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Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Ledamotsinitiativet anses besvarat 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ om yrkeshögskolan väcktes av Margareta Ekblom (NE) i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 20 maj 2021 och skickades till 
förvaltningen på beredning.  

I ledamotsinitiativet lyfts bland annat att det finns en oro att yrkeshögskolan i 
Enköping hotas av nedläggning på grund av ett minskande söktryck.    

I ledamotsinitiativet lämnas fyra yrkanden: 

1. Att UAN tar ett principbeslut om att Enköping ska ha som mål att anordna
yrkeshögskoleutbildningar för att säkerställa att arbetslösa kan byta yrkesbana och
komma i arbete

2. Att UAN ger förvaltningen i uppdrag att löpande redovisa till nämnden vilka
marknadsföringsinsatser man valt att göra respektive valt att inte att göra. Detta
gällande marknadsföringsinsatser för att säkerställa att vi får tillräckligt många
sökande till våra utbildningar.

3. Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en 1-årig
ventilationsutbildning på komvux-nivå för att bevara den uppbyggda kompetensen
om ventilation nu när vi fick ställa in YH utbildningen.

4. Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en policy om allokering av
resurser för marknadsföring av yrkeshögskolan utbildningar som kan användas i
kontakt med Myndigheten för yrkeshögskola för att försöka övertyga myndigheten
om att det är rimligt att fortsätta bevilja kommunen tillstånd för befintliga och nya
YH utbildningar.
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utveckling av yrkeshögskolan  

Förvaltningens bedömning är att en nedläggning av Yrkeshögskolan i Enköpings 
kommun inte är aktuell. Avsikten framöver är att bibehålla befintlig 
utbildningsverksamhet och att försöka utöka utbildningsutbudet.  

Den trädgårdsmästarutbildning som bedrivs i yrkeshögskolans regi har de senaste 
åren haft ett högt söktryck med drygt 100 sökande till 30 platser. Vid den senaste 
avläsningen (maj 2021) var det till exempel 25 procent av de som sökte som fick 
en plats. Av de som gått klart utbildningen de senaste två åren fick i genomsnitt 
95% examen och 92% anställning efter sex månader. 
Trädgårdsmästarprogrammet är beviljat till och med år 2026 och avsikten är att 
söka nytt tillstånd för att få bedriva kursen även efter att nuvarande tillstånd går ut. 
Jämförelsevis har den utbildning till ventilationsingenjör som tidigare bedrivits, och 
som omnämns i ledamotsinitiativet, inte alls haft samma söktryck. Under de år som 
utbildningen bedrivits har antalet sökanden pendlat mellan 20 och 36 stycken per 
år. Detta var en av anledningarna till att man valde att inte ansöka på nytt utan 
istället se över hur utbildningen skulle kunna göras om.  

För att utöka utbildningsverksamheten har yrkeshögskolan ansökt om att få starta 
två kortare kurser med start hösten 2022: Ekosystemtjänster – grönblå utemiljöer 
samt Projektering och kalkylering av ventilationssystem. Svar på om kurserna blivit 
beviljade kommer i maj. En ansökan om en längre utbildning, med inriktning IT-
säkerhet, är påbörjad och ska lämnas in i juni 2022. Där kommer svar först januari 
2023. 

Ett samarbete inom Fyra Mälarstäder (4M) angående yrkesutbildningar har tidigare 
funnits, men arbetsgruppen är i nuläget vilande. Satelitutbildningar är ytterligare en 
möjlig väg för att komplettera utbildningsutbudet, med utbildningar som är på ett 
längre avstånd än pendlingsavstånd. Om sådana lösningar är möjliga beror på 
utbildningarnas genomförande och utbildningsplaner.  

Marknadsföringsinsatser  

Vad gäller marknadsföring så har yrkeshögskolan sedan 2018 lagt mellan 65 000 
och 150 000 kronor årligen på marknadsföring. Insatserna har bestått av synlighet i 
ledande studerandeportaler, webbannonsering, annonser i tryckt media, riktad 
annonsering i sociala medier, utskick samt deltagande i mässor och event. 
Bedömningen vad gäller ventilationsprogrammet är dock att det var begränsad 
efterfrågan snarare än avsaknad marknadsföring som förklarade det begränsade 
söktrycket. 

Samtidigt bör man vara medveten om att även om yrkesutbildningen finansieras av 
staten så är eventuella marknadsföringsinsatser en kostnad för kommunen. För att 
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höja ambitionen kring marknadsföring behöver alltså kommunala medel tillföras. 
Detsamma gäller arbetet med att förbereda ansökningar, där statlig finansiering blir 
aktuell först i de fall utbildningarna godkänts och startats.  

Ventilationsutbildning på komvux (kommunal vuxenutbildning)  

Vad gäller en ventilationsutbildning på komvux-nivå så är behovet av detta inte 
något som verksamheten i dagsläget har undersökt. Avgörande för att man ska 
välja att erbjuda en utbildning är att det finns ett en efterfrågan från 
arbetsmarknaden, vilket skulle behöva utredas. Utöver detta behöver beslutet om 
vilka utbildningar som ska erbjudas görs i samverkan med regionen, vilket sker 
under våren varje år. Detta är en förutsättning för att få statsbidrag.  

Relationen till Myndigheten för yrkeshögskolan  

Avslutningsvis vad gäller relationen till Myndigheten för yrkeshögskolan, som 
också omnämns i initiativet, så är bedömningen att Enköpings kommun har ett gott 
anseende hos myndigheten, även om kommunen är att betrakta som en mindre 
anordnare. Ett bevis på detta är bland annat att Enköpings kommun sitter som 
studeranderepresentanter i granskningsrådet vid utbildningsdepartementet, på 
Myndigheten för yrkeshögskolans rekommendation. Förvaltningen ser därför inte  
ett behov av att övertyga myndigheten om att Enköpings kommun är en kompetent 
utförare av yrkeshögskoleutbildningar. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-05 
Bilaga 01 Ledamotsinitiativ om yrkeshögskolan från Nystart Enköping, daterat 
2021-05-18 
Bilaga 02 Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 19 maj 2021, paragraf 103  

 
 
 
Linda Lindahl  
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Malin Kvist 
Utredare 
Enköpings kommun 

 



Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping om Yrkeshögskolan 

Under åren 2009 – 2015 var Enköping kommun den kommun i Region Uppland som hade mest 
yrkeshögskola utbildningar. Nystart Enköping är oroade att yrkeshögskolan i Enköping nu hotas av en 
total nedläggning.  
 
Idag har Enköping endast en YH utbildning kvar och det är trädgårdsmästarutbildningen som har 
vikande antal sökande. Vi hade förra året även rätt att bedriva utbildning i ventilationsteknik, men 
utbildningen ställdes in eftersom det fattades sökanden.  

Efter diffusa svar när vi frågat på nämnden har Nystart Enköping vänt oss till anställda på 
yrkeshögskolan och fått uppgiften att ventilationsutbildningen mellan 2011 – 2015 hade c:a 45 
ansökningar till 25 platser per år. År 2016 c:a 70 ansökningar till 25 platser. År 2018 c:a 30 sökande 
till 25 platser, År 2019 22 var sökande till 25 platser. 2020 var det bara 12 sökande till 25 platser, 
detta lede till av kursen kunde inte genomföras och YH Enköping fick ställa in kursen i fråga. 
Förklaringen uppges vara att kommunen under senare år slutat lägga resurser på att marknadsföra 
utbildningen. Samma mönster med bristande marknadsföring uppges finnas för de övriga YH 
utbildningar som kommunen redan behövt lägga ned. 
 
Möjlighet att få arrangera yrkesutbildningar är något man ansöker om hos Myndigheten för 
yrkeshögskola som sedan står för kostnaden. Själva marknadsföringen om utbildningen åligger dock 
Enköping som kursanordnare. Det kommer i framtiden bli mycket svårt för YH Enköping att få nya 
kurser beviljade av Myndigheten för yrkeshögskola om beviljade kurser vare sig marknadsförts eller 
genomförs. Att bevara kompetensen om utbildningen inte genomförs är givetvis mycket svårt. 
 
För Nystart är det angeläget att vi gör allt vi kan för att personer i Enköping kan ta ansvar för sin 
försörjning och när det gäller utbildningar för vuxna har vi inte gjort tillräckligt. Yrkesutbildningar är 
viktiga för möjligheten att ha ett långt yrkesliv. Vi behöver en räddningsplan för bevara YH 
verksamheten i Enköping. 
 
Nystart Enköping yrkar: 

• Att UAN tar ett principbeslut om att Enköping ska ha som mål att anordna 
yrkeshögskoleutbildningar för att säkerställa att arbetslösa kan byta yrkesbana och komma i 
arbete 

• Att UAN ger förvaltningen i uppdrag att löpande redovisa till nämnden vilka 
marknadsföringsinsatser man valt att göra respektive valt att inte att göra. Detta gällande 
marknadsföringsinsatser för att säkerställa att vi får tillräckligt många sökande till våra 
utbildningar. 

• Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en 1-årig 
ventilationsutbildning på komvux-nivå för att bevara den uppbyggda kompetensen om 
ventilation nu när vi fick ställa in YH utbildningen. 

• Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en policy om allokering av resurser för 
marknadsföring av yrkeshögskolan utbildningar som kan användas i kontakt med 
Myndigheten för yrkeshögskola för att försöka övertyga myndigheten om att det är rimligt 
att fortsätta bevilja kommunen tillstånd för befintliga och nya YH utbildningar. 

Margareta Ekblom (ledamot), Per-Anders Staav (ersättare) 

Nystart Enköping 
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Paragraf 103 Ärendenummer UAN2021/485 

Ledamotsinitiativ om Yrkeshögskolan från Nystart 
Enköping (NE) 

Beslut 
Ledamotsinitiativet lämnas över till utbildningsförvaltningen för beredning.  

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ från Nystart Enköping (NE) Margareta Ekblom har väckts på 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-05-19.  
Ledamotsinitiativet lyder:  

Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping om Yrkeshögskolan 

Under åren 2009 – 2015 var Enköping kommun den kommun i Region Uppland 
som hade mest yrkeshögskola utbildningar. Nystart Enköping är oroade att 
yrkeshögskolan i Enköping nu hotas av en total nedläggning. 
 
Idag har Enköping endast en YH utbildning kvar och det är 
trädgårdsmästarutbildningen som har vikande antal sökande. Vi hade förra året 
även rätt att bedriva utbildning i ventilationsteknik, men utbildningen ställdes in 
eftersom det fattades sökanden. 

Efter diffusa svar när vi frågat på nämnden har Nystart Enköping vänt oss till 
anställda på yrkeshögskolan och fått uppgiften att ventilationsutbildningen mellan 
2011 – 2015 hade c:a 45 ansökningar till 25 platser per år. År 2016 c:a 70 
ansökningar till 25 platser. År 2018 c:a 30 sökande till 25 platser, År 2019 22 var 
sökande till 25 platser. 2020 var det bara 12 sökande till 25 platser, detta lede till 
av kursen kunde inte genomföras och YH Enköping fick ställa in kursen i fråga. 
Förklaringen uppges vara att kommunen under senare år slutat lägga resurser på 
att marknadsföra utbildningen. Samma mönster med bristande marknadsföring 
uppges finnas för de övriga YH utbildningar som kommunen redan behövt lägga 
ned. 

Möjlighet att få arrangera yrkesutbildningar är något man ansöker om hos 
Myndigheten för yrkeshögskola som sedan står för kostnaden. Själva 
marknadsföringen om utbildningen åligger dock Enköping som kursanordnare. Det 
kommer i framtiden bli mycket svårt för YH Enköping att få nya kurser beviljade av 
Myndigheten för yrkeshögskola om beviljade kurser vare sig marknadsförts eller 
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genomförs. Att bevara kompetensen om utbildningen inte genomförs är givetvis 
mycket svårt. 

  

För Nystart är det angeläget att vi gör allt vi kan för att personer i Enköping kan ta 
ansvar för sin försörjning och när det gäller utbildningar för vuxna har vi inte gjort 
tillräckligt. Yrkesutbildningar är viktiga för möjligheten att ha ett långt yrkesliv. Vi 
behöver en räddningsplan för bevara YH verksamheten i Enköping. 

Nystart Enköping yrkar: 

· Att UAN tar ett principbeslut om att Enköping ska ha som mål att anordna 
yrkeshögskoleutbildningar för att säkerställa att arbetslösa kan byta 
yrkesbana och komma i arbete 

· Att UAN ger förvaltningen i uppdrag att löpande redovisa till nämnden vilka 
marknadsföringsinsatser man valt att göra respektive valt att inte att göra. 
Detta gällande marknadsföringsinsatser för att säkerställa att vi får 
tillräckligt många sökande till våra utbildningar. 

· Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en 
1-årig ventilationsutbildning på komvux-nivå för att bevara den uppbyggda 
kompetensen om ventilation nu när vi fick ställa in YH utbildningen. 

· Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en policy om allokering 
av resurser för marknadsföring av yrkeshögskolan utbildningar som kan 
användas i kontakt med Myndigheten för yrkeshögskola för att försöka 
övertyga myndigheten om att det är rimligt att fortsätta bevilja kommunen 
tillstånd för befintliga och nya YH utbildningar. 

Margareta Ekblom (ledamot), Per-Anders Staav (ersättare) Nystart Enköping 

__________ 


	1.Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-05, reviderad efter AU
	Svar på ledamotsinitiativ om yrkeshögskolan
	Förslag till beslut
	Förslag till nämnden

	Beskrivning av ärendet
	Utbildningsförvaltningens bedömning



	2.nystart_Ledamotsinitiativ_om_yrkeshögskola
	3.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträde 19 maj 2021 (2021-05-19 UAN §103)
	Ledamotsinitiativ om Yrkeshögskolan från Nystart Enköping (NE)
	Beslut
	Beskrivning av ärendet



