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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Evakuering särskolan 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om evakuering av särskolan på 
Enögla enligt alternativ x. 

Beskrivning av ärendet 
Som en konsekvens av att Lillsidanskolan byggs så behöver särskolan evakueras 
från Hus E-F. På platsen där särskolan ligger kommer sedan den nya skolan 
byggas. Rivningen är planerad att påbörjas kvartal 1 2023 och en evakuering av 
särskolan behöver därför ske senast årsskiftet 2022//2023.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Idag (2022-03-10) finns följande elevunderlag på Enögla grundsärskola. 

Enhet F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

Enögla 
grundsärskola 

 2 3 4 3 3 7 6 6 10 44 

Det är 10 elever som lämnar grundsärskolan till -ht 22 och idag uppskattas det 
tillkomma c:a 9 elever. 

Vi har utrett möjligheten för evakuering av särskolan och sett att det finns två 
alternativ.  

Alternativ 1 innebär att särskolan flyttar in i skolans lokaler. Förskoleklass på 
skolan kommer då flytta ut i paviljongen som idag står bredvid sporthallen. En 
uppskattad kostnad för att göra de nödvändiga åtgärderna för att anpassa 
lokalerna för särskolan kommer upp gå till c:a 565 000 kronor. Denna investering i 
fastigheten läggs som ett tilläggskontrakt och kommer behöva lösas när skolan rivs 
2026. Investeringen kan tas i ramen för ”kapacitetshöjande åtgärder”. 

Alternativ 2 Innebär att särskolan evakueras till paviljongen bredvid sporthallen. 
Den är byggd för c:a 80 förskolebarn och särskolan har 44 barn inskrivna idag. 
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Som det ser ut idag blir gruppen lika stor till höstterminen. Särskolan vill ha 5 rum 
för att organisera sig på ett bra sätt och i paviljongen finns 4 ”avdelningar” plus ett 
personalutrymme. Detta innebär en minskning av yta under den tiden 
verksamheten är evakuerad.  

För att hinna organisera för båda alternativen och förbered flyttar samt ev. 
anpassningar måste beslut i frågan tas under april månad 2022. Detta får 
konsekvenser för lärandearenan och grundskolestöd som idag befinner sig i 
paviljongerna och i sin tur måste evakueras.  

Förvaltningens bedömning är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får ta 
beslut om vilket alternativ som vi ska arbeta vidare med.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-31 

Risk- och konsekvensbedömning.  

 
 
 
Linda Lindahl 
Förvaltningschef  
Enköpings kommun 

 
 
 
Johanna Krantz 
Lokalsamordnare 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Förvaltningschefens ledningsgrupp 
Lokalsamordnare på Utbildningsförvaltningen 
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Postadress 
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Besöksadress 
Kungsgatan 42

Telefon, växel 
0171-62 50 00

Telefax: 
0171-62 50 07

Plusgiro 
7 07 27-3

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

Risk- och konsekvensbedömning
När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter bedöma 
om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Exempel på ändringar kan vara sammanslagning 
av enheter, väsentligt ändrade arbetsuppgifter eller nya rutiner inom en verksamhet. Det handlar 
inte om ändringar som är en del av löpande verksamhet. Risk- och konsekvensbedömningen görs för 
personalens del och inte för kunders eller brukares del.

Dokumentets 
upprättande

Datum Diarienummer

Deltagare Deltagande arbetsgivarrepresentanter Befattning

Deltagande fackliga representanter Befattning

Eventuella övriga deltagare Befattning

Anledning 
till risk- och 
konsekvens-
bedömningen
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Vem eller vilka 
i personalen 
berörs av risk- 
och konsekvens-
bedömningen

Riskbedömning Risk Riskpoäng Åtgärd Ansvarig Klart

Se bilaga för anvisningar om hur riskbedömningen ska göras.

Vilka berörs? Berörs barn och/eller ungdomar av förändringarna

 Ja, gå vidare till nästa sida

 Nej, beskriv varför:
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Barnkonsekvensanalys
FN:s barnkonvention är lag i Sverige vilket bland annat innebär att barns bästa ska beaktas i frågor 
som rör dem. Som barn definieras varje människa under 18 år. En barnkonsekvensanalys är ett sätt att 
säkerställa att barns och ungdomars rättigheter respekteras vid beslut. Barnkonventionen innehåller 
54 artiklar varav fyra är vägledande för hur övriga ska tolkas. Utifrån dessa fyra grundprinciper är de 
nedanstående frågorna konstruerade.

På vilket sätt 
påverkar 
förändringen 
barn?

Hur har barns 
bästa beaktats?

Beskriv 
eventuella 
intresse-
konflikter

Har barn fått 
uttrycka sina 
åsikter?

 Ja       Nej

Förklara oavsett svar:

Eventuella 
övriga 
kommentarer
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Bilaga: Riskbedömningsmatris
Metod

• Identifiera och kartlägg riskkällor
• Bedöm riskerna och gör en konsekvensanalys
• Åtgärda risker som kommit fram
• Gör en handlingsplan för det som inte genomförs genast

Sannolikhet
för skada

Ofarlig/ 
bagatellskada

Skada utan
sjukskrivning

Kortare
sjukskrivning

Längre
sjukskrivning

Invaliditet Dödsfall

Mycket vanligt
En gång per dag

2 3 4 4 4 4

Vanligt
En gång i veckan

2 3 3 4 4 4

Ganska vanligt
En gång i månaden

1 3 3 4 4 4

Ganska ovanligt
En gång om året

1 2 2 3 4 4

Osannolikt
En gång per 10 år

0 1 2 2 3 3

Mycket osannolikt

En gång per 100 år 0 0 1 1 2 2

Konsekvens om skadan inträffar

Så stor är risken 0 Försumbar risk

1 Acceptabel risk, ev ej åtgärds

2 Viss risk, åtgärdas

3 Allvarlig risk, måste åtgärdas

4 Mycket allvarlig risk, måste åtgärdas annars får arbetet ej utföras
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