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Paragraf 184  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Upprop genomförs. 

  

Solweig Eklund (S) utses till att justera protokollet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan välja Solweig Eklund (S) till 
protokolljusterare och finner att så sker. 

__________  
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Paragraf 185  

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Ett ledamotsinitiativ väcks och placeras i slutet på föredragningslistan.  
Information om Ripans förskola önskas och placeras i samband med ärende 13.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan fastställa föredragningslistan med de 2 
tilläggen och finner att så sker.  

__________  
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Paragraf 186  

Anmälan av jäv (KL, kap 6, §28) 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande i nämnden Mats Flodin (M), påminner ledamöterna i nämnden om att 
anmäla jäv, när det eventuellt blir aktuellt, i enlighet med Kommunallagen, kap 6, 
§28 

__________  
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Paragraf 187 Ärendenummer UAN2022/1454 

UAN Information | Tema: Verksamhetsutveckling: LGR 
2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Anders Härdevik, verksamhetschef grundskolan tillsammans med Frida 
Johansson, rektor Bergvreten,  informerar nämnden om Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmen 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker. 

__________  
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Paragraf 188 Ärendenummer UAN2022/1455 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl informerar nämnden om: 

- ärenden med Skolinspektionen som har hanterats på förvaltningen 
- pågående förberedelser på förvaltningen inför mandatperiodsskiftet och 2023 
- redaktionell ändring i dokumentet Grundskola riktlinjer skolplacering, revidering 
221101 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker. 

__________  
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Paragraf 189 Ärendenummer UAN2022/1357 

Information om RFM 2024 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Linda Lindahl, förvaltningschef informerar nämnden om begärda strukturkostnader 
(äskningar) RFM 2024 

• Förändrade krav på validering inom Komvux (lagkrav) 
• Uppsökande verksamhet för förskola (lagkrav) 
• Utökad obligatorisk lovskola (lagkrav) 
• Ämnesbetyg inom gymnasieskolan (lagkrav) 
• Yrkesprogrammen ska ge grundläggande behörighet (lagkrav) 
• Utökad undervisningstid för nyanlända med utbildningsplikt (lagkrav) 
• Påverkan efter mottagande av personer från Ukraina 
• Utökad hyr för Kompetensmagasinet som ej kompenserats för i RAM 
• Statsbidraget för minskade barngrupper har utgått 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker.  

__________  
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Paragraf 190  

Information: Kommande ärenden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl informerar nämnden om att förvaltningen bereder 
ärenden för januari och februari 2023. Ingen mer information ges i detalj i nuläget.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker. 

__________  
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Paragraf 191 Ärendenummer UAN2022/1216 

Budget 2023 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer utbildningsförvaltningens 
fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget och prislista 
för 2023, se bilaga daterad 2022-12-07. 

2. UAN:s budget för 2023 visar ett underskott på 8,4 mkr vilket inte är acceptabelt. 
Förvaltningen får därför ett uppdrag att under 2023 arbeta bort avvikelsen, 
antingen genom besparingar och effektiviseringar och/eller att nämnden tilldelas en 
ökad ram. 

Reservationer 
Följande reserverar sig mot beslutet: 
Johan Engwall (S) 
Tina Löfgren (S) 
Solweig Eklund (S) 
Per- Anders Staav (NE) 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har sammanställt fördelning av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens internbjudet och prislista för 2023. Denna återfinns i 
bilaga 01, daterad 2022-12-07. 

Nedan följer en kort introduktion.  

Budgetramen uppgår till 1 349,2 miljoner kronor enligt Kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2023 och plan 2024-2025. Det innebär en ökning av 
budgetramen med 75,6 miljoner kronor (6,0 procent) jämfört med år 2022. 
 
Ökningen består av volymuppräkning (22,9 miljoner kronor) och pris- och 
lönekompensation (44,4 miljoner kronor). I detta ingår 17,3 miljoner kronor för 
ökning av sociala avgifter från 40 procent till 43 procent av lönekostnaderna. Övrig 
kompensation för ökade kostnader, såsom elkostnader, skolskjuts och 
matkostnader, uppgår till 21,9 miljoner kronor. Nämnden har enbart fått 
kompensation för ökade kostnader inom den kommunala verksamheten men inte 
för folkbokförda barn och elever som har en annan huvudman och som också 
enligt lag ska ha likvärdiga förutsättningar. Detta innebär att nämnden är 
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underfinansierade med 8,4 miljoner kronor för verksamheter som har barn- och 
elevpeng. Nämnden lägger därmed en budget som är 8,4 miljoner högre än de 1 
349,2 miljoner kronor som tilldelats nämnden enligt Kommunfullmäktiges årsplan 
med budget 2023 och plan 2024–2025. Ny ram uppgår då till 1 357,6 miljoner 
kronor. 

Ett effektivitetskrav har även lagts på nämnden med 13,6 miljoner kronor (1,0 
procent). I budgetramen ingår ingen kompensation för ökade kostnader med 
anledning av förändrade lagkrav eller äskanden för att höja basnivån inom förskola 
och gymnasiet. 
 
I beräkningsförutsättningarna ingår internränta med 1,5 procent. Lönerna är 
uppräknade med 1,5 procent på årsbasis. Övriga kostnader räknas upp med 1,9 
procent och lokalkostnader är uppräknade med 1,8 procent. 
 
Ramjusteringar av strukturkostnad har gjorts med totalt 0,1 miljoner kronor och 
avser en ramflytt mellan Upplevelsenämnden och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för delad hyra av kontor. 
 
Budgetram för investeringar i inventarier uppgår till 7,0 miljoner kronor. I ramen 
ingår budget för investeringar i inventarier för kapacitetshöjande åtgärder och 
ersättning av inventarier i befintlig verksamhet. 
 
I Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan för 2024–2025 framgår 
kommunens politiska målbild. I Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
långsiktiga plan beskrivs de mål och indikatorer som nämnden föreslagit 
Kommunfullmäktige. 
 
Inom målet för Livslångt lärande framgår att särskilt fokus ska läggas på gymnasie- 
och förskola under 2023. Då nämnden inte fått någon extra tilldelning för detta, 
måste en omfördelning ske mellan verksamheterna av effektiviseringskravet på 1,0 
procent. Förskolan har fått 0,5 procent i effektiviseringskrav och gymnasieskolan 
har inte fått något effektiviseringskrav. Ett större effektiviseringskrav har då 
fördelats på förskoleklass (1,5 procent), grundskola (1,5 procent) och fritidshem 
(1,9 procent). Övriga verksamheter har fått ett effektiveringskrav på 1,0 procent av 
tilldelad ram. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen bedömer att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
kan fastställa utbildningsförvaltningens fördelning av utbildnings- och 
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arbetsmarknadsnämndens internbudget och prislista för 2023, se bilaga daterad 
2022-12-07, med förutsättning att nämnden kan redovisa ett underskott med 8,4 
miljoner kronor 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-06 
Bilaga 01_ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget och prislista 
2023, daterad 2022-12-07. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer utbildningsförvaltningens 
fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget och prislista 
för 2023, se bilaga daterad 2022-12-07. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Yrkande från Mats Flodin (M) 
UAN:s budget för 2023 visar ett underskott på 8,4 mkr vilket inte är acceptabelt. 
Förvaltningen får därför ett uppdrag att under 2023 arbeta bort avvikelsen, 
antingen genom besparingar och effektiviseringar och/eller att nämnden tilldelas en 
ökad ram. 

Yrkande från Solweig Eklund (S) och Per- Anders Staav (NE)  
UAN:s budget för 2023 visar ett underskott på 8,4 mkr vilket inte är acceptabelt. 
Nämnden ser inte att detta kan hanteras inom ramen utan att det behövs en 
tilläggsbudget. UAN begär av Kommunstyrelsen en utökning av tilldelad budgetram 
för 2023 med 8,4 miljoner. 

Yrkande från Tina Löfgren (S)  
Bifall till Per- Anders Staav (NE) och Solweig Eklunds yrkande. 

Yrkande från Johan Engwall (S) 
Bifall till Per- Anders Staav (NE) och Solweig Eklunds yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden delar upp beslutet i två delar.  
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1. Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer 
utbildningsförvaltningens fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
internbudget och prislista för 2023, se bilaga daterad 2022-12-07) och finner att så 
sker.  

2. Ordföranden ställer sitt eget tilläggsyrkande mot yrkandet från Solweig Eklund 
(S) och Per-Anders Staav (NE) och ber nämnden att genom acklamation besluta i 
ärendet.   
Votering begärs av Tina Löfgren (S) 
Ordförande meddelar ledamöterna att de som röstar på ordförandens förslag ska 
rösta JA. Ledamöter som röster på förslaget från NE och S ska rösta NEJ.  

Votering genomförs. 

Omröstning 
Ledamot  JA NEJ 
Mats Flodin (M) x  
Solweig Eklund 
(S) 

 x 

Svante Forslund 
(L) 

x  

Rebecka 
Lindström ( C ) 

x  

Roland Wallhuss 
(KD) 

x  

Johan Engwall 
(S) 

 x 

Tina Löfgren (S)  x 
Per-Anders Staav 
(NE) 

 x 

Thomas Lantz 
(SD) 

x  

Summa 5 4 
 

Ordföranden finner att hans eget förslag har vunnit med 5 JA röster mot 4 NEJ 
röster.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige; ks.dia@enkoping.se  
UF chefer 
UF ekonomer  

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 192 Ärendenummer UAN2022/820 

Årsplan 2023, inklusive plan för intern kontroll 

Beslut 
1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förslaget till Årsplan medbudget 
2023, daterad den 6 december 2022. 
 
2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förslaget till Plan för 
internkontroll 2023, daterad den 6 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med Enköpings kommuns styrmodell tar utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden varje år fram en årsplan som enbart beslutas av 
nämnden och ska ses som ett komplement till nämndens långsiktiga plan. I 
årsplanen beskrivs de förutsättningar som behöver tas i beaktning inför planering 
av 2023 och prioriterade satsningar har identifierats utifrån den nulägesbilden. I 
årsplanen finns också internbudget och investeringsbudget med och som en bilaga 
ligger nämndens plan för intern styrning och kontroll 2023. 
 
Ärendet har beretts i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt vid en 
workshop med nämnden den 17 november 2022. 
 
Observeras bör att en utgångspunkt för planen är det förslag till 
kommunfullmäktiges årsplan som kommunstyrelsen överlämnat till 
kommunfullmäktige. Skulle ändringar ske i det förslaget under kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december 2022 kan detta innebära följdändringar i 
nämndens årsplan. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Årsplan 2023 är den sista årsplanen som kompletterar långsiktig plan 2020–2023 
och fokus bör därför vara på att nå de mål som är satta för 2023. Samtidigt är 
flertalet av målen som är formulerade i årsplanen högt ställda. Detta innebär att 
även om nämnden hoppas komma närmre målen är flertalet av målen 
strävansmål, och som fortsatt kommer vara aktuella även efter det att nuvarande 
långsiktig plan läggs till handlingarna. 2023 är också ett exceptionellt svårt år 
ekonomiskt, både för kommunen i stort och för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden specifikt, vilket kommer göra budgetförutsättningarna 
tuffa i arbetet med måluppfyllelse. 
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En viktig lärdom i arbetet med årsplanerna är formuleringarna av de prioriterade 
satsningarna. Inför i år har därför en ambition varit att identifiera och beskriva 
dessa på en mer övergripande nivå snarare än aktivitetsnivå utifrån det 
verksamheterna ser behöver prioriteras i utveckling mot målen. Detta överlämnar 
mer till verksamheterna att omvandla prioriteringarna till konkreta aktiviteter. 
 
De prioriterade satsningar som föreslås i årsplanen bygger dels på 
verksamheternas identifierade utvecklingsbehov, dels på det som 
kommunfullmäktige prioriterat i sin årsplan. I förslaget till plan föreslås följande 
prioriteringar: 

•Utveckla och delta i kommungemensamma medborgarberedningar 
•Öka insyn, delaktighet och tillgänglighet 
•Ökad måluppfyllelse i gymnasieskolan 
•Utveckla förutsättningar och förmåga att analysera och möta pojkars och flickors 
lärande 
•Utveckling av arbetet med att främja skolnärvaro 
•Utveckling av arbetet med särskilt stöd och extraordinärt stöd 
•Utveckling av arbetet med att främja likvärdighet och förebygga segregation 
•Förskolornas resurstilldelning 
•Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
•Kompetensutveckling på fritidshemmen 
•Fortsatt arbete med att ta emot praktikanter och nystartsjobb 
•Arbetet av med gruppen arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden 
•Utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Årsplan 2023, inkl internkontrollplan, daterad 6 december 2022. 
 
Bilaga 01 – Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens årsplan 2023, daterad 6 
december 2022 

Bilaga 02 – Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens plan för intern kontroll, 
2023, daterad 6 december 2022 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förslaget till Årsplan medbudget 
2023, daterad den 6 december 2022. 
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2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förslaget till Plan för 
internkontroll 2023, daterad den 6 december 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige; ks.dia@enkoping.se   
Verksamhetschefer, för åtgärd  

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 193 Ärendenummer UAN2022/1182 

Elevrådspengar 2022 - Redovisningar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningarna. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 16 februari 2022, 
paragraf 8, om att avsätta 75 000 kronor för 2022 till elevrådsprojekt som 
motverkar kränkande behandling i grundskolan. 
 
Den 18 maj 2022, paragraf 90, beslutade utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden om följande tilldelningar: 
 
-Hummelstaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet ”Rast och trivselledare” 
-S:t Illiansskolan tilldelas 20 000 kronor för projektet ”Våga prata” 
-Bergvretenskolan tilldelas totalt 20 000 kronor, varav 10 000 kronor 
förprojektet ”Lika olika” och 10 000 kronor för projektet ”Barn och demokrati” 
-Enöglaskolan tilldelas 15 000 kronor för projektet ”Tryggare barn – gladare barn” 
-Rombergaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet: ”Tryggare raster” 
 
Av ärendet framgår att nämnden beslutat att elevråden på respektive skola som 
ska skicka en skriftlig rapport till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 
beskriva hur pengarna har använts. Skolorna har haft till den 11 november 2022 på 
sig att redovisa användningen av pengarna. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Redovisningar har inkommit från samtliga skolor utom Enöglaskolan. 
Redovisningarna finns i sin helhet i bilaga 01-04. Enöglaskolan har meddelat att de 
inte kommer kunna göra det som planerats för pengarna då ansvarig lärare har 
avslutat sin tjänst och kommer att betala tillbaka pengarna. 
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att redovisningarna bör godkännas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Elevrådspengar 2022– Redovisningar, daterad 2022-11-18 
Bilaga 01 – Hummelstas redovisning 
Bilaga 02 – Rombergaskolans redovisning 
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Bilaga 03 – S:tIlliansskolans redovisning 
Bilaga 04 – Bergvretenskolans redovisning 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningarna. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
UF ekonomer 
Hummelstaskolan, för kännedom  
S:t Illiansskolan, för kännedom 
Bergvretenskolan, för kännedom 
Enöglaskolan, för kännedom 
Rombergaskolan, för kännedom  
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Paragraf 194 Ärendenummer UAN2022/1183 

Viteskrav 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
1. Enköping kommun genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska 
utkräva vite av Cabonline Region Mitt AB om 119 000 kr. 

Beskrivning av ärendet 
Den 12 juli 2021 ingick Enköping kommun (beställare) ett ramavtal med Cabonline 
Region Mitt AB (leverantör) avseende samhällsbetalda persontransporter (avtalet). 
Av avtalet p. 3.37 framgår att beställaren har rätt att utkräva vite av leverantören 
om denne inte följer sina åtaganden på i avtalet angivet sätt. 
 
Under augusti och september månad har leverantören vid ett antal elevresor inte 
följt sina åtaganden i enlighet med avtalet varför Enköping kommun genom 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har rätt att utkräva vite av Cabonline 
Region Mitt AB. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Som framgår av bifogad sammanställning har 51 elevresor i augusti och 68 
elevresor i september påverkats av förseningar på mer än 20 minuter och/eller 
uteblivit. Av avtalet p. 3.37 framgår att beställaren har rätt att utkräva vite om 4000 
kr vid fyra förseningar på mer än 20 minuter och/eller utebliven resa, vid normala 
trafikförhållanden, under en kalendermånad. För varje försening därutöver utgår 
ytterligare vite 1 000 kr. 

Enköpings kommun genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utkräver 
därför vite av Cabonline Region Mitt AB om 119 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-14, utbildningsförvaltningen 
Sammanställning av försenade och uteblivna resor 
Avtal om samhällsbetalda persontransporter TF2020/896 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 
att: 
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1. Enköping kommun genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska 
utkräva vite av Cabonline Region Mitt AB om 119 000 kr. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 
att: 
1. Enköping kommun genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska 
utkräva vite av Cabonline Region Mitt AB om 119 000 kr. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF (tf.dia@enkoping.se)  
Vård- och omsorgsförvaltningen  (vsn.dia@enkoping.se)   

mailto:tf.dia@enkoping.se
mailto:vsn.dia@enkoping.se
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Paragraf 195 Ärendenummer UAN2022/2 

Revidering av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 

Beslut 
1.Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning, 
daterad 2022-11-18, antas 
 
2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning, beslutad 2022-
05-18, upphävs 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommuns jurister har sett över kommunens samtliga 
delegationsordningar, dels med syfte att se över och kvalitetssäkra 
delegationsordningarna, dels för att de ska bli mer enhetliga i kommunen som 
helhet. 
 
I förslaget till ny delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
har ett antal nya punkter förts in i delegationsordningen och ett antal helt tagits 
bort. Flertalet punkter har fått en förändrad delegat från tidigare. Dispositionen av 
delegationsordningen har också setts över och förändrats för att göra den mer 
lättöverskådlig. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förslaget till ny delegationsordning finns i bilaga 01. Då de föreslagna 
förändringarna är relativt många så finns det i bilaga 02 markerat vilka punkter som 
har förts över från tidigare delegationsordning (grönt), vilka punkter där en översyn 
av delegat gjorts (gult) och vilka punkter som är helt nya (ingen markering). I bilaga 
04 finns det markerat vilka punkter som helt tagits bort i den nu gällande 
delegationsordningen. 
 
Förvaltningens bedömning är att den de förändringar som föreslås vad gäller nya 
punkter, borttagna punkter, delegater och disposition bidrar till en mer 
ändamålsenlig, lättöverskådlig och heltäckande delegationsordningen. Detta bland 
annat genom att den tydligare skiljer på vad som är beslut och verkställighet, 
täcker in en större del av den lagstiftning och praktiska beslutssituationer som 
nämnden förhåller sig till samt genom att föra beslutsfattandet närmare de som 
tjänstepersoner som är mest insatta i och närmast ansvariga för beslutet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning, daterad 2022-11-18 
 
Bilaga 01 Förslag till ny delegationsordning för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, ren version, daterad 2022-11-18 

Bilaga 02 Förslag till ny delegationsordning för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, ändringsmarkerad 

Bilaga 03 Gällande delegationsordning UAN, beslutad 2022-05-18 

Bilaga 04 UANs nuvarande delegationsordning med ändringar, arbetsmaterial 
under framtagande av förslag 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1.Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning, 
daterad 2022-11-18, antas 
 
2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning, beslutad 2022-
05-18, upphävs 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen; ks.dia@enkoping.se   
Utbildningskontoret 
UF chefer, för vidare spridning  

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 196 Ärendenummer UAN2022/923 

Firmateckningsrätt för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens firmateckningsrätt enligt förslag daterat 2022-11-16 

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen finns inte begreppet behörig firmatecknare. 
Begreppet ”firmatecknare” står för en representationsrätt utåt, som inte behöver 
sammanfalla med beslutskompetensen hos personen ifråga. 
 
I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente har kommunfullmäktige 
styrt vilka som ska underteckna handlingar som blir en följd av ett delegations- eller 
nämndsbeslut. Handlingar som blir en följd av ett beslut som fattats av nämndens 
ordförande eller vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningeschef eller 
annan under nämnden som utses av nämnden.I reglementet regleras inte vem 
som är firmatecknare för handlingar som är en följd av ren verkställighet eller som 
är av beredande karaktär. 
 
Det har tidigare funnits en uppfattning i kommunen att de personerna som utses i 
kommunstyrelsens beslut om firmateckning kan skriva under handlingar även för 
nämndernas räkning. Så är inte fallet och går emot vad kommunfullmäktige har 
reglerat i respektive nämnds reglemente. Varje nämnd måste själva fatta särskilda 
beslut om firmateckning, om de anser det lämpligt. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
I bilaga 01 anges de funktioner som utses till firmatecknare. Beslutet innebär att 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden också utser administrativ chef att 
kontrasignera handlingar som är en följd av ett styrelsebeslut, utöver 
förvaltningschef. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utser också vilka som 
ska vara firmatecknare för handlingar som inte räknas upp i reglementet utan som 
är en följd av ren verkställighet eller som är av beredande karaktär. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Firmateckningsrätt för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
daterad 2022-11-16 
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Bilaga 01 Firmateckningsrätt för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
daterad 2022-11-16 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens firmateckningsrätt enligt förslag daterat 2022-11-16 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens firmateckningsrätt enligt förslag daterat 2022-11-16 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________  



 Protokoll  27 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 197 Ärendenummer UAN2022/813 

Information inför - Beställning ny grundskola 
Programhandling Örsundsbro 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Lokalsamordnare Johanna Krantz informerar, tillsammans med Hampus 
Berglind,  nämnden om ärendet Programhandling Örsundsbro. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker. 

__________  
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Paragraf 198  

Information om Ripans förskola 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Rickard Westlöf, enhetschef SBF, informerar nämnden om Ripans förskola.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker.  

__________  
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Paragraf 199 Ärendenummer UAN2022/1174 

Skolsta förskola 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå till 
Kommunfullmäktige: 
 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avbeställer investering av ny förskola 
med kapacitet för 120 barn i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut 
UAN2019/25, paragraf 34. 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär av kommunfullmäktige att 
investeringsmedel för ny förskola i Skolsta ligger kvar i investeringsplanen. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för egen del: 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avbeställer investering av ny förskola 
med kapacitet för 120 barn i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut 
UAN2019/25, paragraf 34. 

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från Per-Anders Staav (NE) och Monica Avås (M) 
Nämnden har för avsikt att bygga en förskola i Skolsta. Frågan kommer lyftas 
under 2023 för nytt beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har samarbetat med samhällsbyggnadsförvaltningen i 
framtagandet av en förstudie för en ny förskola på fastigheten Litslena-Åby 1:10. 
 
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutade att beställa en ny förskola i 
februari 2019 (UAN 2019/25). I maj 2019 fattade kommunstyrelsen ett 
genomförandebeslut och beställde av tekniska nämnden att genomföra 
investeringen för maximalt 60 miljoner kronor (KS2019/284 §121). Förskolan ska 
uppföras enligt Enköpings kommuns ramprogram för förskolor och med plats för 
upp till 120 barn enligt genomförd förstudie. 
 
Samhällbyggnadsförvaltningen har genomfört en entreprenadupphandling för att få 
denna förskola uppförd och anbudssumman från tilldelad leverantör överstiger 
kalkylerad summa på sådant sätt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom 
kommunfullmäktiges beslutade investeringar för 2022–2026. Om förskolan ska 
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uppföras behöver därför både investeringsutgift och driftkostnad för verksamheten 
utökas. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Det finns ett stort behov av en större förskola i Skolsta. Antalet barn ökar och för 
att ha plats för alla barn så finns tillfälliga paviljonger på platsen. Skolstaskolan 
behöver också utökas och lösningen kommer när förskolan flyttar. Då kan skolan 
ta över förskolans gamla lokaler. En ny förskola löser därför båda förskolans och 
skolans behov av kapacitetsökning. En förskjutning av tidsplanen har redan satt 
hård press på skolans behov av kapacitetsökning och det är av stor vikt att 
förskolan byggnation påbörjas inom några år, annars finns risk att vi behöver 
beställa tillfälliga paviljonger även för skolans räkning. För att begränsa antalet 
elever på Skolstaskolan kan skolan eventuellt tacka nej till elever som söker in från 
andra placeringsområden. 

Förskolans investeringsutgift är efter genomförd upphandling kalkylerad till 92,7 
miljoner kronor. I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2022–2026 
inryms inte denna investering i tekniska nämnden budget för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift 
behöver därför utökas om projektet ska kunna genomföras. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om driftkostnad är baserad på 
en preliminär hyra som är beräknad utifrån en investeringsutgift 60 miljoner kronor. 
Denna driftkostnad kommer behöva utökas i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden utifrån en investeringsutgift om 92,7 miljoner kronor 
enligt kalkyl daterad 2022-12-05, bilaga 3. Driftkostnadsökningen beräknas bli ca 
1,2 miljoner kronor. Totalt har investeringen ökat med 53% jämfört med beslutad 
investeringsavgift. 

Förvaltningens bedömning är att avvakta maximalt ett år med en ny upphandling. 
När investerings- och driftkostnadsökningen blir så hög som i dagens läge behöver 
hela kommunen se över och prioritera kommande investeringar. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, Skolsta förskola, daterad 2022-12-13 kl 18:05 

Bilaga 1: Protokollsutdrag UAN 2019-02-27, dnr uan2019/25 § 34 

Bilaga 2: Kommunstyrelsen 2019-05-21 KS §121 

Bilaga 3: Uppdaterad kalkyl daterad 2022-12-05 
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Utbildningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avbeställer investering av ny förskola 
med kapacitet för 120 barn i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut 
UAN2019/25, paragraf 34. 
 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär av kommunfullmäktige att 
investeringsmedel för ny förskola i Skolsta ligger kvar i investeringsplanen. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avbeställer investering av ny förskola 
med kapacitet för 120 barn i Skolsta enligt tidigare beställning i beslut 
UAN2019/25, paragraf 34. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022.  

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringens ökade driftkostnader för 
Skolsta förskola hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Förslag till nämnden 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begär av kommunfullmäktige att 
investeringens ökade driftkostnader för Skolsta förskola hanteras i 
ordinarie budgetprocess 

Tina Löfgren (S) och Johan Engwall (S) yrkar bifall till Solweig Eklunds (S) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut och ställer dessa mot varandra; 
förvaltningens förslag till beslut mot Solweig Eklund (S) yrkande. 

Ordförande ber nämnden att genom acklamation besluta och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
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Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden  
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Paragraf 200 Ärendenummer UAN2022/1113 

Beställning förstudie C-huset Korsängsgatan 12 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer en förstudie för att utreda 
kapacitetshöjande åtgärder i fastigheten Korsängen 2:2 C-huset. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 26 mars 2020, paragraf 
36, att kapacitetshöja Korsängsskolan. I den etappen tillgodosågs att klassrum för 
de teoretiska ämnena fanns för verksamheten. Idag finns delar av 
gymnasieskolans verksamhet i C-huset. 2024 kommer Barn- och 
fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och El- och energiprogrammet 
som idag ligger i C-huset, flytta till nya gymnasieskolan. Kvar i C-huset kommer en 
del av Bygg och anläggningsprogrammet vara. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen ser ett behov av att utöka antalet specialsalar, exempelvis 
för idrott, hemkunskap, slöjd, musik och bild, då elevantalet kommer att öka på 
Korsängsskolan från ca 600 elever till ca 1100 elever. Med den ökningen kommer 
det vara svårt att tillgodose elevernas behov av undervisning enligt läroplanen i 
befintliga salar. 
 
Utbildningsförvaltningen ser också att det kan finnas ett behov av att utöka den del 
av Bygg- och anläggningsprogrammet, vilket kommer kräva ett större nyttjande av 
lokaler i C-huset. 
 
Utbildningsförvaltningen har även andra centrala verksamheter inom förvaltningen 
till exempel EnaT/Naturskolan som är i behov av nya lokaler. EnaT ligger idag 
tillsammans med Sagogrändens förskola och kommer behöva flytta när förskolan 
flyttar därifrån, och även för dem skulle C-huset kunna vara en bra lösning. 

Utbildningsförvaltningen ser det som ett bra alternativ att ändra i befintlig lokal i 
stället för att bygga nytt, då kostnaden troligtvis blir mindre. C-huset är också 
strategiskt bra planerad då den ligger i anslutning till befintlig verksamhet. 
 
Investeringsmedel finns avsatta för att göra anpassningar 2024 i budgetförslaget 
2023-2032. Förvaltningens bedömning är därför att en förstudie snarast behöver 
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beställas för att kunna se över framtida behov och vilka anpassningar som behövs 
göras för att passa den framtida verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Beställning förstudie C-huset Korsängsgatan 12, daterad 2022-
12-01 

Protokollsutdrag UAN 2022-03-26 §36 dnr uan2020/119. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer en förstudie för att utreda 
kapacitetshöjande åtgärder i fastigheten Korsängen 2:2 C-huset. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer en förstudie för att utreda 
kapacitetshöjande åtgärder i fastigheten Korsängen 2:2 C-huset. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden  
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Paragraf 201 Ärendenummer UAN2022/1127 

Medborgarförslag Skuggning av uteplats på 
Storskogen förskola 

Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har väckts i kommunfullmäktige den 19 september 2022 och 
skickats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för beredning och beslut. 
 
Av förslaget framgår det att barnen som går på Storskogens förskola saknar 
skugga på lekområdet och det anses att det behövs byggas fler pergolas för att 
kunna skydda sig mot solen och kunna leka under. Det framgår också att förskolan 
har minst 3 år kvar innan ny förskola finns på plats samt att barnen fått vara inne 
då de inte har kunnat skyddas mot solen. Det anses viktigt att kunna vara ute 
större delen av dagen för att kunna främja fysisk aktivitet samt för att få frisk luft. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
På förvaltningen har vi en rutin att när det uppstår fel, brister, behov, önskemål ska 
verksamheten lägga ett ärende i Pythagoras som är vårat IT-system som vi 
använder. Ärendet hamnar då hos lokalsamordnare som behandlar ärendet 
tillsammans med verksamheten och ibland även fastighetsförvaltaren. 

Problemet med skuggning av uteplats på Storskogens förskola var för 
förvaltningen ett känt problem sedan tidigare. Dialog och diskussion om åtgärder 
pågår redan med verksamheten. Tidigare har parasoll har köpts in för att avhjälpa 
problemet. Solsegel finns också på vissa ställen. Dessa är dock felmonterade och 
skuggar inte som det är tänkt vilket vi håller på att se över tillsammans med 
verksamheten. Eftersom förskolan endast ska vara kvar i 3 år är det svårt att 
motivera kostnaden att göra större och mer avancerade ingrepp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Svar på medborgarförslag - skuggning av uteplats på 
Storskogens förskola, daterad 2022-12-01 

Medborgarförslag Skuggning av uteplats på Storskogen förskola, daterat 2022-08-
17 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-09-19 §123 
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  



 Protokoll  37 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 202 Ärendenummer UAN2022/1125 

Medborgarförslag Handlingsplan särskilt begåvade 
barn och elever  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande upprättande av en kommungemensam 
handlingsplan för identifikation av och stöd till särskilt begåvade elever. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Medborgarförslaget lyfter en del av det dominerande uppdraget för 
utbildningsförvaltningens verksamheter, d.v.s. att alla barn ska få möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

I såväl läroplaner, skollag som utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
långsiktiga plan tydliggörs detta uppdrag. 

” Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning 
och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.” Skollagen 3 kap. 2 §. 

En nulägesbedömning kring just särskilt begåvade barn och elever har gjorts i 
förvaltningen. Bedömningen visar att det finns skillnader i kunskap gällande detta 
område mellan och inom verksamheterna (förskola, grundskola och 
gymnasieskola). Även förekomsten av rutiner och riktlinjer skiljer sig åt. Utifrån 
detta ges nu ett uppdrag till respektive verksamhetsgren att se över befintliga 
rutiner och göra dessa kända för medarbetarna, och i de fall rutiner saknas 
formulera och implementera dessa. Från den centrala forsknings- och 
utvecklingsenheten (FoU) planeras kompetensutveckling för förvaltningens 
pedagoger under 2023. 

Det arbete som nu sker i respektive verksamhet och den kommungemensamma 
utbildning som kommer att hållas, förväntas ge en större effekt för berörda elever 
än utarbetande av en kommungemensam handlingsplan. 

Med denna bakgrund prioriteras inte utarbetande av en kommungemensam plan i 
nuläget. 
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Riktlinjer finns också att hämta hos såväl Skolverket som SKR. Vi tackar 
medborgaren för ditt engagemang i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-01 
 
Medborgarförslag, Handlingsplan för identifikation av stöd för särskilt begåvade 
elever Kommunfullmäktige (2022-09-19 KF §116) 
 
Protokollsutdrag KF 2022-09-19 KF §116 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen: det finns ett 
system där kommunen  följer varje barns progression och det bör framgå av svaret 
på medborgarförslaget. 

Mats Flodin (M) yrkar bifall till återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta att återremittera ärendet till 
förvaltningen och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren  
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Paragraf 203 Ärendenummer UAN2022/604 

Ventilationsutbildning på komvux- nivå 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 
2. Uppdraget att utreda införandet av en ettårig ventilationsutbildning i egen 

regi på komvux-nivå anses avslutat. 
3. Utbildningsförvaltningen bevakar det uppdrag som Uppsala har kring att 

starta en ventilationsutbildning. 

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från Per- Anders Staav, Nystart Enköping 

"Den redovisande utredningen om att genomföra ventilationsutbildning på 
Komvuxnivå är genomförd men Nystart Enköping finner innehållet delvis 
beklämmande.  

I ledamotsinitiativet så pekar vi tydligt på kompetensen hos Enköpings 
ventilationsföretag som gjort att vi kunnat hålla en Sverigeunik utbildning på 
yrkesnivå. Av någon märklig anledning har förvaltningen dock tolkat 
utredningsuppdraget som att man ska undersöka att genomföra utbildningen i 
egen regi utan att dra nytta av Enköpingsföretagens kompetens eller för den delen 
de civilingenjörer som stått för undervisningen på yrkesutbildningen. 

Faktum är att hela utredningen uppenbart har bedrivits utan att prata med vare sig 
företag, lärare eller branschen. Ett tydligt exempel på detta är man försökt använda 
sig av arbetsförmedlingens annonser för att bedöma marknaden. I en bristbransch 
som ventilation sker dock inte rekryteringen på detta vis, företagen uppger till oss 
att i princip inga jobb går via arbetsförmedlingen. De som var lärare för 
ventilationsutbildningen uppger till Nystart Enköping att de får flera förfrågningar 
varje vecka från företag som önskar anställa. De uppger även att de inte har 
tillfrågats över huvudtaget av förvaltningen under denna utredning. 

Ett annat argument som framförs i utredningen är en låg efterfrågan hos 
arbetssökande eftersom inga från Enköping har sökt om få gå 
ventilationsutbildning i en annan kommun. Problemet med det argumentet är att 
vår kompetens inom ventilation i Enköping är unik och inga av grannkommunerna 
har sådan utbildning.  
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Efter att Enköping ignorerat förfrågningarna från branschen om att inrätta komvux 
utbildningen har Uppsala fått frågan i stället. Den första förfrågan från företagen 
om att Enköping skulle ordna utbildningen på komvuxnivå kom i själva verket innan 
Nystart Enköping lade vårt ledamotsinitiativ. Det är oklart för Nystart Enköping om 
förvaltningen tog ett beslut om att inte föra förslaget vidare till nämnd eller om den 
på förvaltningen som tog emot förfrågan inte förde det vidare. Detta var alltså långt 
innan Uppsala påbörjade sitt upphandlingsarbete eller för den delen fick förfrågan.  

Avslutningsvis vill jag ytterligare en gång påminna om att söktrycket till vår 
yrkesutbildning var högt så länge förvaltningen faktiskt marknadsförde utbildningen 
via lämpliga kanaler som fackpressen. Vilken faktisk marknadsföring som skedde 
sista året då utbildningen behövde ställas in förblir en gåta för Nystart Enköping. 
Det är beklagligt att utredningen som presenteras idag fortsätter försöka sprida 
bilden att orsaken till nedläggningen av utbildningen var bristande intresse när det 
var marknadsföring som saknades." Per-Anders Staav, Ledamot Nystart Enköping 

Beskrivning av ärendet 
Den 13 april 2022, paragraf 57, fick förvaltningen i uppdrag av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden att utreda införandet av en ettårig ventilationsutbildning 
på komvux-nivå (yrkesutbildning på gymnasienivå) för att utbilda till bristyrket 
ventilationsmontörer och ventilations- och driftstekniker. Utredningen skulle 
genomföras med tidsplan anpassad för att kommunen ska kunna ansökan om 
sådan utbildning på regionalnivå om nämnden beslutar att vi önskar införa 
utbildningen. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
I bilaga 01 finns den utredning som efterfrågades av nämnden i sin helhet. 
Sammantaget gör utbildningsförvaltningen bedömningen att Enköpings kommun 
inte bör starta en ventilationsutbildning på Komvux-nivå. Bedömningen grundar sig 
bland annat på att Enköpings kommun saknar de lokaler, den kompetens och den 
utrustning som krävs för att bedriva en ventilationsutbildning. Ett beslut att starta 
en utbildning skulle därför kräva att en upphandling i extern regi påbörjas. De 
utbildningar som Enköpings kommun har bedrivit inom ventilationsområdet har av 
olika skäl fått läggas ner, bland annat på grund av begränsad efterfrågan och på 
grund av svårigheter för målgruppen att tillgodogöra sig utbildningen. Samtidigt 
konstaterar förvaltningen att det redan finns projekt i regionen som avser möta 
behovet inom ventilations- och driftteknikerområdet regionalt och att det finns vissa 
tveksamheter kring hur stort efterfrågan på arbetsmarknaden faktiskt är.  Även om 
arbetsförmedlingen bedömer att finns stora chanser till jobb nationellt så ser 
efterfrågan på arbetskraft ut att vara mindre regionalt. Vid start av nya 
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yrkesutbildningar ska samverkan ske regionalt, ett krav som kommer bli än 
tydligare i samband med att den nya lagstiftningen dimensionering av utbildningar 
på gymnasial nivå träder i kraft. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Uppdrag om ventilationsutbildning på Komvuxnivå, daterad 2022-
12-01 

Bilaga 01 Utredning om att införa en ettårig ventilationsutbildning på Komvuxnivå 

Bilaga 02 Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 13 april 2022, paragraf 57 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 
2. Uppdraget att utreda införandet av en ettårig ventilationsutbildning i egen 

regi på komvux-nivå anses avslutat. 
3. Utbildningsförvaltningen bevakar det uppdrag som Uppsala har kring att 

starta en ventilationsutbildning. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 
2. Uppdraget att utreda införandet av en ettårig ventilationsutbildning i egen 

regi på komvux-nivå anses avslutat. 
3. Utbildningsförvaltningen bevakar det uppdrag som Uppsala har kring att 

starta en ventilationsutbildning. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Vuxenutbildningen, för kännedom  
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Paragraf 204 Ärendenummer UAN2022/817 

Slutrapport - Fördjupad samverkan mellan 
gymnasieutbildningarna i 4M 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt 
bevaka möjliga fördjupade samarbeten i samband med att Skolverket kommer med 
riktlinjer för dimensionering av gymnasialutbildning. 

Beskrivning av ärendet 
På utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 16 mars 2022, 
ges ett uppdrag till förvaltningen om att utreda Fördjupad samverkan mellan 
gymnasieutbildningarna i 4M. Slutrapport ska delges nämnden i december 2022 
och finns i bilaga tillsammans med protokollsutdrag på beslut UAN 2022-03-16 
§32. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Slutrapport - Fördjupad samverkan mellan 
gymnasieutbildningarna i 4M, daterad 2022-11-08 
Slutrapport daterad 2022-11-08 
Protokollsutdrag UAN 2022-03-16§32 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt 
bevaka möjliga fördjupade samarbeten i samband med att Skolverket kommer med 
riktlinjer för dimensionering av gymnasialutbildning. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 30 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt 
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bevaka möjliga fördjupade samarbeten i samband med att Skolverket kommer med 
riktlinjer för dimensionering av gymnasialutbildning. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 
beslut och finner att så sker.  

__________  
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Paragraf 205 Ärendenummer UAN2022/1463 

Information: One Dot Zero 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Ordförande meddelar nämnden att skriftlig information från enhetschef Viveca 
Räim om One Dot Zero finns upplagt i ledamöternas digitala verktyg.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker. 

__________  



 Protokoll  45 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 206 Ärendenummer UAN2022/568 

Rapport: Statistik till Arbetslöshetsnämnden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef Viveca Räim informerar nämnden, som också är arbetslöshetsnämnd, 
om aktuell statistik.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker. 

__________  



 Protokoll  46 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 207 Ärendenummer UAN2022/1464 

Information: Samverkansavtal med arbetsförmedlingen 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Ordförande meddelar nämnden att skriftlig information från enhetschef Viveca 
Räim om status på samverkansavtal med arbetsförmedlingen finns upplagt i 
ledamöternas digitala verktyg.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker. 

__________  



 Protokoll  47 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 208 Ärendenummer UAN2022/587 

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Beslut 
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-12-06 
anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sin delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till tjänstemän i vissa ärenden. Beslut fattade på delegation ska 
redovisas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
Med handlingarna till kallelsen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde, följer en förteckning över fattade delegationsbeslut, se bilaga. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-06 
Bilaga Förteckning delegationsbeslut, daterad 2022-12-06. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-12-06 
anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om delegationsbesluten kan anses som anmälda och 
läggas till handlingarna, och finner att så sker.  

__________  



 Protokoll  48 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 209 Ärendenummer UAN2022/570 

Information: Rapportering Risk och tillbud - 
halvårsuppföljning juli-nov 2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Ordförande meddelar nämnden att skriftlig information från säkerhetskoordinator 
Carina Gustavsson finns upplagt i ledamöternas digitala verktyg. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker.  

__________  



 Protokoll  49 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 210 Ärendenummer UAN2021/431 

Information: Närvårdsfrågor 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden meddelar nämnden att skriftlig information från verksamhetschef 
Maria Flinck- Thunberg om projekt inom ramen för "nära vård", finns upplagt i 
ledamöternas digitala verktyg.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker.  

__________  



 Protokoll  50 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 211  

Ordförande informerar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Ordföranden Mats Flodin (M) informerar nämnden om:  

- Genomfört dialogmöte med friskolor tillsammans med förvaltningschef Linda 
Lindahl.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker.  

__________  



 Protokoll  51 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 212 Ärendenummer UAN2022/585 

Information: Skrivelser 

Beslut 
Information om inkomna skrivelser noteras till protokollet och läggs till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Följande skrivelser har inkommit och redovisats: 

Skrivelse nr      Från                    Datum               Ärende              Dnr 

01a                    
Enhetschef elevhälsan             
2022-12-06       
Riktlinjer tilläggsbelopp           
UAN2021/119 

01b                      
Enhetschef elevhälsan             
2022-11-23       
Rutiner för tilläggsbelopp       
UAN2022/1305 

02                        
VC grundskolan                           
2022-11-15       
Riktlinjer skolplacering             
UAN2022/28 

03                        
Skolverket        
2022-11-15       
Maxtaxan. 03.Informationsutskick om maxtaxa 2023 (1).pdf                             
UAN2020/545 och UAN2022/1214 

04                        
Skolinspektionen                       
2022-11-25       



 Protokoll  52 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslut Skolinspektionen 2022:9760                 
UAN2022/1262 

05                        
UPN                    
2022-11-22       
Protokollsutdrag beslut Upplevelsenämnden                           
UAN2022/1304 

06                        
Skolinspektionen                       
2022-12-07       
Beslut:  Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 
Amerikanska Gymnasiet Västerås i Västerås kommun           UAN2022/1270 

07                        
Kommunstyrelsen                     
2022-12-09       
Protokollsutdrag  Genomförandebeslut av ny grundskola, sporthall och fritidsgård 
Lillsidan 4:4 (2022-11-29 KS §229)"                              
UAN2022/1360 

08                        
Kommunfullmäktige                 
2022-12-09       
Protokollsutdrag Enköpings kommun delårsrapport (2022-11-28 KF 
§175)"                          
UAN2022/1361 

09                        
Kommunfullmäktige                 
2022-12-09       
Protokollsutdrag Reviderad investeringsutgift Ripans förskola, Galgvreten 2:63 
(2022-11-28 KF §176)   
UAN2022/1362 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om inkomna skrivelser kan noteras till protokollet och 
läggs till handlingarna, och finner att så sker.  

__________  



 Protokoll  53 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 213  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 
Ingen övrig information noteras till protokollet. 

__________  



 Protokoll  54 (57) 

Sammanträdesdatum  
2022-12-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 214 Ärendenummer UAN2022/1330 

Ledamotsinitiativ Lillsidanskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Inom ramen för tilldelad budget ska projektet i det fortsatta genomförandearbetet 
av Lillsidanskolan sträva efter en mer öppen och inbjudande gestaltning av framför 
allt huvudentrén. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ har väckts av Mats Flodin (M) som lyder enligt nedan: 

Ledamotsinitiativ 
Inom ramen för tilldelad budget ska projektet I det fortsatta genomförandearbetet 
av Lillsidanskolan sträva efter en mer öppen och inbjudande gestaltning av framför 
allt huvudentrén. 

Bakgrund 
Lillsidan är för närvarande ett av kommunen viktigaste omvandlingsområden och 
där den nya Lillsidanskolan ska bli en ”fokalpunkt” i den servicenod som området 
kring Västerleden kommer att utgöra. Förarbetena för den nya skolan och 
stadsdelen betonar skolans betydelse för att skapa en öppen atmosfär som 
inbjuder till möten och ökad integration. Lillsidanskolan ska vara en 
sammanhållande funktion för stadsdelen Lillsidan, en byggnad för invånarna att 
vara stolta över och som ska manifestera kommunens ambitioner. Vår uppfattning 
är att det förslag till gestaltning av Lillsidanskolan som finns i programhandlingen 
och beslutsunderlaget inte fullt ut möter dessa förväntningar. I det fortsatta 
genomförandearbetet ska projektet i designarbetet därför sträva efter en mer 
öppen och inbjudande gestaltning av framför allt huvudentrén. 
Mats Flodin (M) 
Svante Forslund (L) 
Rebecka Lindström (C) 
Roland Wallhuss (KD) 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar avslag på ledamotsinitiativet.  
 
Tina Löfgren (S) yrkar bifall till Solweig Eklunds yrkande om avslag. 
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Sammanträdesdatum  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 
Johan Engwall (S) yrkar bifall till Solweig Eklunds yrkande om avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns 2 förslag till beslut och ställer dessa mot varandra; 
sitt eget ledamotsinitiativ mot yrkandet om avslag från Solweig Eklund (S). 

Ordförande ber nämnden att genom acklamation besluta i ärendet. 
 
Votering begärs av Tina Löfgren (S). 

Ordföranden meddelar nämnden att votering ska genomföras där de som röstar för 
ledamotsinitiativet ska rösta JA och de som röstar för avslag ska rösta NEJ.  

Votering genomförs.  

Omröstning 
 

Ledamot Röst JA Röst NEJ 
Mats Flodin (M) x  
Solweig Eklund 
(S) 

 x 

Svante Forslund 
(L) 

x  

Rebecka 
Lindström ( C ) 

x  

Roland Wallhuss 
(KD) 

x  

Johan Engwall 
(S) 

 x 

Tina Löfgren (S)  x 
Per-Anders Staav 
(NE) 

x  

Summa 5 3 
 
 
Ordföranden finner att hans eget förslag har vunnit med 5 röster mot 3. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden  
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Sammanträdesdatum  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 215  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Ingen övrig fråga noteras till protokollet. 

__________  
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Paragraf 216  

Sammanträdet avslutas 

Beslut 
Ordförande Mats Flodin (M) avslutar sammanträdet kl 16:13 

__________ 
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