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Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12.  

Måndag 28 februari 2022 kl 11:30 
  
Avser paragrafer 1 - 23 
  
Sekreterare  
 Sara Bjurefors 
  
Ordförande  
 Mats Flodin (M) 
  
Justerande  
 Solweig Eklund (S) 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-02-16 
Anslaget sätts upp 2022-02-28 
Anslaget tas ned 2022-03-22 
Sista dag att överklaga 2022-03-21 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Plats och tid Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12  

och 
Digitalt via Teams, onsdagen den 16 februari 2022, klockan 09.00–16.20 

  
Beslutande Mats Flodin, Ordförande (M) 

Solweig Eklund, Vice ordförande (S) 
Rebecka Lindström (C) 
Svante Forslund (L) 
Roland Wallhuss (KD) 
Johan Engwall (S) 
Per-Anders Staav (NE) 
Johan Enfeldt (S), tjänstgörande ersättare 
Thomas Lantz (SD), tjänstgörande ersättare 
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Ej tjänstgörande ersättare Monica Avås (M), via Teams 
Gabriel Sherif (C), via Teams 
Agneta Willey (MP), via Teams 
Margareta Ekblom (NE), via Teams 
Jessica Lovéus (SD), via Teams 

  
Övriga deltagare Linda Lindahl, Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen  

Sara Bjurefors, Nämndsekreterare Utbildningsförvaltningen 
Malin Kvist, Utredare Utbildningsförvaltningen 
Richard Hedström, Områdespolis, paragraf 4 
 
 
Övriga deltagare, via Teams 
Anders Härdevik, Verksamhetschef grundskola 
Elisabeth Ståhl, Verksamhetschef förskola 
Maria Flinck- Thunberg, Verksamhetschef Stöd och Utveckling 
Carina Westh, Verksamhetschef gymnasieverksamhet, VUX, AME  
Ulrika Björn, Administrativ chef Utbildningsförvaltningen 
Maja Geffen, Kommunikationsstrateg Utbildningsförvaltningen 
Tina Engström, Kommunikatör Utbildningsförvaltningen 
Oskar Bernövall, Kommunikatör Utbildningsförvaltningen 
Johanna Krantz, Lokalsamordnare Utbildningsförvaltningen, paragraf 6 
Anna Marin, Ekonom Utbildningsförvaltningen, paragraf  
Birgitta Karlsson, Ekonom Utbildningsförvaltningen, paragraf  
Daniel Hellström Rektor WGY, paragraf 14-15 
 
Stig Forshult, Kommunrevisor 
Jessica Carlson, Lärarförbundet 
Björn Nilsson, Lärarnas Riksförbund.  
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Eklund (S) utses till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

__________  
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Paragraf 3  

Anmälan av jäv  

Beskrivning av ärendet 
Ordförande påminner de tjänstgörande ledamöterna om att anmäla eventuella 
jävsituationer när dessa uppstår. Hänvisning till Kommunallagen kap 6, §28.  

__________  
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Paragraf 4 Ärendenummer UAN2022/223 

Information från Polisen om det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet i Enköping.   

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Richard Hedström, områdespolis i Enköping informerar nämnden om polisens 
förebyggande och trygghetsskapande arbete.  

__________  
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Paragraf 5  

Information | Tema: Verksamhetsutveckling: 
Betygsuppföljning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Härdevik, verksamhetschef grundskola, informerar nämnden om 
betygsuppföljning gällande elever i grundskolan.  

__________  
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Paragraf 6 Ärendenummer UAN2021/1066 

Beställning av förstudie för att ersätta Enögla 
förskolas paviljonger med en permanent byggnad 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer en förstudie för att ersätta 
Enögla förskolas paviljonger med en permanent byggnad.  

Beskrivning av ärendet 
Enögla förskola består idag av paviljonger som tillkommit vid två olika tillfällen. 
Den äldre paviljongen äger kommunen och de har ett permanent bygglov. Den 
nya paviljongen etablerades 2017. Kontraktet för nya paviljongerna är skrivet initialt 
på fem år (170530–220530) med möjlighet till förlängning. Kontraktet förlängs 
årsvis och är idag förlängt till 2023-05-30. Paviljongerna har ett tidsbegränsat 
bygglov till 2027-02-15.Totalt fanns det plats för 150 barn. Idag bedrivs också 
öppna förskolans verksamhet i en del av lokalerna. De flyttade hit 2019 och 
befinner sig i den äldre av paviljongerna. Enögla förskola har också utökats med 
en bussavdelning. Så idag finns plats för 142 barn i förskoleverksamheten. 120 
barn befinner sig på förskolan och 22 barn på förskolebussavdelningen. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Enköpings tätort är i stort behov av fler förskoleplatser. Idag ser vi ut att behöva 
kapacitetsöka med 200–250 nya förskoleplatser innan 2032, utöver det som redan 
är planerat och beslutat. Med tanke på hur stor verksamheten är idag på Enögla 
förskola behöver förskolan ersättas med en ny lokal med plats för minst 120 barn. I 
förstudien behöver både en ersättning för 120 barn och en med plats för 160 barn 
presenteras.   

Paviljongerna på Enögla är utformade med avdelningar där 15 barn per avdelning 
får plats. Eftersom lokalerna är väldigt ”traditionellt” utformade med begränsningar i 
barngrupperna och ytor som gör det svårt att få en effektiv och ekonomisk 
organisation. Med en ny permanent förskola så kan vi få en lokalmässigt bättre och 
likvärdig miljö för barnen som på längre sikt blir mer effektiv och ekonomisk för 
verksamheten.  

Bilden nedan visar 2021 års befolkningsprognos. 
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Eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig förskoletomt i samma område så 
behöver förstudie titta på alla lämpliga tomter inom tätorten.  

Vi ser att det är bra att öppna förskolans verksamhet finns i västra delarna av 
staden. Öppna förskolan kan ligga ihop med en förskola för att få 
samverkansmöjligheter, men även tillsammans med andra förvaltningars 
verksamheter.  

I det här läget när vi ser över organisation och lokaler finns det möjlighet för ett 
bredare samarbete över förvaltningsgränserna. Det skulle i förstudien behöva 
utredas möjligheten till ett samarbete mellan förskola, öppen förskola, 
familjecentralen samt andra som kan se samverkansmöjligheter. 

Förstudien behöver sammanfattningsvis svara på följande frågor: 

• Förslag på placering i västra Enköping samt förslag på andra delar av 
tätorten. Både för förskolan och öppna förskolan. Ihop eller var för sig. 
Samt möjlighet till samverkan mellan öppna förskolan och andra 
förvaltningar.  

• Möjlighet till samverkan med privat aktör som uppför förskolan. 
• Utreda möjligheten till två olika volymer på förskolan. Plats för 120 barn 

och 160 barn. 
• Alla alternativen ska ha en tidsplan samt ekonomisk kalkyl. 

Önskemål är att förstudien levereras till nämnden juli 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-02 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer en förstudie för att 
ersätta Enögla förskolas paviljonger med en permanent byggnad. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
februari 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer en förstudie för att 
ersätta Enögla förskolas paviljonger med en permanent byggnad. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden;  tf.dia@enkoping.se  
Kommunstyrelsen;  ks.dia@enkoping.se    
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Paragraf 7 Ärendenummer UAN2022/32 

Val av kontaktpolitiker till gymnasieskolans 
programråd WGY 2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utser programrådspolitiker enligt 

1) Handels- och administrationsprogrammet 
Rebecka Lindström (C) och  Margareta Ekblom (NE) 
2) Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Svante Forslund (L) och Solweig Eklund (S) 
3) Vård- och omsorgsprogrammet 
 Monica Avås (M) och Johan Enfeldt (S) 
4) Barn- och fritidsprogrammet 
 Gabriel Sherif (C) och Thomas Lantz (SD) 
5) Bygg- och anläggningsprogrammet 
Agneta Willey (MP) och Tina Löfgren (S) 
6) El- och energiprogrammet 
Mats Flodin (M) och Hans Vrede Lindström (V) 
7) Fordons- och transportprogrammet 
Roland Wallhuss (KD) och Johan Engwall (S)  

Beskrivning av ärendet 
Enligt Gymnasieförordning (1992:394), 5 kap. Utbildningens innehåll,  16 b §, ska 
det i varje kommun finnas lokala programråd för gymnasieskolans 
yrkesprogram.  ”För yrkesprogrammen ska det finnas ett lokalt programråd för 
samverkan mellan skola och arbetsliv. Förordning (2010:1040).” 

Programråden ansvarar för samordningen av det arbetsplatsförlagda arbetet (APL) 
och är ett forum där den pedagogiska verksamheten kan följas upp utifrån 
nationella och lokala riktlinjer. Det kan även finnas elevrepresentanter i 
programråden. På så sätt sker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte i frågor som är 
viktiga för verksamheten. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan välja att utse programrådspolitiker 
som deltar vid träffarna som sker en gång per termin.  Uppdraget är tänkt att ge 
politiken insyn i verksamheten. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutade 2021-02-17 om kontaktpolitiker för 2021, protokollsutdrag bifogas. 
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Nämnden ska årligen besluta om programråd och förvaltningen lämnar följande 
förslag till programrådspolitiker 2022.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
1) Handels- och administrationsprogrammet 
Rebecka Lindström (C) 
Margareta Ekblom (NE) 

2) Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Svante Forslund (L) 
Solweig Eklund (S) 

3) Vård- och omsorgsprogrammet 
Gabriel Sherif (C)   
Johan Enfeldt (S) 

4) Barn- och fritidsprogrammet 
Monica Avås (M) 
Jessica Eld Lovéus (SD) 

5) Bygg- och anläggningsprogrammet 
Agneta Willey (MP) 
Tina Löfgren (S) 

6) El- och energiprogrammet 
Mats Flodin (M) 
Hans Vrede Lindström (V) 

7) Fordons- och transportprogrammet 
Roland Wallhuss (KD) 
Johan Engwall (S) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse,  daterad 2022-01-24 
Protokollsutdrag beslut 2021, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
sammanträde 17 februari 2021 (2021-02-17 UAN §9) 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
februari 2022.  
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Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande.  

Yrkanden 
Följande förändringar görs i förslaget till beslut 
Thomas Lantz (SD) ersätter Jessica Eld Lovéus (SD) 
Gabriel Sherif (C) och Monica Avås (M) byter plats med varandra.  

__________ 
 
Kopia till: 
Westerlundska gymnasiet, för kännedom och åtgärd.   
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Paragraf 8 Ärendenummer UAN2022/17 

Elevrådspengar 2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att under 2022 dela ut 75 000 
kr till elevrådsprojekt som motverkar kränkande behandling i grundskolan.  

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2019-2021 avsatt 60 000 kronor 
årligen i sin budget för att ge de kommunala grundskolornas elevråd möjlighet att 
söka bidrag till lokala utvecklingsprojekt på respektive skola. Alla grundskolor ska 
bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och 
elever. Pengarna ska vara ett stöd för den enskilda enhetens arbete för att uppfylla 
just det målet.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen föreslår att elevråden i grundskolan fortsatt ges möjlighet 
att söka pengar för projekt som motverkar kränkande behandling. Projekten ska 
stärka arbetet med att alla elever ska förstå och omfatta vårt samhälles 
demokratiska värderingar, arbetet enligt riktlinjerna som gäller normer och värden 
samt enhetens arbete för att motverka kränkande behandling av elever (enligt 
skollagen och läroplanen). Eftersom det de senaste åren varit allt fler som sökt 
pengarna och flera inte kunnat beviljas föreslår utbildningsförvaltningen en höjning 
av avsatta medel med 15 000 jämfört med tidigare år, det vill säga totalt 75 000 
kronor för 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24 
Bilaga 1 - Ansökan om elevrådspengar för genomförande av projekt 
Bilaga 2 - Utlysning elevrådspengar 2022 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att under 2022 dela ut 75 000 
kr till elevrådsprojekt som motverkar kränkande behandling i grundskolan.  
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Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
februari 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att under 2022 dela ut 75 000 
kr till elevrådsprojekt som motverkar kränkande behandling i grundskolan.  

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunala grundskolerektorer (för kännedom) 
Utbildningsförvaltningens ekonomer (för kännedom)  
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Paragraf 9 Ärendenummer UAN2022/6 

Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-02-
07, anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sin delegationsordning 
(dnr UAN2021/2) 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 den 16 februari 2022, följer en 
förteckning över fattade delegationsbeslut, den återfinns även nedan.  

  

B. 
UPPHANDLING 

    

Paragraf/Avsnitt i 

Delegationsordninge
n 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

B.1 Dokumentation 
direktupphandlin
g försäljning av 
grävmaskin 

UAN2021/1249 Camilla 
Nordenberg  

2021-12-22 

B.2.A Kontrakt för 
skapande 
skola/förskola-
projekt 
2021/Torgteater
n 

UAN2021/20/1
7 

Budgetansvari
g (Anders 
Härdevik) 

2021-12-10 

B.2.A Kontrakt för 
skapande 
skola/förskola-
projekt 
2021/Ordkanon 

UAN2021/20/1
8 

Budgetansvari
g (Anders 
Härdevik) 

2021-12-23 

B.2.A Kontrakt för 
skapande 
skola/förskola-
projekt 2021/ 
LajvVerkstaden 

UAN2021/20/1
9 

Budgetansvari
g (Anders 
Härdevik) 

2021-12-23 
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ekonomisk 
förening 

 

C. 
RÄTTSFRÅGOR 
OCH YTTRANDEN 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

C.10 Yttrande till 
Barn- och 
elevombudet, 
Skolinspektionen 
gällande ärende 
SI 2021:1836 

UAN2021/638 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-01-17 

C.10 Yttrande till 
Barn- och 
elevombudet, 
Skolinspektionen 
gällande ärende 
SI 2021:7231 

UAN2021/1014 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-11-26 

C.10  Yttrande till 
Skolinspektionen 
gällande ärende 
SI 2021:7611 

UAN2021/1229 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-01-25 

C.10  Yttrande till 
Skolinspektionen 
gällande ärende 
SI 2021:7611 

UAN2021/1229 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-01-11 

 

D. PERSONAL     

Paragraf i 

Delegationsordninge
n 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat
) 

Beslutsdatu
m 

D.1 TF 
förvaltningsche
f 2021-12-23 

UAN2021/9/1
6 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-17 

D.1 TF 
förvaltningsche
f 3-11 januari 
2022 

UAN2021/9/1
8 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-21 
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D.1 TF 
förvaltningsche
f 11 februari 
2022 

UAN2022/9/1 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-02-04 

 

E. ÖVRIGT     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

E.1 From 21 januari 
2022 övergår 
undervisningen på 
del av 
gymnasieskolan till 
fjärr- och 
distansundervisning. 

UAN2022/135 Ordförande 
Mats Flodin 

2022-01-20 

 

F. 
KRÄNKANDE 
BEHANDLING 
OCH 
DISKRIMINERI
NG 

    

Paragraf i 

Delegationsordnin
gen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Deleg
at) 

Beslutsdatu
m 

F.2 Anmäla, utreda ochvidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärs
kola eller kommunal 
vuxenutbildning 

UAN2022/1
2 

Rektor 
grundskola 
Munksund 

Tom 2021-
12-31 

F.2 Anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärs
kola eller kommunal 
vuxenutbildning 

UAN2022/
12 

Rektor 
grundskola 
Enögla 

Tom 2021-
12-31 

F.2 Anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärs

UAN2022/
12 

Rektor 
grundskola 
Romberga 

Tom 2021-
12-31 
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kola eller kommunal 
vuxenutbildning 

F.2 Anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärs
kola eller kommunal 
vuxenutbildning 

UAN2022/
12 

Rektor 
gymnasieskola 
WGY 

Tom 2021-
12-31 

F.2 Anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärs
kola eller kommunal 
vuxenutbildning 

UAN2022/
12 

Rektor 
gymnasieskola 
WGY 

Tom 2022-
01-31 

F.2 Anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärs
kola eller kommunal 
vuxenutbildning 

UAN2022/
12 

Rektor 
grundskola 
Hummelsta  

Tom 2022-
01-31 

F.2 Anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärs
kola eller kommunal 
vuxenutbildning 

UAN2022/
12 

Rektor 
grundskola 
Munksund 

Tom 
2022-01-
31 

F.2 Anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärs
kola eller kommunal 
vuxenutbildning 

UAN2022/
12 

Rektor 
grundskola 
Grillby 

Tom 
2022-01-
31 

F.2 Anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärs
kola eller kommunal 
vuxenutbildning 

UAN2022/
12 

Rektor 
grundskola 
Lillkyrka 

Tom 
2022-01-
31 

F.2 Anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande 
behandling inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärs
kola eller kommunal 
vuxenutbildning 

UAN2022/
12 

Rektor 
grundskola 
Romberga 

Tom 
2022-01-
31 
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G. FÖRSKOLA     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

G.1 Beslut om 
placering 
förskola 

UAN2022/93 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist 

2021-12-01- 
2021-12-31. 
108 st  

G.1 Beslut om 
placering 
förskola 

UAN2022/197 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist 

2022-01-01- 
2022-01-31. 
65 st 

 

J. 
FÖRSKOLEKLAS
S 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman (Delegat) 

Beslutsdatu
m 

J.8 Delegationsbeslu
t skolskjuts 
Förskoleklass 
Bifall Optiplan 
2022/00007  

UAN2022/17
0 

Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen 

2022-01-01 
till 2022-01-
31 

 

 

K. GRUNDSKOLA     

Paragraf i 

Delegationsordninge
n 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman (Delegat) 

Beslutsdatu
m 

K. 19- K.22 "Delegationsbesl
ut Skolskjuts 
Bifall Grundskola. 
Optiplan: 
2021/02867, 
2021/02866 , 
2022/00027 , 
2022/00018 , 
2022/00022 , 
2022/00028 , 
2022/00013 , 
2022/00005 , 
2022/00014 , 
2022/00009 , 
2022/00008 , 
2021/02864 , 

UAN2022/169 Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen och 
Skolskjutshandläggar
e Karolina Holmqvist 

2022-01-01 
till 2022-01-
31 
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2022/00015 , 
2022/00007 , 
2022/00002 , 
2022/00003 , 
2022/00016  

K.11. A Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 
i viss skola i 
annan kommun 

UAN2021/119
0 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-07 

K.11.B Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 
i viss skola i 
hemkommunen 

UAN2021/121
4 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-08 

K.11.B Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 
i viss skola i 
hemkommunen 

UAN2021/121
3 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-08 

K.11.B Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 
i viss skola i 
hemkommunen 

UAN2021/121
2 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-08 

K.11.B Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 
i viss skola i 
hemkommunen 

UAN2021/121
1 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-08 

K.11.B Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 
i viss skola i 
hemkommunen 

UAN2021/121
0 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-08 

K.11.B Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 
i viss skola i 
hemkommunen 

UAN2021/120
8 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-08 

K.11.B Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 
i viss skola i 
hemkommunen 

UAN2021/120
7 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-08 

K.11.B Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 
i viss skola i 
hemkommunen 

UAN2021/120
6 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-08 

K.11.B Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 

UAN2021/120
5 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-08 
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i viss skola i 
hemkommunen 

K.11.B Beslut om 
placering av elev 
vid särskilda skäl 
i viss skola i 
hemkommunen 

UAN2021/120
4 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-08 

K.17 Avstängning av 
elev i 
grundskolan  

UAN2022/161 Rektor Maria 
Söderlind 

2022-01-25 

K.17 Beslut om 
avstängning från 
grundskolan 

UAN2022/128 Rektor Maria 
Söderlind 

2021-12-07 

K.17 Beslut om 
avstängning från 
grundskolan 

 
UAN2022/127 

Rektor Maria 
Söderlind 

2021-12-07 

K.19 Optiplan 
2021/02867. 
Beslut om 
skolskjuts, VT 
2022. Beviljad.  

UAN2022/101 Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen 

2022-01-03 

K.20 Beslut om 
skolskjuts 
(AVSLAG) 
Optiplan 
2022/00033 

UAN2022/181 Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen 

2022-01-26 

K.20 Beslut om 
skolskjuts 
(AVSLAG) 
Optiplan 
2022/00032 

UAN2022/179 Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen 

2022-01-26 

K.20 Beslut om 
skolskjuts 
(AVSLAG) 
Optiplan 
2022/00025 

UAN2022/176 Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen 

2022-01-25 

K.20 Beslut om 
skolskjuts 
(AVSLAG) 
Optiplan 
2021/02840.  

UAN2022/173 Skolskjutshandläggar
e Karolina Holmqvist 

2022-01-12 

K.20 Optiplan 
2021/02839. 
Beslut om 
skolskjuts 
AVSLAG.  

 UAN2022/91 Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen 

2021-12-08 

K.20 Optiplan 
2021/02848. 
Beslut om 

UAN2022/90 Placeringshandläggar
e Karolina Holmqvist 

2021-12-14 
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skolskjuts. 
AVSLAG.  

K.20 Optiplan 
2021/02812. 
Beslut om 
skolskjuts. 
AVSLAG.  

UAN2022/89 Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen 

2021-12-08 

K.22 Beslut om 
skolskjuts 
(AVSLAG) 
Optiplan 
2022/00020 

UAN2022/182 Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen 

2022-01-18 

K.22 Beslut om 
skolskjuts 
(AVSLAG) 
Optiplan 
2022/00021 

UAN2022/177 Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen 

2022-01-12 

K.22 Beslut om 
skolskjuts 
(AVSLAG) 
Optiplan 
2022/00026 

UAN2022/174 Skolskjutshandläggar
e Agneta Åhlen 

2022-01-26 

 

O. 
GYMNASIESKOL
A 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

O.2  Beslut att ingå 
samverkansavtal 
med annan 
kommun eller 
region för 
gymnasieutbildni
ng (Håbo)  

UAN2021/107
1 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-16 

O.27 Beslut om 
elevresor 
(AVSLAG) 
Optiplan 
2022/00024 

UAN2022/180 Skolskjutshandlägga
re Carolina 
Blomberg Karlsson 

2022-01-17 

O.27 Beslut om 
elevesor 
(AVSLAG) 
Optiplan 
2021/01854 

UAN2022/178 Skolskjutshandlägga
re Carolina 
Blomberg Karlsson 

2022-01-26 

O.27 Beslut om 
elevresor 
(AVSLAG) 

UAN2022/175 Skolskjutshandlägga
re Carolina 
Blomberg Karlsson 

2022-01-13 
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Optiplan 
2021/02777 

O.27 Beslut elevresor 
Gymnasieskolan 
Bifall. Optiplan   
2021/02865,  
2022/00017 , 
2021/02862 , 
2021/02868  

UAN2022/171 Skolskjutshandlägga
re Carolina 
Blomberg Karlsson 

2022-01-01 
till 2022-01-
31 

O.27 Optiplan 
2021/02825. 
Beslut om 
elevresor. 
AVSLAG.  

UAN2022/92 Skolskjutshandlägga
re Carolina 
Blomberg Karlsson 

2021-12-07 

 

Q. KOMMUNAL 
VUXENUTBILDNING 
OCH UTBILDNING I 
SVENSKA FÖR 
INVANDRARE 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

Q.2a 

Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux, 
grundläggande 
kurser 

220101-
220131 

60 st 

Tf. Rektor 

Thomas Tollsner 

2022-01-31 

 

Q.2b 

Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux, 
gymnasiala kurser 

220101-
220131 

105 st 

Tf. Rektor 

Thomas Tollsner 

2022-01-31 

 

Q.2c 

Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux, 
svenska för 
invandrare 

220101-
220131 

65 st 

Tf. Rektor 

Thomas Tollsner 

2022-01-31 

 

Q.2a 

Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
grundläggande 
kurser 

220101-
220131 

34 st 

Rektor/Vuxen-
utbildningschef 

Richard Aspholm 

2022-01-31 

 

Q.2b 

Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
gymnasiala kurser 

220101-
220131 

426 st 

Rektor/Vuxen-
utbildningschef 

Richard Aspholm 

2022-01-31 

 

Q.2c 

Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 

220101-
220131 

Rektor/Vuxen-
utbildningschef 

2022-01-31 
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svenska för 
invandrare 

4 st Richard Aspholm 

 

R. 
Fjärrundervisning 

    

Paragraf i 

Delegationsordninge
n 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat
) 

Beslutsdatu
m 

R.1 Beslut om att 
bedriva 
fjärrundervisnin
g (modersmål 
WGY) 

UAN2021/1097/
4 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-12-20 

 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-07 
Förteckning delegationsbeslut 2021-12-06 till 2022-02-06, daterad 2022-02-07 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-02-
07, anmäls och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 10 Ärendenummer UAN2021/1062 

Verksamhetsberättelse - Årsredovisning 2021 - 
inklusive uppföljning internkontrollplan 2021 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Årsredovisning 2021 del 
1, daterad 2022-02-16, och överlämnar den till kommunstyrelsen 
 
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Årsredovisning 2021 del 
2, daterad 2022-02-16, och överlämnar den till kommunstyrelsen 

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från Per- Anders Staav, Nystart Enköping (NE):  

Nystart Enköping ser med glädje på de många positiva resultaten från 
verksamheten och att väldigt mycket uppnås trots knappa resurser. 
Årsredovisningen ska syfta till att kommunicera till medborgarna vad som uppnåtts 
och framåt blick vad som kommer. Från perspektivet blir det dock beklämmande att 
nämnden de facto inte uppnått något av fullmäktigemålen och att det saknas svar i 
årsredovisningen om hur målen till 2023 ska kunna uppnås. 

Vissa av målen är styrande mål om att alla ska bli godkända där målsättningar ska 
vara de högsta även om verkligheten innehåller utmaningar. Nämnden misslyckas 
dock även med mål som inte är av den typen. Enligt Nystart Enköpings bedömning 
ligger mycket förklaringen i hur det blågröna styret regerat kommunen under 
mandatperioden och en  styrmodell som i praktiken saknar styrande funktion. 
Andel godkända i gymnasiet sticker ut där vi inte når målen alls och 
årsredovisningen inte kan peka ut en väg framåt, men symptomen på bristerna 
finns över hela linjen. 

Utbildningsområdet lämpar sig synnerligen dåligt med att följas av styrmodellens 
indikatorer och Nystart Enköping ser fram att i nästa mandatperiod kunna bidra till 
bättre styrning av kommunen och i synnerhet att UAN ska kunna ge verksamheten 
bättre förutsättningar att lyckas. 

Beskrivning av ärendet 
Nämndens verksamhetsberättelse är nämndens berättelse om sin verksamhet 
för det gångna året och riktar sig till den egna nämnden och dess förvaltning. Den 
ska beskriva verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat mer djupgående, med 
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fokus att nå kommunfullmäktiges mål 2023. Syftet med redovisningen är dock inte 
bara att redogöra för vad som utförts under året utan också vad som kommer 
göras framöver för att förbättra för dem vi är till för. Nämndens 
verksamhetsberättelse är grundpelare till kommunens årsredovisning.  
 
Årsredovisning 2021 del 1 beskriver uppföljningen av 
verksamheterna, medarbetarmålen samt internkontrollplanen 2021.  
 
Årsredovisning 2021 del 2 innehåller en ekonomisk redovisning 
och verksamhetsanalys enligt instruktion som lämnats 
av kommunledningsförvaltningen. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Nämndens verksamhetsuppföljning 2021 (del 1) bygger i huvudsak på 
det analysarbete som gjorts i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. I det 
här fallet är det främst kvalitetsrapporten T3 som ligger till grund för 
årsredovisningen. De skriftliga rapporterna har kompletterats med intervjuer med 
respektive verksamhetschef för att på så sätt ringa in den mest kärnfulla och 
väsentliga informationen, samt för att säkerställa att samtliga verksamheter 
återspeglas i årsredovisningen. 

I verksamhetsuppföljningen har händelser och resultat av väsentlig betydelse 
samt verksamhetens förväntade utveckling sammanfattats. Vad 
gäller kommunfullmäktiges mål bedöms samtliga vara på rätt väg utom mål 5 
(”Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen”).  

Ärendet är berett i förvaltningens ledningsgrupp. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08 
Bilaga 01 - Årsredovisning, del 1 
Bilaga 02 - Årsredovisning, del 2 
Bilaga 03 - Internkontrollplan 2021 
Bilaga 04 - Sammanställning av UANs indikatorer 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Årsredovisning 2021 del 
1, daterad 2022-02-08, och överlämnar den till kommunstyrelsen 
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2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Årsredovisning 2021 del 
2, daterad 2022-02-08, och överlämnar den till kommunstyrelsen 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen; ks.dia@enkoping.se   
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Paragraf 11 Ärendenummer UAN2021/209 

Rapportering av Kvalitetsredovisning 2021, tertial 3 
och information om det systematiska kvalitetsarbetet 
framöver  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från Per- Anders Staav, Nystart Enköping (NE) 
T3 redovisningen diskuterar grundskolans lokalförutsättningar och den bisarra 
situationen att kommunen inte kan leverera de grundskolelokaler som krävs för 
verksamhet vi måste bedriva enligt lag. 

Nämnden reagerade med bestörtning när den centrala ledningen i ett tidigare läge 
strök planeringen av den nödvändiga grundskolan som hela tiden har behövts 
enligt interna och externa prognoser fram mot 2030. När skolan sedan ”lades 
tillbaka” var det uppenbart för sent och konsekvenserna ser vi nu med uppenbar 
risk för att vi kommer sakna lokaler. 

Det är möjligt att friskolor kan avlasta situationen, men det är inget kommunen kan 
förutsätta. Förutsättningarna för friskolor kan tänkas ändras så att marknadens 
intresse minskar och kommunen måste skyndsamt planera för de dyra moduler 
som kan komma behövas. Nystart Enköping beklagar situationen och hoppas att vi 
inte ska hamna där utan att kommunen ska säkerställa att vi får fram nödvändiga 
lokaler. 

Särskilt yttrande från Socialdemokraterna avseende ärende 11 Rapport: 
kvalitetsredovisning 2021 
Socialdemokraterna vill lämna följande yttrande med anledning av några delar i 
Kvalitetsredovisning -Nämndens verksamheter T3 2021. 

I kvalitetsredovisningen beskrivs hur kommunen fram till 2032 behöver en ny 
grundskola med ca 800 platser och att kommunen inte själv kommer att kunna 
leverera dessa platser. Detta är mycket anmärkningsvärt eftersom skolplatser till 
alla barn som omfattas av skolplikten är ett tydligt och lagstadgat kommunalt 
ansvar. Därtill har socialdemokraterna lämnat ett ledamotsinitiativ till ett 
förvaltningsuppdrag för att säkra lokalkapacitet. Detta nämns ej i redovisningen. 
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Nämndens lokalplanering måste alltid anpassats till det vi känner till om privata 
aktörers planer och etableringar, men nämnden har inte fattat något beslut om att 
underlåta att investera i skolplatser i hopp om att privata aktörer ska etablera sig. 
Det är också anmärkningsvärt att avsnittet om lokalfrågorna skiljer sig så mycket 
mellan kvalitetsredovisning T3 och årsredovisningen för 2021. 

I kvalitetsredovisningen står också att fristående enheter inom för- och grundskola 
kompletterar de kommunala på ett positivt sätt. För detta påstående saknas 
underlag i kvalitetsredovisningen. På dagens sammanträde har nämnden fått en 
redovisning om hur 50 elever sökt sig tillbaka till kommunala från fristående skolor 
och hur detta medfört ett extra arbete för de kommunala skolorna eftersom det ofta 
handlar om elever som med kort varsel är i behov av extra stöd för att klara målen.  

Det är också väl känt för nämnden att de fristående enheterna har en lägre andel 
behörig personal, något som i kvalitetsredovisningen pekas ut som ett viktigt 
område att arbeta med för de kommunala enheterna. 

Sett över de tjugo år som gått sedan friskolorna först började etablera sig i 
kommunen fram till idag då de har en andel av ca 20 procent i grundskolan är flera 
effekter tydliga och välkända. Valfriheten för familjer har blivit större, men samtidigt 
har skillnaderna i skolors förutsättningar och resultat har ökat. 

I kvalitetsredovisningen efterlyser förvaltningen riktlinjer från nämnden för 
fördelningen mellan privata och kommunala förskolor. Socialdemokraterna vill 
påtala att kommunen inte har rådighet över hur privata förskolor etableras och 
utvecklas. Om förvaltningen oroar sig för att den kommunala verksamheten 
utarmas är den rimliga åtgärden att öka tempot i planering av kommunala förskolor 
för att göra marknaden för privata utförare mer osäker. 

När det gäller förvaltningens behov av att få en överblick av elevernas upplevelse 
av trygghet och trivsel på en aggregerad nivå önskar vi ett tydligt motiv till varför 
inte data från den nationella skolenkäten kan användas. 

Solweig Eklund, Johan Engwall, Johan Enfeldt 
Socialdemokraterna  

Beskrivning av ärendet 
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på 
huvudmannanivå. Detta ska även genomföras på förskole- och skolenhetsnivå och 
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inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för 
utbildningen i skollagen och andra föreskrifter uppfylls.  

I förvaltningen finns ett genomarbetat upplägg för det systematiska 
kvalitetsarbetet i vilket läroplanens uppdrag följs upp på samtliga nivåer, från 
förvaltningsledning till den enskilda medarbetaren. Förvaltning, verksamhetschefer 
och rektorer/enhetschefer rapporterar och utvärderar arbetet i det digitala verktyget 
Stratsys. Varje verksamhet arbetar på sitt specifika sätt med 
arbetslag/kategorier och enskilda medarbetare. Vanligt förekommande är arbete 
med teamkontrakt och individuella mål för enskilda medarbetare. Arbetet är 
upplagt tertialvis, där T1 följer upp så kallade mjuka värden (exempelvis normer 
och värden, trygghet och studiero), T2 följer upp hårda värden (betygsresultat, 
bedömning och betyg) och T3 (befintlig rapport) sammanfattar den analys som 
gjorts i T1 och T2 med syfte att identifiera en framåtsyftande plan. 

Några verksamheter som rapporterar omfattas inte av skollagens krav 
på systematiskt kvalitetsarbete men inkluderas ändå då systematisk planering 
och analys är viktigt för samtliga verksamheter. Det som rapporteras in fungerar 
även som underlag till den uppföljning av nämndens samtliga verksamheter 
som kommunfullmäktige efterfrågar, i form av årsredovisningar och 
delårsrapporter. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
”Kvalitetsredovisning T3 2021 – Nämndens verksamheter” är den rapport 
som riktar sig till huvudmanna-/förvaltningsledningsnivån. Den 
sammanfattar verksamhetschefernas rapporter samt analyserar och identifierar 
åtgärder som ligger inom huvudmannens, förvaltningsledningens eller den politiska 
ledningens mandat och syftar till att skapa förutsättningar för verksamheterna. 

För den som vill fördjupa sig mer i någon verksamhet så biläggs 
samtliga rapporter, det vill säga samtliga verksamhetschefers rapporter och 
samtliga underliggande enheters rapporter. Det finns ingen förväntan om att 
nämnden ska läsa dessa rapporter, utan de finns bara för kännedom i fall någon 
skulle vilja fördjupa sig ytterligare, inför det nämndssammanträde som behandlar 
T3 2021 eller vid ett senare tillfälle. 

Avslutningsvis bör nämnas att utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet är 
ett prioriterat område både av nämnd och av förvaltningsledning. Det innebär att 
även om det underlag som presenteras bedöms vara ett väl underbyggt analys- 
och planeringsunderlag så är förväntan från förvaltningen att formerna för arbetet 
och dess innehåll ska utvecklas ytterligare under 2022. 
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Bilagor 
Kvalitetsredovisning T3 2021 – Nämndens verksamheter 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

__________  
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Paragraf 12 Ärendenummer UAN2020/492 

Rapport: Aktuell ekonomisk månadsrapport 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Marin och Birgitta Karlsson, ekonomer på utbildningsförvaltningen föredrar 
för nämnden en aktuell ekonomisk månadsrapport.  

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

__________  
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Paragraf 13 Ärendenummer UAN2022/196 

Information om RFM 2023 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Anna Marin och Birgitta Karlsson, ekonomer på utbildningsförvaltningen informerar 
nämnden om resursfördelningsmodellen 2023.  

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

__________  
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Paragraf 14 Ärendenummer UAN2021/1031 

Rapport: Gymnasieutredning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten.  

Beskrivning av ärendet 
Carina Westh, verksamhetschef gymn/VUX/AME föredrar för nämnden Rapport: 
Gymnasieutredning.  

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten.  

__________  
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Paragraf 15 Ärendenummer UAN2022/121 

Information om Estetiska programmet - start HT 2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Carina Westh, verksamhetschef gymn/VUX/AME informerar nämnden om 
antagningssiffror gällande estetiska programmet på gymnasieskolan, start HT 
2022.  

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

__________  
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Paragraf 16  

Kommande ärenden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Linda Lindahl, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen informerar nämnden om 
kommande ärenden som bereds just nu på förvaltningen. 

Förvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

__________  



 Protokoll  39 (45) 

Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 17  

Ordförande informerar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Mats Flodin, Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden informerar om: 

1) Medverkan på rektorsgruppen och information om kommunikation/profilering på 
grundskolor 

2) Medverkan på gemensamt arbetsutskott med Upplevelsenämnden och dialog 
om uthyrning av lokaler 

3) Medverkan på gemensamt arbetsutskott med Socialnämnden och samtal om 
rapport från Public Partner samt statistik kopplat till arbetsmarknadsåtgärder och 
de arbetsmarknadspolitiska intentionerna.  

4) Medverkan på möte med ordförande inom 4 Mälarstäder. Ärende om detta 
kommer på utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde i mars. 

5) Medverkan på intervju med PwC gällande den pågående revisionsgranskningen 
om Samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa.  

6) Medverkan på möte med forskningscirkeln "Forskningslitteracitet, likvärdighet 
och segregation” 

__________  
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Paragraf 18  

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Linda Lindahl, Förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen informerar nämnden 
om: 

1) Pågående ärenden hos Skolinspektionen 

2) Information om säkerhetsuppföljning kommer ske halvårsvis till nämnden 
framöver. Det planeras  i juni och i december som information Rappportering Risk 
och tillbud.  

3) En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar med översyn av upptagningsområden. 
Ärende kommer till nämnden för beslut i juni 2022.  

__________  
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Paragraf 19 Ärendenummer UAN2021/431 

Närvårdsfrågor 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Maria Flinck- Thunberg, verksamhetschef Stöd och Utveckling (SoU), informerar 
nämnden om status på projekt inom ramen för Närvårdsfrågor. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

__________  
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Paragraf 20 Ärendenummer UAN2022/23 

Information: Inkomna skrivelser 

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

Beskrivning av ärendet 
Följande skrivelser har inkommit till förvaltningen: 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Information om inkomna skrivelser noteras till protokollet och läggs till 
handlingarna. 

__________  

Skrivel
se nr 

Från Datum Ärende  Dnr 

01 Kommunfull
mäktige 

2021-
12-21 

Översyn politisk organisation UAN2021/1
241 

02 Kommunfull
mäktige 

2021-
12-21 

Tillsättning av arvodeskommitté UAN2021/1
242 

03 Kommunfull
mäktige 

2021-
12-21 

Uppdrag att se över alternativ till 
medborgarförslag och allmänhetens 
frågestund 

UAN2021/1
243 

04 Kommunsty
relsen 

2022-
02-02 

Budget och årsplan för 
kommunstyrelsen 2022 

UAN2022/
183 

05 Kommunsty
relsen  

2022-
02-03 

 

Översyn av förvaltningsorganisation 
Socialförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

UAN2022/
189 

06 Kommunsty
relsen  

2022-
02-03 

 

Avsiktsförklaring, Enköpings 
kommun, Ledningsregementet och 
Mälardalens högskola 

UAN2022/
190 
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Paragraf 21  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 
Ingen övrig information noteras till protokollet. 

__________  
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Paragraf 22  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Inga övriga frågor noterades till protokollet.  

__________  
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Paragraf 23  

Sammanträdet avslutas 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande Mats Flodin (M) avslutar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde kl 16:20 

__________ 
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