
 Protokoll  1 (7) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

 

  
Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12,onsdag 1 juni kl 10:00 
  
Avser paragrafer 1 - 4 
  
Sekreterare  
 Sara Bjurefors 
  
Ordförande  
 Mats Flodin (M) 
  
Justerande  
 Solweig Eklund (S) 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-06-01 
Anslaget sätts upp 2022-06-02 
Anslaget tas ned 2022-06-24 
Sista dag att överklaga 2022-06-23 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
  
Plats och tid Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, onsdagen den 1 juni 2022, 

klockan 09.15–09.30 
  
Beslutande Mats Flodin, ordförande (M) 

Solweig Eklund, vice ordförande (S) 
Svante Forslund (L) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga deltagare Linda Lindahl, förvaltningschef , utbildningsförvaltningen 

Sara Bjurefors, nämndsekreterare, utbildningsförvaltningen 
Malin Kvist, utredare, utbildningsförvaltningen 
Agneta Willey, adjungerande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, via 
Teams 
Anders Härdevik, verksamhetschef grundskola, utbildningsförvaltningen 
Elisabeth Ståhl, verksamhetschef förskola, utbildningsförvaltningen 
Ulrika Björn, administrativ chef, utbildningsförvaltningen, vi teams 
Johanna Krantz, lokalsamordnare, utbildningsförvaltningen 
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Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Innehållsförteckning 
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Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 3 

Godkännande av föredragningslistan ................................................................................................................. 4 

Svar på Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Enköpings kommun ............................................................ 5 

Sammanträdet avslutas ...................................................................................................................................... 7 
 
 



 Protokoll  3 (7) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Upprop genomförs. 

 
Solweig Eklund (S) utses till att justera protokollet. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 3 Ärendenummer UAN2022/542 

Svar på Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för 
Enköpings kommun 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott antar förslag på 
remissvar, daterat den 1 juni 2022, som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. 

Beskrivning av ärendet 
En remiss av bostadsförsörjningsprogram för Enköpings kommun har inkommit 
den 6 april 2022.  

Av följebrevet framgår att Enköpings kommun arbetar med en uppdatering av 
kommunens Bostadsförsörjningsprogram med tillhörande mål och riktlinjer, i 
enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Det 
första Bostadsförsörjningsprogrammet togs fram 2016.  

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har vid sitt sammanträde 
31 mars 2022 beslutat att förslaget till Bostadsförsörjningsprogram ska skickas på 
remiss. Förslaget skickas till länsstyrelsen, regionen, berörda kommuner, 
kommunala nämnder och bolag, bostadsförmedlingen samt relevanta föreningar 
och råd. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag till svar återfinns i bilaga. I svaret betonas vikten av att 
kommunen vid planering av nya bostäder säkerställer att det finns tillgängliga 
tomter för de skolor och förskolor som krävs för att möta de ökade barngrupper 
som följer av inflyttningen. Även säkra skolvägar till och från hemmen behöver 
säkerställas och vikten av integration på bostadsmarknaden beaktas.  

I övrigt bedöms inget finnas att tillägga vad gäller det bostadsförsörjningsprogram 
som skickats på remiss.  
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Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2022  
Bilaga 01 - Förslag till svar på remiss Bostadsförsörjningsprogram Enköpings 
kommun, daterat 25 april 2022  
Bilaga 02 – Protokollsutdrag från plan-, mark- och exploateringsutskottets 
sammanträde den 31 mars 2022  
Bilaga 03 - Remiss av Bostadsförsörjningsprogram för Enköpings kommun, 
daterat  1 april 2022 
Bilaga 04 – Bostadsförsörjningsprogram, remissversion, daterat 1 april 2022 
Bilaga 05 – Analys av bostadsmarknaden, remissversion, daterad 1 april 2022 
Bilaga 06- Protokollsutdrag på delegation av beslut om remissvar - Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden 18 maj 2022 (2022-05-18 UAN §95) 
Bilaga 07 Förslag till svar på remiss Bostadsförsörjningsprogram Enköpings 
kommun, daterat 1 juni 2022, uanau 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott antar förvaltningens 
förslag till svar, daterat 25 april 2022, som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. 

Yrkanden 
Mats Flodin (M) yrkar att tillägg av text ska göras i remissvaret och att remissvaret 
dateras om till 2022-06-01.  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar arbetsutskottet om de kan besluta att anta remissvaret daterat 
2022-06-01 och finner att så sker.  

 

__________ 
 
Beslutet skickas till:  
framtidsdialog@enkoping.se  
  

mailto:framtidsdialog@enkoping.se
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Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 4  

Sammanträdet avslutas 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande Mats Flodin (M) avslutar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott.  

__________ 
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