryts. 

2. Förvaltningen ska återkomma till nämnden om ett förslag till samverkan kring 
Lillsidanskolan/Enöglaskolan och V-boden innan årsskiftet 2022/2023.  

Beskrivning av ärendet 
Den 2 december 2020 väckte Svante Forslund (L) ett ledamotsinitiativ i utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden. Med utgångspunkt från ledamotsinitativet gav 
nämnden förvaltningen ett uppdrag att se över möjligheten att starta fritidsklubbar, 
(öppen fritidsverksamhet) som komplement till fritidshem i kommunen. 

Efter att förvaltningen utrett ärendet så gav nämnden den 19 maj 2021 
förvaltningen i uppdrag att inleda dialog med upplevelseförvaltningen om en 
förvaltningsgemensam utredning kring samverkan och genomförande av ett 3-årigt 
försök med öppen fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan, utifrån de behov 
som identifierades i utredningen (se bilaga 2). 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Rättsliga förutsättningar 
Enligt skollagen (2010:800) ska fritidshem erbjudas till och med vårterminen det år 
då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får 
öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av 
fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant stöd i sin utveckling som 
endast kan erbjudas i fritidshem. Den öppna fritidsverksamheten ska genom 
pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och andra särskilda utbildningsformer i 
vilka skolplikt kan fullgöras. Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till 
utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation. 

Befintlig fritidsklubbsverksamhet i kommunen 
Fritidsklubbsverksamhet bedrivs i dagsläget av upplevelsenämnden i form av 
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Fritidsklubben V-boden som ligger på Västerledstorg, i närheten av Enöglaskolan. 
Fritidsklubben har idag öppet 13:30- 16:30 tisdag till fredag, för årskurs 3 till 
årskurs 6. Verksamheten har enbart stängt under jullovet och annars öppet under 
hela året. Klubben har under hösten 2021 haft ett besökssnitt på 29 barn per öppet 
tillfälle. Under vårterminen var det stängt eller begränsat till 12 besökare men detta 
på grund av pandemilagen. De barnen som deltar i fritidsklubbsverksamheten går 
idag på Enöglaskolan. Fritidsklubben är helt avgiftsfri och erbjuder gratis mellanmål 
varje dag. 

Bedömningen 
Det som efterfrågades i ledamotsinitiativet var fritidsklubbsverksamhet som ett 
komplement till fritidshemmet. I uppdraget från nämnden framgår att 
försöksverksamheten ska förläggas vid Enöglaskolan. Utifrån det förarbete som 
tidigare gjorts och de samtal som utbildningsförvaltningen har haft med 
upplevelseförvaltningen i ämnet är vår bedömning att V-bodens verksamhet i 
mycket överensstämmer med de förväntningar som ledamotsinitiativet har på en 
fritidsklubbs verksamhet. Förvaltningens uppfattning är därför att någon 
försöksverksamhet inte behöver bedrivas. 

Däremot konstaterar förvaltningen att det finns stora vinster med en god 
samverkan mellan V-boden och grundskolan och att en fritidsklubbsverksamhet 
med hög kvalitet gynnar eleverna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamheter. Av dessa anledningar vore en fördjupad dialog mellan 
utbildningsförvaltningen och upplevelseförvaltningen önskvärd, för att diskutera hur 
V-bodens verksamhet och samverkan med grundskolan kan utvecklas. Förslaget 
är därför att uppdraget om att genomföra en försöksverksamhet avbryts för att i 
stället fokusera på att tillsammans med upplevelsenämnden vidareutveckla det 
befintliga fritidsklubbskonceptet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-05 
Bilaga 01 – Ledamotsinitiativ från Svante Forslund (L) gällande fritidsklubbar 
Bilaga 02 – Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 19 maj 2021 (paragraf 85). 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022.  
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Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar att följande beslutsmening ska läggas till beslutet: 
"Förvaltningen ska återkomma till nämnden om ett förslag till samverkan kring 
Lillsidanskolan/Enöglaskolan och V-boden innan årsskiftet 2022/2023" 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut 
samt tillägget av meningen: "Förvaltningen ska återkomma till nämnden om ett 
förslag till samverkan kring Lillsidanskolan/Enöglaskolan och V-boden innan 
årsskiftet 2022/2023" och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden (upn.dia@enkoping.se)  


	1. Tjänsteskrivelse Samverkan kring Lillsidanskolan Enöglaskolan och V-boden, daterad 2 november 2022
	Samverkan kring Lillsidanskolan/ Enöglaskolan och V-boden
	Förslag till beslut
	Förslag till nämnden

	Beskrivning av ärendet
	Utbildningsförvaltningens bedömning



	2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 13 april 2022 (2022-04-13 UAN §56)
	Svar på uppdrag från nämnden gällande försök med öppen fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Utbildningsförvaltningens bedömning
	Utskottets beredning
	Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

	Yrkanden
	Beslutsgång



