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Paragraf 82  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 

Oscar Widman (M) utses att justera protokollet. 

__________   
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Paragraf 83  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

__________   
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Paragraf 84  

Information: Arbetslöshetsnämnden -  statistik  

Beslut 

Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Lasse Olsson, enhetschef AME, informerar om arbetsmarknadsstatistik för 

Enköpings kommun per april månad. 

__________   
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Paragraf 85 Ärendenummer UN2018/134 

Rapport: #jagmed - unga till studier och arbete 

Beslut 

Utbildningsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 

Annika Sagström har sammanställt rapport #jagmed - unga till studier och arbete 

och rapporten finns redovisad till nämndmötet. Målgruppen för deltagare i #jagmed 

Enköping är unga kvinnor och män folkbokförda i Enköpings kommun som är 

inskrivna på skolans nationella program eller som står utanför skolan men kan vara 

aktuella för att skrivas in på ett nationellt program. Projektet pågår fram till 31 

december 2018. 

__________   
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Paragraf 86 Ärendenummer UN2018/129 

Rapport: Lägesrapport karriärtjänster 

Beslut 

Utbildningsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 

Lägesrapport karriärtjänster finns redovisad till nämndmötet. 

Eva Wadell, enhetschef för enheten forskning och utveckling, redogör för rapporten 

som är ett led i uppföljningen av utbildningsförvaltningens arbete med 

karriärstegsreformen samt resultat från den enkät som har genomförts. I rapporten 

görs en djupare analys av karriärstegsreformens olika utmaningar och möjligheter. 

__________   



 Protokoll  9 (38) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

Utbildningsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Paragraf 87 Ärendenummer UN2017/190 

Aktuell ekonomisk rapport 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 

Budget för helår 2018 är 224,6 miljoner kronor. Nämndens utfall till och med maj 

uppgår till en nettokostnad på 93,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 41,8 procent 

av årets budget och 105,3 procent av periodens budget. Budget för perioden 

uppgår till 89,2 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott för perioden på 4,7 

miljoner kronor. Samma period 2017 hade 41,2 procent av årets budget använts 

och 100 procent av periodens budget. 

Prognosen för helåret visar ett utfall på 227,7 miljoner kronor, vilket ger ett 

underskott på 3,1 miljoner kronor. 

__________   
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Paragraf 88 Ärendenummer UN2017/190 

Beslutsärende: Förslag till åtgärder för budget i balans  

Beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att genomföra föreslagna 

åtgärder för budget i balans. 

Beskrivning av ärendet 

Vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 maj 2018 redovisade 

utbildningsförvaltningen ett prognostiserat underskott för året med -4,3 miljoner 

kronor för utbildningsnämndens verksamheter. Ett antal möjliga åtgärder för en 

budget i balans diskuterades vid sammanträdet. Utbildningsnämnden uppdrog åt 

förvaltningen att återkomma med en redovisning av genomförda och planerade 

åtgärder som ska resultera i en budget i balans. 

Utbildningsförvaltningens beredning av ärendet 

Planering av åtgärder för en budget i balans har pågått tillsammans med 

verksamheterna sedan sammanträdet med utbildningsnämnden den 17 maj. Av 

följande sammanställning framgår att effektiviseringsåtgärder på Westerlundska 

gymnasiet i kombination med en rad övriga åtgärder och ett bidrag från sociala 

investeringsfonden kan ge en budget i balans. 

Åtgärder för budget i balans 2018     

            

Organisatoriska förändringar Westerlundska gymnasiet 1 500 

Bidrag från sociala investeringsfonden 2 200 

Övriga åtgärder     1 000 

Summa       4 700 
 

Westerlundska gymnasiet kan under hösten 2018 effektivisera sina driftskostnader 

med 1,5 miljoner kronor bland annat genom ändrad organisation som gör det 

möjligt att inte tillsätta vissa tjänster som man tidigare budgeterat för.  

 

Genom ett antal övriga åtgärder och viss elevökning räknar 

utbildningsförvaltningen med att kunna räkna in ytterligare en miljon kronor. En 

översyn av kostnader för elevresor där buss eller färdtjänst får ersätta de dyrare 

taxiresorna förväntas ge en besparing på minst 200 tkr. Erfarenheten från tidigare 

år visar att fler elever kommer att börja på Westerlundska gymnasiet än det 

prognosen och antagningen visar nu på våren. Den programkostnadsersättning 

per elev som betalas ut till gymnasiet är i genomsnitt 100 tkr per år.  Om ytterligare 
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åtta elever börjar på Westerlundska gymnasiet till hösten 2018 förstärks budgeten 

med  400 tkr. Viss samordning av administration och översyn av licenser och IT-

avtal väntas ge en spareffekt på 50 tkr vardera. En skrivelse har skickats till miljö- 

och byggnadsnämnden med begäran om omprövning av städföreläggandet om 

utökad städning. Om omprövningen innebär att beslutet ändras kan nämnden 

spara budgeterade 100 tkr i minskade städkostnader under 2018. FoU-enhetens 

budgeterade kompetensutvecklingsinsatser för 125 tkr föreslås vänta till våren 

2019. En osäker post är den hyresreduktion på 100 tkr  som kommer att begäras 

hos fastighetsavdelningen på grund av pågående reparationer i gymnasiets E-

flygel under hösten 2018.  

 

Övriga åtgärder       

            

  Elevresor       200 

  Fler elever börjar WGY   400 

  Samordning administration   50 

  IT-avtal och programlicenser   50 

  Minskade städkostnader   100 

  FoU-enheten     125 

  Hyresreduktion p g a renovering 100 

          1 025 
 

Svar på ansökan om medel från sociala investeringsfonden i Enköpings kommun 

har getts av kommunstyrelsen i ett beslut den 22 maj. Utbildningsförvaltningen 

föreslår att en stor del av hyreskostnaden för Jobbcentrum täcks av de beviljade 

medlen under 2018. I kommunens budgetarbete inför 2019 bör en fördelning av 

driftskostnader för Jobbcentrum ske mellan de gemensamt ansvariga 

förvaltningarna.  

 

En viss osäkerhet finns omkring vad några av de föreslagna åtgärderna kommer 

att få för ekonomisk effekt. Sammantaget bör åtgärderna kunna resultera i ett 

positivt resultat 2018.  

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att genomföra föreslagna 

åtgärder för budget i balans. 

Arbetsutskottets beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 29 maj 2018. Förvaltningen har därefter 

sammanställt underlag till beslut, tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2018. 
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Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet för vidare diskussion och beslut till 

utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni 2018. 

__________   
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Paragraf 89 Ärendenummer UN2017/139 

Beslutsärende: Jobbcentrums budget 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer budget för Jobbcentrum 2018 enligt 

utbildningsförvaltningens förslag, med viss justering redovisad vid nämndmötet. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2017 gjordes en utredning om att starta en gemensamt organiserad 

verksamhet mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, vård- och 

omsorgsförvaltningen och arbetsförmedlingen Ena/Håbo för samordning av 

arbetsmarknadsinsatser. Ett ”jobbcentrum” sjösattes och är nu lokaliserat till 

inhyrda lokaler i Enköpings centrum där invigning ägde rum i maj 2018. 

Finansieringen av lokalhyran var vid årets början oklar. Vid utbildningsnämndens 

sammanträde den 22 mars 2018 uppdrogs därför åt utbildningsförvaltningen att 

ansöka om medel ur kommunens sociala investeringsfond och att återkomma till 

nämnden med ett nytt budgetförslag (UN 2018-03-22 paragraf 27). 

Utbildningsförvaltningens beredning av ärendet 

En ansökan har gjorts under våren 2018 till kommunens sociala investeringsfond 

för finansiering av hyreskostnader under de första årens drift av Jobbcentrum. 

Kommunstyrelsen beviljade den 22 maj  ytterligare 3 mnkr till Jobbcentrum under 

åren 2018 – 2019 varefter projektet är tänkt att övergå till permanent drift. 

Arbetsinsatserna  finansieras till största del av respektive part i Jobbcentrums 

arbete. Dessutom finns beviljade bidrag från Samordningsförbundet, Uppsala län, 

Sociala investeringsfonden, Enköpings kommun och Delegationen Unga till Arbete 

(DUA) för de nya tjänster som skapats inom ramen för Jobbcentrums. Genom 

ytterligare bidrag från sociala investeringsfonden kan hyran under 2018 få full 

finansiering. Till budgetåret 2019 behöver en annan fördelning av kostnader ske 

mellan de ingående parterna i Jobbcentrum. 
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Budget för jobbcentrum redovisad vid nämndmötet: 

 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden fastställer budget för Jobbcentrum 2018 enligt 

utbildningsförvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets beredning 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2018. Förvaltningen har därefter 

sammanställt underlag till beslut, tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2018. 

Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet för vidare diskussion och beslut till 

utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni 2018. 

__________   

Jobbcentrum

Intäkter Kostnader

-675 Sociala investeringsfonden 400 Samverkansstrateg

-1 600 Samordningsförbundet 650 Samordnare

-600 DUA 750 Jobbcoacher

200 Koordinator HT

200 utbildning

400 Övriga kostnader

-200 Hyresintäkt arbetsförmedlingen 2 912 Hyra

-2 200 Bidrag från social investeringsfond 135 Garage

-200 Integrationsenheten 125 Städning

-200 AME

-100 Hyresintäkt andra förvaltningar

-5 775 5 772 -3 
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Paragraf 90 Ärendenummer UN2018/114 

Beslutsärende: Dataskyddsombud för 
utbildningsnämnden 

Beslut 

1. Magnus Åsman vid kommunledningskontoret utses till dataskyddsombud för 

utbildningsnämnden. 

2. Inger Ericsson entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud för 

utbildningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft i Sverige och resten av EU. 

Den ersätter personuppgiftlagen som upphävs samma datum. 

I personuppgiftslagen har det funnits krav på att alla personuppgiftsansvariga 

organisationer måste ha ett så kallat personuppgiftsombud. 

Personuppgiftsansvarig organisation är i regel varje nämnd för sig i en kommun, 

och ibland flera nämnder tillsammans. 

I den nya lagen ersätts personuppgiftsombud med ”dataskyddsombud”. Detta 

ärende handlar om att föreslå ett dataskyddsombud för utbildningsnämnden. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Reglerna om skydd av personuppgifter finns till för att säkerställa rätten till den 

personliga integriteten. Från 25 maj är det dataskyddsförordningen som styr detta 

område, tillsammans med en nationell dataskyddslag och särskilda lagar om 

personuppgifter i vissa sektorer så som socialtjänst och vård. 

Den myndighet eller det bolag som behandlar personuppgifter och som styr över 

behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. I regel är varje nämnd 

i en kommun personuppgiftsansvarig myndighet och måste ha ett 

dataskyddsombud. Det är inget som hindrar att flera nämnder har samma ombud. 

Den nya lagstiftningen ställer högre krav på kompetensen hos ombudet, som ska 

bestå av bland annat särskild kunskap om regelverket på dataskyddsområdet. 

Den person som kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att utse som 

dataskyddsombud kommer också att rekommenderas kommunens samtliga 

nämnder att utse för att kunna samordna övervakningen av dataskyddsarbetet på 
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ett bra sätt. Processen att utse dataskyddsombud för de andra nämnderna 

samordnas av kommunledningskontoret som så långt det är möjligt tillser att beslut 

tas i alla nämnder innan förordningen träder i kraft. 

Dataskyddsombudet är en mer renodlad roll än det tidigare 

personuppgiftsombudet. Ombudet ska ha särskild kunskap om 

dataskyddslagstiftning och kunna ge råd till verksamheterna. Ombudet ska också 

vara den som övervakar särskilda konsekvensbedömningar (fördjupade 

riskanalyser utifrån ett personuppgiftsperspektiv) och incidentrapportering om det 

händer något med personuppgifter i verksamheten, till exempel en obehörig 

åtkomst eller en förlust. Annat operativt arbete som tidigare utförts av 

personuppgiftsombudet lyfts bort från dataskyddsombudet och ska istället pågå i 

verksamheten, till exempel att föra register över personuppgiftsbehandlingar. 

Dataskyddsombudet bör därför vara avskilt från att fatta beslut, leda 

dataskyddsarbetet och ge rena instruktioner till organisationen. Däremot ska 

dataskyddsombudet ha en särskild roll genom att bli involverad i strategiska 

beslutsprocesser som rådgivare. Dataskyddsombudet ska vidare själv lägga upp 

sitt arbete och får inte styras eller instrueras. Dataskyddsombudet ska enligt 

dataskyddsförordningen tillförsäkras tillräcklig tid och tillräckliga resurser samt 

möjlighet att direkt adressera den personuppgiftsansvarigas högsta beslutsnivå 

med frågor och inte minst med rapporter om eventuella regelbrott. För det fall den 

personuppgiftsansvarige inte vidtar de åtgärder som dataskyddsombudet föreslår 

för att uppfylla lagkraven är ombudet skyldigt att rapportera detta till 

tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet ska kunna kontaktas av registrerade (de 

personer som personuppgifterna tillhör) för frågor om verksamhetens 

dataskyddsarbete eller utövande av sina rättigheter. Därför ska ombudets 

kontaktuppgifter offentliggöras. Ombudet lyder vidare under tystnadsplikt. 

Det är enligt lag obligatoriskt för verksamheterna att samråda med 

dataskyddsombudet i vissa fall. För det fall stora projekt ska startas eller system 

ska köpas in där personuppgifter ska hanteras ska dataskyddsombudet involveras 

tidigt i processen, redan i uppstartsskedet. 

Vidare bör dataskyddsombudet ses som ett internt remissorgan som ska uttala sig 

om tolkningsfrågor av dataskyddsförordningen vid både nya och befintliga 

frågeställningar. 

För det fall förvaltningen är i behov av mer detaljerade regler kring hur ombudet 

ska användas kommer kommunledningskontoret återkomma till nämnden om det. 
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Det är dock förbjudet enligt lag att ge själva dataskyddsombudet instruktioner om 

hur den ska utföra sitt uppdrag. 

Jurist med särskild dataskyddskompetens vid kommunledningskontoret kommer att 

samordna nämndernas dataskyddsarbete och arbeta med kommunstyrelsens 

operativa dataskyddprocesser. Dataskyddsombudet kommer att vara involverat i 

en sådan samordning och kan också självständigt initiera samordning av olika slag 

utifrån sin ombudsroll. Nämnden måste dock också se till att verksamheten 

bedriver ett eget dataskyddsarbete då dataskyddsombudet främst utför tillsyn och 

det bara finns en juristresurs på området för hela kommunen, vilket betyder att den 

resursen svårligen kan utföra alla uppgifter på området. 

Samtidigt som dataskyddsombud utses entledigas nuvarande 

personuppgiftsombud Inger Ericsson. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden 

1. Magnus Åsman vid kommunledningskontoret utses till dataskyddsombud för 

utbildningsnämnden. 

2. Inger Ericsson entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud för 

utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 29 maj 2018. 

Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet för vidare diskussion och beslut till 

utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni 2018. 

__________ 

 

Kopia till: 

Datainspektionen   
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Paragraf 91 Ärendenummer UN2016/224 

Beslutsärende: Ändring i utbildningsnämndens 
delegationsordning utifrån beslutsdelegationer inom 
dataskydd 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att delegationsordningen för utbildningsnämnden 

revideras med tillägg om beslutanderätten inom dataskydd under avsnitt E. Övrigt 

enligt följande. 

1.     Avsnitt E.5 

Fatta överklagbart beslut om avslag på förfrågan enligt dataskyddsförordningen 

och gällande dataskyddslagstiftning (t ex rätt till tillgång och radering) 

Beslutsdelegat: Förvaltningschef 

2.     Avsnitt E.6 

Fatta överklagbart beslut om avslag på förfrågan enligt dataskyddsförordningen 

och gällande dataskyddslagstiftning (t ex rätt till tillgång och radering) i fråga om 

personuppgifter som förvaras av arkivmyndigheten  

 Beslutsdelegat: Förvaltningschef 

3.     Avsnitt E.7 

Fatta beslut om anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet och/eller 

registrerade enligt dataskyddsförordningen 

 Beslutsdelegat: Förvaltningschef 

4.     Ändringen ska gälla från och med beslutsdatum. 

Beskrivning av ärendet 

När myndigheter behandlar personuppgifter måste de tillämpa gällande 

dataskyddslagstiftning på området. Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s 

dataskyddsförordning i Sverige som svensk lag och reglerar hur organisationer får 

hantera personuppgifter. 

I lagstiftningen ges personer ett antal rättigheter de kan hävda gentemot 

organisationer som hanterar deras personuppgifter. Är organisationen en 

myndighet har personen rätt att överklaga beslut som myndigheten fattar som 
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handlar om personers personuppgifter. Myndigheten behöver även ta ställning till 

när en så kallad personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndighet vilket bör 

anses vara ett beslut. 

För att en anställd inom en kommunal nämnd ska få fatta myndighetsbeslut behövs 

så kallad beslutsdelegation. Detta ärende handlar om att utbildningsnämnden ska 

fatta beslut om att delegera beslutanderätt till sina anställda inom 

dataskyddsområdet. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Enligt dataskyddsförordningen har varje person, som en organisation har 

personuppgifter om, rätt att begära tillgång till personuppgifter, rättelse, radering, 

begränsning, invändning eller dataportabilitet. Om organisationen är en myndighet 

har personen också rätt att få beslut när den nekas att utöva sina rättigheter, och 

beslutet ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Varje personuppgiftsansvarig myndighet är också skyldig att anmäla så kallade 

personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndighet under vissa omständigheter. Att ta 

ställning till om detta ska göras och om det har karaktären av ett myndighetsbeslut 

bör det därför delegeras så att beslut kan fattas på tjänstemannanivå. Nämnden 

ska i egenskap av personuppgiftsansvarig så snart som möjligt bli underrättad om 

en personuppgiftsincident som anmäls till tillsynsmyndighet, samt i även i de fall 

dataskyddsombudet anser det vara lämpligt. 

Rätt till rättelse och radering 

Varje person har rätt att vända sig till myndigheten för att be att få felaktiga 

personuppgifter rättade. Personer har också rätt att be om att få bli raderade 

(rätten att bli glömd). Dessa två rättigheter kommer ofta behöva prövas mot 

myndighetens skyldighet att bevara allmänna handlingar, vilket troligtvis kommer 

att väga tyngre i de allra flesta fall. 

Rätt till begränsning 

Personer har ibland rätt att kräva att behandlingen av dennes personuppgifter 

begränsas. Begränsa betyder att personuppgifterna bara får behandlas för vissa 

avgränsade syften på personens begäran. 

Rätt till dataportabilitet 

 Om personuppgiftshanteringen grundar sig på avtal eller samtycke har personer i 

vissa fall rätt att få ut och flytta sina personuppgifter som den lämnat. Att flytta 

personuppgifterna behöver nödvändigtvis inte betyda att de också måste raderas.  
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Rätt att invända 

 Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av 

allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. 

Då får den personuppgiftsansvarige bara fortsätta att behandla personuppgifterna 

om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till det som väger tyngre 

än den enskildes intressen. 

Förslag på beslutsdelegationer 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

E.5 Fatta 
överklagbart 
beslut om 
avslag på 
förfrågan enligt 
dataskydds-
förordningen 
och gällande 
dataskydds-
lagstiftning (t ex 
rätt till tillgång 
och radering) 

Artikel 16-18, 20-
22 dataskydds-
förordningen samt 
tillämpliga delar av 
dataskyddslagen 
och särskilda 
register-
författningar 

Förvaltningschef I samråd med 
jurist med 
särskild 
kompetens inom 
personuppgifts-
frågor vid KLK  

E.6 Fatta 
överklagbart 
beslut om 
avslag på 
förfrågan enligt 
dataskydds-
förordningen 
och gällande 
dataskydds-
lagstiftning (t ex 
rätt till tillgång 
och radering) i 
fråga om 
personuppgifter 
som förvaras 
av arkiv-
myndigheten  

Artikel 16-18, 20-
22 
dataskyddsförordni
ngen samt 
tillämpliga delar av 
dataskyddslagen 
och särskilda 
registerför-
fattningar 

Förvaltningschef I samråd med 
jurist med 
särskild 
kompetens inom 
personuppgifts-
frågor vid KLK 

E.7 Fatta beslut om 
anmälan av 
personuppgifts-
incident till 
tillsyns-
myndighet 
och/eller 

Artikel 33 
dataskyddsför-
ordningen  

Förvaltningschef  
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registrerade 
enligt 
dataskydds-
förordningen 

 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar beslut om att 

revidera utbildningsnämndens delegationsordning med tillägg om dataskydd. 

Förvaltningen föreslår även att ändringen ska gälla från och med beslutsdatum. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att delegationsordningen för utbildningsnämnden 

revideras med tillägg om beslutanderätten inom dataskydd under avsnitt E. Övrigt 

enligt följande. 

1.     Avsnitt E.5 

Fatta överklagbart beslut om avslag på förfrågan enligt dataskyddsförordningen 

och gällande dataskyddslagstiftning (t ex rätt till tillgång och radering) 

Beslutsdelegat: Förvaltningschef 

2.     Avsnitt E.6 

Fatta överklagbart beslut om avslag på förfrågan enligt dataskyddsförordningen 

och gällande dataskyddslagstiftning (t ex rätt till tillgång och radering) i fråga om 

personuppgifter som förvaras av arkivmyndigheten  

 Beslutsdelegat: Förvaltningschef 

3.     Avsnitt E.7 

Fatta beslut om anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet och/eller 

registrerade enligt dataskyddsförordningen 

 Beslutsdelegat: Förvaltningschef 

4.     Ändringen ska gälla från och med beslutsdatum. 

Arbetsutskottets beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 29 maj 2018. 
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Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet för vidare diskussion och beslut till 

utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni 2018. 

__________   
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Paragraf 92 Ärendenummer UN2018/73 

Beslutsärende: Svar på remiss av motion - Permanent 
kretsloppsutställning i Vattenparken 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

Uppdra åt tekniska nämnden att verkställa motionens huvudinnehåll. 

Beskrivning av ärendet 

Moderaterna och Centerpartiet lämnade den 16 oktober 2017 en motion i vilken de 

föreslår att kommunen uppför en permanent kretsloppsutställning i Korsängens 

vattenpark. Motionärerna nämner att flera andra kommuner i Sverige i olika former 

har liknande utställningar. Enligt motionen skulle byggprogrammet på 

Westerlunsdska gymnasiet bygga och underhålla utställningen. ”Civilsamhällets 

organisationer” skulle sköta öppethållandet och finansiering skulle ske med ”EU-

medel eller från andra liknande fonder” (motionen, s. 1). 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Utbildningsförvaltningen bedömer att initiativet som tagits i motionen är bra och på 

sikt genomförbart. Byggprogrammet, som enligt motionen skulle bygga och 

underhålla utställningens anläggning, ställer sig positivt till initiativet, förutsatt att 

förpliktelserna som medföljer inte stör programmets innehåll, praktiktider och 

programmets andra obligatoriska moment. 

Förvaltningen vill nämna att även andra verksamheter potentiellt kan bidra till en 

kretsloppsutställning, exempelvis yrkeshögskolans trädgårdsmästarutbildning. En 

sådan utställning kan eventuellt även innebära sysselsättning för individer som 

behöver förbereda sig för alternativt återgå till arbetslivet. 

Förvaltningen bedömer att initiativet behöver utredas och utarbetas ytterligare 

innan kommunfullmäktiges beslut. Av motionen framgår exempelvis inte vilka 

organisationer i civilsamhället motionärerna syftar på eller vilka ”EU-medel” 

och ”andra liknande fonder” som kan vara tänkbara källor till finansiering. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden 

Förslag till kommunfullmäktige 
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Närmare utreda förutsättningarna för uppförande av en permanent 

kretsloppsutställning, enligt Moderaternas och Centerpartiets motion. 

Arbetsutskottets beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 29 maj 2018. 

Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden 

Förslag till kommunfullmäktige 

 

Uppdra åt tekniska nämnden att verkställa motionens huvudinnehåll. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag och 

arbetsutskottets förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de 

båda förslagen ställs mot varandra. Utbildningsnämnden godkänner ordningen. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen   
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Paragraf 93 Ärendenummer UN2018/85 

Beslutsärende: Svar på revisionsrapport  - Styrning 
och kontroll av större investeringar 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar förvaltningens synpunkter på revisionsrapporten som 

sina egna. 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av Enköpings kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genomfört 

en granskning av investeringsstyrningen. Syftet var att undersöka hur riktlinjer och 

rutiner för beslut, genomförande och uppföljning av stora investeringar i kommunen 

tillämpas. 

Förtroendevalda revisorerna skickade rapporten till kommunstyrelsen och berörda 

nämnder på remiss. Berörda nämnder ska skicka sina synpunkter till 

kommunstyrelsen senast den 18 juni 2018. 

Utbildningsförvaltningens synpunkter 

Utbildningsförvaltningen delar revisorernas bedömning att genomförda ekonomiska 

förkalkyler vid större investeringar inte har varit så träffsäkra. Det kan ha olika 

förklaringar. Exempelvis kan markeringsbelopp ändras på grund av att 

anbudsgivare anger helt annorlunda belopp. Dock kan man sträva efter så 

träffsäkra förkalkyler som möjligt. Dessutom bör beslutande politiker förvarnas om 

att markeringsbelopp i regel skiljer sig ifrån faktiska kostnader. 

I detta avseende anser förvaltningen att förtroendet mellan politiken och 

tjänstemannaorganisationen behöver stärkas. Politiker behöver förses med 

tydligare riskanalyser. Exempelvis kan man tidigare förvarna om de faktiska 

kostnadernas avvikelser i förhållande till förkalkyler samt tydligare förklara orsaker 

till dessa avvikelser. Samtidigt behöver politiker i större utsträckning delegera 

ansvar för utförande till tjänstemannaorganisationen samt också lita på att 

utförandet sker med expertis och högsta möjliga kvalitet. 

Förvaltningen anser att ansvarsfördelning gällande ekonomiska underlag i 

utredningsskeden är oklar. Vi efterfrågar en tydligare projektledningsmodell med 

avstämningspunkter där verksamheter är involverade i hela processen samt 

tydligare uppföljning. I nuläget genomförs vissa projektfaser utan verksamhetens 

medverkan. 



 Protokoll  26 (38) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

Utbildningsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Förvaltningen efterfrågar tydliga principer vid prioritering av investeringar. Vem 

fattar beslut och på vilka grunder fattas beslut vid motstridiga investeringsbehov? 

Likaså behöver alla projekt som kräver stöd från lokala organisationer följas av 

tätare kommunikation med organisationerna avseende resurser som krävs för 

genomförande av projekt. 

För att slutsatserna ska kunna utnyttjas och förslagen implementeras behöver 

rollfördelning förtydligas i alla led, i enlighet med revisorernas slutsatser. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden antar förvaltningens synpunkter på revisionsrapporten som 

sina egna. 

Arbetsutskottets beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 29 maj 2018. 

Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet för vidare diskussion och beslut till 

utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni 2018. 

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen   
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Paragraf 94 Ärendenummer UN2018/82 

Beslutsärende: Dokumenthanteringsplan för 
utbildningsnämnden - revidering 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag till reviderad 

dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för utbildningsnämnden som ska 

gälla från beslutsdatum. 

2. Dokumenthanteringsplanen ersätter tidigare dokumenthanteringsplan och 

arkivbeskrivning i dess helhet. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en reviderad 

dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning. Planen har tagits i samråd med 

arkivmyndigheten. 

Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning för sin 

verksamhet och organisation. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan har till 

syfte att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar och 

information som uppkommer genom utbildningsnämndens verksamhet. Genom att 

strukturera informationsflödet i samlad form ges en samlad överblick över hur 

utbildningsnämndens allmänna handlingar och arkiv är organiserade och hur dess 

verksamhet fungerar. 

Dokumenthanteringsplanen talar om vilka typer av handlingar som förekommer i 

myndighetens verksamhet, om hur dessa ska bevaras eller gallras och hur de ska 

hanteras. Den beskrivet också vilka handlingar som är av tillfällig eller ringa 

betydelse och som kan gallras. När det gäller till exempel gallring av 

psykologjournaler i digital form gallras dessa efter överlämnandet till 

kommunarkivet (behörigheten för tillgänglighet övergår då till Enköpings kommuns 

kommunarkiv). 

Förslaget till dokumenthanteringsplan har behandlats av berörda chefer och 

verksamheter inom förvaltningen. Samråd och synpunkter har också hämtats in 

från berörda verksamheter inom kommunledningskontoret i samband med att 

dokumenthanteringsplanen för skolnämnden togs fram och beslutades den 31 

januari 2018. 
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Enligt gällande arkivreglemente för Enköpings kommun ska myndigheterna 

samråda med arkivmyndigheten vid bland annat gallring av handlingar. 

Utbildningsnämndens arkivsamordnare har tillsammans med skolnämndens 

arkivsamordnade haft samråd med arkivmyndigheten inför uppdatering av 

nämndens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Nu gällande dokumenthanteringsplan för utbildningsnämnden är senast reviderad 

och beslutad av utbildningsnämnden den 17 november 2011 (UN2011/68, paragraf 

144) och har gällt sedan dess. En del nya ansvarsområden och uppdrag har 

tillkommit för utbildningsnämnden och ett behov av att förtydliga innehållet i 

dokumenthanteringsplanen har funnits. Därför har grupper av dokument  tillkommit 

och andra tagits bort. 

Utbildningsförvaltningen föreslår mot bakgrund av den utredning som har 

genomförts att föreslagen dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för 

utbildningsnämnden antas i sin helhet och ersätter nuvarande 

dokumenthanteringsplan från och med beslutsdatum. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden 

1. Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag till reviderad 

dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för utbildningsnämnden som ska 

gälla från beslutsdatum. 

2. Dokumenthanteringsplanen ersätter tidigare dokumenthanteringsplan och 

arkivbeskrivning i dess helhet. 

Arbetsutskottets beredning 

Arbetsutskottet har berett ärendet den 29 maj 2018. 

Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet för vidare diskussion och beslut till 

utbildningsnämndens sammanträde den 14 juni 2018. 

__________ 

 

Kopia till: 

Verksamheterna   
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Paragraf 95 Ärendenummer UN2018/124 

Rapport: Kompetensförsörjningsplan  

Beslut 

Utbildningsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 

Frank Stoor redogör för ärendet. 

Kompetensförsörjningsplanen är ett övergripande inriktningsdokument. 

Dokumentet kompletteras med uppdrag i skol- och utbildningsnämnden och i 

utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner för att stötta lokala utmaningar och 

behov. 

Arbete enligt kompetensförsörjningsplanen följs upp varje tertial då också rapport 

sker till respektive nämnd om arbetet med kompetensförsörjning.  

Planen utvärderas och revideras under perioden januari till mars varje år.  Statistik 

i kompetensförsörjningsplanen revideras varje år i mars. I  mars/april  behöver 

verksamheternas rekryteringsbehov inför höstterminen vara sammanställt. 

__________   
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Paragraf 96  

Uppföljning av verksamhetsbesök 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 

Innan dagens sammanträde har utbildningsnämnden träffat verksamheterna inom 

Arbetsmarknadsenheten och Jobbcentrum. 

Utbildningsnämnden tackar alla medverkande för trevligt och intressant 

verksamhetsbesök. 

__________   
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Paragraf 97  

Information: Nytt gymnasium 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 

Frank Stoor informerar om förstudie nytt gymnasium, statusrapport 2018-06-05. 

__________   
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Paragraf 98  

Information: Gymnasievalet 2018/2019 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 

Jenny Fredriksson, administrativ chef på Westerlundska gymnasiet, ger aktuell 

information om gymnasievalet för läsåret 2018/2019. 

__________   
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Paragraf 99  

Arbetsplanering/beslutsuppföljning 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning för att underlätta 

arbetsplaneringen för nämndens ärenden. 

Utbildningsnämnden diskuterar innehåll i aktuell förteckning som kompletteras till 

nästa sammanträde. 

__________   
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Paragraf 100 Ärendenummer UN2018/83 

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Beslut 

Besluten anmäls och läggs till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 

Följande beslut har fattats med stöd av utbildningsnämndens delegationsordning: 

Delegat Datum Beslut enligt delegationsordning Ärendenummer 

Rektor Wgy 180531 G21 Beslut att undervisning på 
nationellt program får fördelas över 
längre tid än tre år 

UN2018/139 

 180601 G21 Beslut att undervisning på 
nationellt program får fördelas över 
längre tid än tre år 

UN2018/140 

Rektor Komvux 180531 I 2a-c Mottagande och antagning av 
elever 

UN2018/83 

 180514 I 3 Beslut om att utbildning för elev ska 
upphöra 

UN2018/125 

Vuxenutbildningschef 180531 I 2a-b Mottagande och antagning av 
elever 

UN2018/83 

Förteckning över nya anställningsavtal (WinLas) tillsvidareanställning utfärdade under 

perioden 2018-

05

  

Programrektor Wgy 180507 Förstelärare  

 180504 Lärare gy allm  

 180508 

180507 

180516 

Lärare gy allm 

Lärare gy allm 

Lärare gy allm 

 

Vuc chef 180528 Integrationshandläggare  

Rektor Komvux 180516 Administrativ assistent  

__________ 
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Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

Utbildningsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

Utbildningsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Paragraf 101  

Skrivelser 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Skrivelser från Datum Angående Ärendenummer 

Enköpings 
kommun 
Revisorer 

180502 Remiss – Revisionsrapport 
Grundläggande granskning av 
kommunstyrelsens och nämndernas 
ansvarsutövande 2017 

UN2018/127 

KF 180514 Reglemente för utbildningsnämnden KS2018/103 

 180514 Anmälan av avflyttad nämndsledamot KS2014/450 

 180514 Redovisning av ej slutbehandlade 
motioner och medborgarförslag 2018 

KS2018/147 

 180514 Hållbarhetspolicy för Enköpings 
kommun 

KS2017/561 

KS 180522 Svar på ansökningar ur sociala 
investeringsfonden 

UN2018/17 

 180522 Riktlinje för hantering av personuppgifter KS2018/311 

Skolinspektionen 180517 Anmälan om skolsituationen för en elev 
vid Westerlundska gymnasiet 

UN2018/130 

 180525 Anmälan om skolsituationen för en elev 
vid Westerlundska gymnasiet 

UN2018/138 

Skolverket 180605 Beslut om nationellt godkänd 
idrottsutbildning 

UN2018/18 

 180601 Beslut om statsbidrag för gymnasial 
lärlingsutbildning 

UN2018/113 

Utbildnings-
förvaltningen 

180414 Protokoll - förvaltningssamverkan SKN2018/77 

 180517 Personuppgiftsbiträdesavtal UN2018/126 

 180602 Begäran om omprövning av 
föreläggande 

UN2017/48 
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Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

Utbildningsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 180611 Samarbetsavtal gällande ULF-
försöksverksamhet med praktiknära 
forskning 

UN2018/147 

 180611 Utredning med anledning av anmälan 
om skolsituationen för en elev vid 
Westerlundska gymnasiet 

UN2018/130 

__________   



 Protokoll  38 (38) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

Utbildningsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Paragraf 102  

Information och övriga frågor 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 

- Slutar sina uppdrag i utbildningsnämnden  

Margareta S:t Cyr (M) och Angelica Stagling (S) slutar i nämnden på grund av flytt 

från kommunen. 

Inger Ericsson, går i pension och slutar som nämndsekreterare. Pia-Lena Fromell, 

nämndsekreterare i skolnämnden tar över UNs nämndadministration 

mandatperioden ut.  

- Ny rektor utsedd till Westerlundska gymnasiet 

Linda Lindahl, rektor Korsängsskolan, är utsedd till ny rektor på gymnasieskolan 

och börjar sin tjänst den 13 augusti. 

- Rekrytering av ny rektor till Komvux 

Ulrika Karlsson slutar som rektor på Komvux och rekrytering av ny rektor har just 

påbörjats. 

- Studentavslutning på Westerlundska gymnasiet 

Daniel Hellström informerar om en trevlig och lugn studentavslutning. 

- Avslutning 

Ordförande Marié Karlström (S) tackar alla i utbildningsnämnden för gott 

samarbete under terminen. 

__________ 

 


