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Övriga deltagare Linda Lindahl, Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen  
Sara Bjurefors, Nämndsekreterare Utbildningsförvaltningen 
Malin Kvist, Utredare Utbildningsförvaltningen, paragraf 24-47 
Johanna Krantz, Lokalsamordnare Utbildningsförvaltningen, paragraf 24-47 
 
 
Övriga deltagare via Teams 
Anders Härdevik, verksamhetschef grundskola, paragraf 24- 31 
Maria Flinck- Thunberg, verksamhetschef Stöd och Utveckling, paragraf 24-
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paragraf 29 
Emelie Boman, enhetschef, upplevelseförvaltningen, paragraf 29 
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Birgitta Karlsson, controller paragraf paragraf 33 och 35 
Oskar Bernövall, kommunikatör, paragraf 38 
Tina Engström, kommunikatör, paragraf 24- 47 
Viveca Räim, enhetschef AME, paragraf 40  
 
Stig Forshult, Kommunrevisor, paragraf 24-47 
Jessica Carlson, Lärarförbundet, paragraf 24-47 
Jenny Wibrell, Lärarnas riksförbund (LR), paragraf 24-47 
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Paragraf 24  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Eklund (S) utses till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 25  

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

__________  
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Paragraf 26  

Anmälan av jäv (KL, kap 6, §28) 

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 27 Ärendenummer UAN2022/320 

Information | Tema: Verksamhetsutveckling: Skolvalet  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Härdevik verksamhetschef grundskolan och Hanna Dalton handläggare 
utbildningskontoret informerar nämnden om Skolvalet 2022 gällande förskoleklass 
och årskurs 7.  
Malin Kvist utredare på utbildningskontoret, informerar nämnden om pågående 
utredningsarbete kopplat till kommande ärende om översyn av 
placeringsområden.  

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

__________  
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Paragraf 28 Ärendenummer UAN2022/337 

Information | Tema: Verksamhetsutveckling: Övergång 
från grundskolan till gymnasieskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Härdevik verksamhetschef grundskola och Carina Westh inleder 
information om övergångar. Henrik Wikehult rektor St Iliansskolan och Daniel 
Hellström rektor Westerlundska gymnasiet informerar nämnden om arbetssätt och 
rutiner kopplat till övergång för elever från grundskolan till gymnasieskolan.  

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

__________  
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Paragraf 29  

Information från Upplevelseförvaltningen om 
fritidsklubbsverksamhet 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Habbe, Verksamhetschef kultur och turism på Upplevelseförvaltningen och 
Emelie Boman, enhetschef för fritidsgårdarna, på Upplevelseförvaltningen, 
informerar nämnden om fritidsklubbsverksamheten.  

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

__________  
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Paragraf 30 Ärendenummer UAN2022/152 

Revidering av kompetensförsörjningsplan och 
uppdrag att ta fram ett nytt förslag på arbetsgång kring 
nämndens och förvaltningens strategiska 
kompetensförsörjning 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens 
uppdatering av kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen 2020 - 
2026, daterad 2022-03-16 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på arbetsgång kring 
nämndens och förvaltningens strategiska kompetensförsörjning som ska ersätta 
arbetet med befintlig kompetensförsörjningsplan. 

3. Uppdraget ska redovisas mars 2023 

4. Planen ska kompletteras med åtgärder som ger verksamheten vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. 

Beskrivning av ärendet 
Under 2017 utarbetades en kompetensförsörjningsplan för 
utbildningsförvaltningen. Planens syfte var att skapa en överblick över vilka 
rekryteringsbehov som finns i förvaltningens verksamheter och göra 
överenskommelser om strategier för rekrytering av nya medarbetare. 
Kompetensförsörjningsplanen har sedan 2018 fokuserat på strategier för att 
attrahera och rekrytera, utveckla och behålla kompetens men också strategier för 
att avsluta anställningar.  Den nu gällande kompetensförsörjningsplanen antogs 
2019 och har uppdaterats i två omgångar. 

Enligt den antagna kompetensförsörjningsplanen ska den utvärderas och revideras 
under perioden januari till mars varje år och därför lyfts ärendet nu. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att den ska vara ett övergripande 
inriktningsdokument som ska stödja nämndens och förvaltningens aktiviteter att 
attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 
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Vid utvärderingen av planen konstaterar dock förvaltningen att dokumentet inte 
fyller den tänka funktionen då den på chefsnivå inte upplevs vara ett stödjande och 
styrande dokument i arbetet med kompetensförsörjning. Förvaltningen vill därför ta 
fram ett alternativ till nuvarande arbetsgång. Ett önskemål är till exempel att ta fram 
en mer förenklad variant till kompetensförsörjningsplan som är mindre 
tidskrävande att uppdatera och där mer fokus kan läggas på analys och åtgärd. 

I likhet med tidigare uppdateringar har dock en viss aktualisering av 
kompetensförsörjningsplanen gjorts även denna gång genom att den har 
uppdaterats med den senast tillgängliga statistiken. Förslaget är därför att dessa 
uppdateringar godkänns men att ett uppdrag också läggs om ta fram ett nytt ta 
fram ett nytt förslag på arbetsgång kring nämndens och förvaltningens strategiska 
kompetensförsörjning som ska ersätta arbetet med befintlig 
kompetensförsörjningsplan. Uppdraget ska redovisas mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-22 
Bilaga 01 - Kompetensförsörjningsplan 2020-2026, daterad 2022-03-02 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens 
uppdatering av kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen 2020 - 
2026, daterad 2022-03-02. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på arbetsgång kring 
nämndens och förvaltningens strategiska kompetensförsörjning som ska ersätta 
arbetet med befintlig kompetensförsörjningsplan. 
3. Uppdraget ska redovisas mars 2023.  

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
mars 2022 kl 09:15-11:40, via Teams.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens 
uppdatering av kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen 2020 - 
2026, daterad 2020-03-02.  
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på arbetsgång kring 
nämndens och förvaltningens strategiska kompetensförsörjning som ska ersätta 
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arbetet med befintlig kompetensförsörjningsplan. 
3. Uppdraget ska redovisas mars 2023.  

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar: Följande Att-sats ska läggas till beslutet:  
"Planen ska kompletteras med åtgärder som ger verksamheten vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet" 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett yrkande från Solweig Eklund (S),  om att lägga till 
en att-sats till beslutet som lyder "Planen ska kompletteras med åtgärder som ger 
verksamheten vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". 
Ordförande frågar nämnden om nämnden kan besluta genom acklamation att 
bifalla yrkandet och finner att så sker.  

__________ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsförvaltningen (HR-avdelningen) 
Förvaltningschefen ledningsgrupp, för vidare spridning till berörda.  



 Protokoll  13 (43) 

Sammanträdesdatum  
2022-03-16  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 31 Ärendenummer UAN2022/121 

Programstart HT 2022 – Westerlundska gymnasiet 
(WGY) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att 
Westerlundska gymnasiet (WGY), startar planerade nationella program enligt 
tidigare beslut kring programutbud, dnr UAN2021/226. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om vilka 
nationella gymnasieprogram som gymnasieskolan ska ha kommande 
läsår. Programmen som är beslutade för läsår 22/23 är följande: 

• Barn och fritid 
• Bygg och anläggning 
• Ekonomi 
• El och energi 
• Estet 
• Fordon och transport 
• Försäljnings- och service 
• Naturvetenskap 
• Restaurang och livsmedel 
• Samhällsvetenskap 
• Teknik 
• Vård och omsorg 
 
Utifrån aktuellt ansökningsunderlag fattar Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden beslut om fastställda nationella gymnasieprogram 
på WGY ska starta läsåret 22/23. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utifrån aktuellt ansökningsunderlag, bilaga 1, är förvaltningens bedömning 
att beslutade nationella gymnasieprogram har goda förutsättningar att starta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21. 
Bilaga 1- Aktuellt ansökningsunderlag 
Bilaga 2- Protokollsutdrag från utbildnings- och 
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arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 maj 2021 (paragraf 83). Dnr 
UAN2021/226 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att 
Westerlundska gymnasiet (WGY), startar planerade nationella program enligt 
tidigare beslut kring programutbud, dnr UAN2021/226.  

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
mars 2022 kl 09:15-11:40, via Teams.  

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

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

__________ 
 
Beslutet expedieras till: 
Westerlundska gymnasiet, för hantering 
Förvaltningschefen ledningsgrupp, för kännedom.   
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Paragraf 32 Ärendenummer UAN2022/213 

Fördjupad samverkan mellan gymnasieutbildningarna i 
4M 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra 
till utbildningsförvaltningen: 
1. att utreda möjligheten till samverkansavtal mellan kommunerna inom program 
som inte finns att erbjuda i hemkommunen  
2. att se över vilka konkreta samarbeten som kan införas på program- och 
inriktningsnivå redan idag. 
3. att inventera arbetsmarknadens behov gemensamt samt föreslå rutiner för hur 
detta ska ske regelbundet. 
4. att föreslå hur de olika gymnasieskolornas branschråd kan samverka 
kommunöverskridande. 
5. Uppdraget ska återredovisas senast 31 december 2022, delrapport ska ges i 
september 2022. 
6. Uppdraget och rapporten ska innehålla en risk- och konsekvensanalys.  

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2020 har de politiska nämnderna med ansvar för gymnasieutbildning i 4 M 
kommunerna, Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs, haft en dialog 
om hur samarbetet mellan kommunerna kan utvecklas. Utredningsuppdrag har 
lagts till respektive förvaltning som har återrapporterats till 
nämnderna. Diskussionerna mellan nämndordförandena har fortsatt om hur 
samarbetet ska fördjupas och resultera i konkreta resultat som gynnar våra elever, 
utbildningar och tillgodoser arbetsmarknadens behov i vår region. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att uppdra till utbildningsförvaltningen: 

1. att utreda möjligheten till samverkansavtal mellan kommunerna inom program 
som inte finns att erbjuda i hemkommunen 

2. att se över vilka konkreta samarbeten som kan införas på program- och 
inriktningsnivå redan idag. Till exempel utlåning/uthyrning av dyrare studiematerial, 
tex fordon, eller låna undervisningslokaler av varandra där egna lokaler saknas för 
specifika moment. (En sådan analys bör alltid göras innan beslut tas om nya större 
investeringar). Vilka kursmoment kan klaras av i grannkommunen? Vilka 
kompetensbehov kan lösas genom samarbeten? 
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3. att inventera arbetsmarknadens behov gemensamt samt föreslå rutiner för hur 
detta ska ske regelbundet. Vilka behov uppfylls gemensamt? Vilka utbildningar 
saknas helt i regionen 4  M men där det finns ett behov av arbetskraft? 

4. att föreslå hur de olika gymnasieskolornas programråd kan samverka 
kommunöverskridande. Vi är en gemensam 
arbetsmarknadsregion, bör avspegla sig i programråd etcetera. 

5. Uppdraget ska återredovisas i september 2022. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra 
till utbildningsförvaltningen: 
1. att utreda möjligheten till samverkansavtal mellan kommunerna inom program 
som inte finns att erbjuda i hemkommunen  
2. att se över vilka konkreta samarbeten som kan införas på program- och 
inriktningsnivå redan idag. 
3. att inventera arbetsmarknadens behov gemensamt samt föreslå rutiner för hur 
detta ska ske regelbundet. 
4. att föreslå hur de olika gymnasieskolornas programråd kan samverka 
kommunöverskridande. 
5. Uppdraget ska återredovisas i september 2022. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
mars 2022 kl 09:15-11:40, via Teams.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra 
till utbildningsförvaltningen: 
1. att utreda möjligheten till samverkansavtal mellan kommunerna inom program 
som inte finns att erbjuda i hemkommunen 
2. att se över vilka konkreta samarbeten som kan införas på program- och 
inriktningsnivå redan idag. 
3. att inventera arbetsmarknadens behov gemensamt samt föreslå rutiner för hur 
detta ska ske regelbundet. 
4. att föreslå hur de olika gymnasieskolornas programråd kan samverka 
kommunöverskridande. 
5. Uppdraget ska återredovisas i september 2022. 
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Beslutsgång 
Nämnden finner att "programråd" i beslutsmening 4 ska bytas ut till "branschråd". 
Nämnden finner att uppdraget ska delredovisas i september 2022. 
Nämnden finner att uppdraget ska redovisas senast 31 december 2022. 
Nämnden finner att uppdraget och rapporten ska innehålla en risk- och 
konsekvensanalys.  

__________ 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefen ledningsgrupp, för vidare spridning till berörda.  
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Paragraf 33 Ärendenummer UAN2022/203 

Taxor och avgifter: Maxtaxa för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk omsorg  

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 
2. Förslaget till maxtaxa för 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för 
vidare beredning och beslut.  
Förlaget är att följande avgifter gäller:  
För förskola: Barn 1 1 572 kr, Barn 2 1 048 kr, Barn 3 524 kr.  
För fritidshem: Barn 1 1 048 kr, Barn 2 524 kr, Barn 3 524 kr 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Enligt ”Tidplan för styrning och uppföljning 2022”, dnr KS2021/510, ska 
nämnderna ta beslut om förslag till taxor och avgifter för 2023 senast 2022-03-
31. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 17 december 
2020, paragraf 171, att avgiftsnivåerna avseende maxtaxa för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk omsorg följer Skolverkets årligen publicerade riktlinjer 
och nivåer och att det beslutet gäller tillsvidare (UAN2020/545). Skolverket har nu 
indexuppräknat maxtaket.  

För förskola gäller följande avgifter. 
Barn 1 1 572 kr, Barn 2 1 048 kr, Barn 3 524 kr 
För fritidshem gäller följande avgifter 
Barn 1 1 048 kr, Barn 2 524 kr, Barn 3 524 kr 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Bilaga 
Protokollsutdrag UAN 2020-12-17,§ 171,dnr UAN2020/545 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 
2. Förslaget till maxtaxa för 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för 
vidare beredning och beslut. Förlaget är att följande avgifter gäller: För 
förskola: Barn 1 1 572 kr, Barn 2 1 048 kr, Barn 3 524 kr, För fritidshem: Barn 1 1 
048 kr, Barn 2 524 kr, Barn 3 524 kr 
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Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
mars 2022 kl 09:15-11:40, via Teams.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 
2. Förslaget till maxtaxa för 2023 överlämnas till kommunfullmäktige för vidare 
beredning och beslut. Förlaget är att följande avgifter gäller: 
För förskola: Barn 1 1 572 kr, Barn 2 1 048 kr, Barn 3 524 kr 
För fritidshem: Barn 1 1 048 kr, Barn 2 524 kr, Barn 3 524 kr 

__________ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen;  ks.dia@enkoping.se    

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 34 Ärendenummer UAN2022/204 

Taxor och avgifter: Avgift vid prövning om 
godkännande vid start av fristående förskola 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen 
2. Förslaget till avgifter vid prövning om godkännande vid start av 
fristående förskola överlämnas till kommunfullmäktige för vidare beredning och 
beslut. Dessa avgifter är: 
- Avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om godkännande att starta 
en fristående förskola genom nyetablering. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid 
en förskole-enhet. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om ägarbyte 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Enligt ”Tidplan för styrning och uppföljning 2022”, dnr KS2021/510, ska 
nämnderna ta beslut om förslag till taxor och avgifter för 2023 senast 2022-03-
31. Den 19 maj 2021, paragraf 19, fattade utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslut om Riktlinjer för godkännande av fristående 
förskola. Riktlinjerna skulle träda i kraft under förutsättning att kommunfullmäktige 
fattade beslut om de avgifter som fanns i riktlinjerna. Den 18 oktober 2021 
(paragraf 141) fattade kommunfullmäktige beslut om de avgifter som riktlinjerna 
omfattar. Dessa avgifter är: 
1. Avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om godkännande att starta en 
fristående förskola genom nyetablering. 
2. Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en 
förskole-enhet. 
3. Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om ägarbyte 

Eftersom riktlinjerna är antagna av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden tillsvidare antas nämndens beslut om taxor gälla 
tillsvidare. Därför föreslås inga ändringar inför 2023 utan de taxor som finns i 
beslutade riktlinjer skickas vidare till kommunfullmäktige. 
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
Bilagor 
Protokollsutdrag, UAN 2021-05-19 §90, dnr UAN2021/195 
Protokollsutdrag, KF 2021-10-18, §141 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen 
2. Förslaget till avgifter vid prövning om godkännande vid start av 
fristående förskola överlämnas till kommunfullmäktige för vidare beredning och 
beslut. Dessa avgifter är: 
- Avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om godkännande att starta 
en fristående förskola genom nyetablering. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid 
en förskole-enhet. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om ägarbyte 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
mars 2022 kl 09:15-11:40, via Teams.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen 
2. Förslaget till avgifter vid prövning om godkännande vid start av 
fristående förskola överlämnas till kommunfullmäktige för vidare beredning och 
beslut. Dessa avgifter är: 
- Avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om godkännande att starta 
en fristående förskola genom nyetablering. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid 
en förskole-enhet. 
- Avgift om 15 000 kronor vid ansökan om ägarbyte 

__________ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen;  ks.dia@enkoping.se   

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 35 Ärendenummer UAN2022/238 

Fördelning av ytterligare skolmiljard 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 
utbildningsförvaltningens förslag till fördelning. 

Beskrivning av ärendet 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att ytterligare förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljard 
kronor under 2022.  
 
Skolverket ska betala bidraget till landets kommuner i syfte att bidra till 
goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. 
 
Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år 
i kommunen. Medel ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser 
i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den 
kommunala vuxenutbildningen. Kommunen bestämmer själv hur medlen ska 
fördelas. Enköping kommuns totala andel av bidraget uppgår till 6 591 753 kronor. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att bidraget fördelas till förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasiet, gymnasiesärskola, grundläggande- och 
gymnasial vuxenutbildning, lärvux och svenska för invandrare (SFI). 

Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag.  

Bidraget har fördelats mellan skolformerna i förhållande till andel av 
total budgetram och sedan beräknats per antal budgeterade elever. 
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Huvudmän med elever inskrivna i sin verksamhet som är folkbokförda i 
Enköpings kommun kan under 2022 fakturera Enköpings kommun månadsvis per 
antal inskrivna elever den 15:e i varje månad. Huvudmän som får sitt grundbelopp 
utbetalt av Enköpings kommun får även bidraget utbetalt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 
utbildningsförvaltningens förslag till fördelning. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 2 
mars 2022 kl 09:15-11:40, via Teams.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 
utbildningsförvaltningens förslag till fördelning. 

Yrkanden 
Mats Flodin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

__________ 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefen ledningsgrupp, för vidare spridning till berörda.  

Budgeterad Volym
Skolform Budget 2022 Bidrag per månad Egen regi Annan regi

Förskoleklass 36 520 4% 294 326 40 568 49
Grundskola och grundsärskola 555 400 68% 4 476 143 70 4196 1155
Gymnasiet och  gymnasiesärskola 199 365 24% 1 606 745 75 1394 403
Grundläggande vux 2 960 0% 23 856 100%
Gymnasial vux 12 460 2% 100 419 100%
Lärvux 1 120 0% 9 026 100%
SFI 10 080 1% 81 238 100%

817 905 6 591 753
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Paragraf 36 Ärendenummer UAN2022/148 

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Beslut 
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-03-
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 mars 2022, följer en förteckning 
över fattade delegationsbeslut, den återfinns även nedan.  

A. EKONOMI     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp för 
barn och elever i fristående 
verksamheter 

UAN2022/158 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-02-02 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp för 
barn och elever i fristående 
verksamheter 

UAN2022/157 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-02-02 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp för 
barn och elever i fristående 
verksamheter 

UAN2022/146 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-01-31 

  

B. UPPHANDLING     

Paragraf/Avsnitt i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

B.1 Avtal-ASG-
Enköpings 
kommun 

UAN2022/300 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-03-02 

B.1 Avtalsförlängning 
Tvätt och service 
av förskolebuss - 

UAN2022/201 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-01-20 
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Mohlins Bussar 
AB 

 

C. RÄTTSFRÅGOR OCH 
YTTRANDEN 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

C.9 Överklaga dom eller 
beslut till högra 
instans. (mål nr 
269-22 
Förvaltningsrätten)  

UAN2022/112 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-02-18 

C.10 Yttrande till 
Skolinspektionen 
med anledning av 
begäran om 
uppgifter om 
missförhållanden 
mot 
Hummelstaskolan 
(dnr SI 2021:7611) 

UAN2021/1229 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-02-16 

C.10 Yttrande till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
gällande begäran av 
kompletterande 
handlingar dnr 
2021:1510  

UAN2021/623 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-02-11 

C.10 Yttrande till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
gällande begäran av 
kompletterande 
handlingar dnr 
2021:1510 - 
Överklagan 
skolplacering 

UAN2021/623 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-03-02 

 

D. PERSONAL     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 
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D.1 TF 
förvaltningschef 
220303-220304 

UAN2022/9 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-03-01 

 

F. KRÄNKANDE BEHANDLING 
OCH DISKRIMINERING 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

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

UAN2022/230 Rektor grundskola 
Romberga  

Tom 2022-
02-28 

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

UAN2022/230 Rektor 
grundskola 
Fjärdhundra 

Tom 2022-
02-28 

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

UAN2022/230 Rektor 
grundskola 
Hummelstaskolan  

Tom 2022-
02-28 

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

UAN2022/230 Rektor 
grundskola 
Enöglaskolan 

Tom 2022-
02-28 

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

UAN2022/230 Rektor 
grundskola 
Bergvretenskolan 

Tom 2022-
02-28 

 

G. FÖRSKOLA     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 
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G.1 Beslut om placering förskola - 
februari 2022  

UAN2022/272 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist 

2022-02-01- 2022-02-28 

G.7 Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun i annat fall 
(förskola) 

UAN2022/281 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist 

2022-03-03 

G.7 Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun i annat fall 
(förskola) 

UAN2022/280 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist 

2022-03-03 

G.7 Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun i annat fall 
(förskola) 

UAN2022/283 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist 

2022-03-03 

G.7 Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun i annat fall 
(förskola) 

UAN2022/282 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist 

2022-03-03 

 

J. 
FÖRSKOLEKLASS 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

J.1, J.5 Placeringsbeslut 2022- 
Skolvalet - förskoleklass 

UAN2022/15/1- 
650 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-02-16 

 

K. 
GRUNDSKOLA 

    

Paragraf i 

Delegationsordninge
n 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

K.12, K.13 Placeringsbeslut 2022 - Skolvalet - 
åk 7 

UAN2022/16/1- 
597 

Förvaltningschef Linda 
Lindahl 

2022-02-16 

K.13 Placering av elev i viss skola i 
hemkommunen enligt önskemål 

UAN2022/11/12 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-02-04 

K.13 Placering av elev i viss skola i 
hemkommunen enligt önskemål 

UAN2022/11/13 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-02-04 

K.13 Placering av elev i viss skola i 
hemkommunen enligt önskemål 

UAN2022/11/14 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-02-04 

K.13 Placering av elev i viss skola i 
hemkommunen enligt önskemål 

UAN2022/11/15 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-02-07 
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K.19 Beslut om skolskjuts AVSLAG 
Optiplan 2022/00062  

UAN2022/284 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen 

2022-02-28 

K.19-K.22 Beslut Bifall Skolskjuts 
Grundskola. Läsår 2021-2022. 
Optiiplan 2022/00048, 2022/00055, 
2022/00061, 2022/00052,  
2022/00021, 2022/00038, 
2022/00049, 2022/00022, 
2022/00035, 2021/01466, 
2022/00011, 2022/00012, 
2022/00051  

UAN2022/275 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen, Karolina 
Holmqvist  

2022-02-01-
2022-02-22 

K.20 Beslut om skolskjuts AVSLAG. 
Optiplan 2022/00058.  

UAN2022/285 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen  

2022-02-21 

K.20 Beslut om skolskjuts AVSLAG 
Optiplan 2022/00040. 

UAN2022/290 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen  

2022-02-02 

K.20 Beslut om skolskjuts AVSLAG 
Optiplan 2022/00041.  

UAN2022/291 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen  

2022-02-02 

K.20 Beslut om skolskjuts AVSLAG 
Optiplan 2022/00036 

UAN2022/292 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen  

2022-02-02 

K.20 Beslut om skolskjuts AVSLAG. 
Optiplan 2022/00039 

UAN2022/293 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen  

2022-02-02 

K.22 Beslut om skolskjuts (AVSLAG) 
Optiplan 2022/00056. 

UAN2022/286 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen  

2022-02-21 

K.22 Beslut om skolskjuts AVSLAG. 
Optiplan 2022/00047 

UAN2022/294 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen  

2022-02-08 

 

O. 
GYMNASIESKOLA 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

O.27 Beslut Bifall Elevresor Gymnasieskola 
Optiplan 2022/00045, 2022/00042, 
2022/00029, 2022/00037 

UAN2022/274 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen  och 
Carolina Karlsson 

2022-02-
01- 2022-
02-07 

O.27 Beslut om elevresor AVSLAG. 
Optiplan 2022/00046. 

UAN2022/287 Placeringshandläggare 
Carolina Blomberg 
Karlsson 

2022-02-08 

O.27 Beslut om elevresor (AVSLAG) 
Optiplan 2021/02646. 

UAN2022/289 Placeringshandläggare 
Carolina Blomberg 
Karlsson 

2022-02-09 
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

O.28 Beslut om att en elev får gå 
introduktionsprogram i annan kommun 
(gymnasieskola)  

UAN2022/217 Förvaltningschef Linda 
Lindahl 

2022-01-17 

O.28 Beslut om att en elev får gå 
introduktionsprogram i annan kommun 
(gymnasieskola)  

UAN2022/216 Förvaltningschef Linda 
Lindahl 

2022-02-09 

 

P.GYMNASIESÄRSKOLA     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

P.9 Beslut om elevresor Bifall Optiplan 
2022/00044. Läsår 2021-2022. 
Gymnasiesärskola 

UAN2022/273 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlen  

2022-02-07 

 

Q. KOMMUNAL 
VUXENUTBILDNING 
OCH UTBILDNING I 
SVENSKA FÖR 
INVANDRARE 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

Q.2c 

Beslut om antagning av 
elever till Komvux, svenska 
för invandrare 

220201-
220228 

85 st 

Tf. Rektor 

Thomas 
Tollsner 

2022-02-28 

 

Q.2a 

Beslut om antagning av 
elever till VUC, 
grundläggande kurser 

220201-
220228 

2 st 

Rektor/Vuxen-
utbildningschef 

Richard 
Aspholm 

2022-02-28 

 

Q.2b 

Beslut om antagning av 
elever till VUC, gymnasiala 
kurser 

220201-
220228 

1 st 

Rektor/Vuxen-
utbildningschef 

Richard 
Aspholm 

2022-02-28 

 

Q.2c 

Beslut om antagning av 
elever till VUC, svenska för 
invandrare 

220201-
220228 

1 st 

Rektor/Vuxen-
utbildningschef 

Richard 
Aspholm 

2022-02-28 
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-07 
Förteckning delegationsbeslut 2022-02-07- 2022-03-06, daterad 2022-03-07. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-03-
07, anmäls och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 37  

Information: 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. 

__________  
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Paragraf 38  

Information: Kommunikationsplan  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Oskar Bernövall, kommunikatör på utbildningsförvaltningen informerar nämnden 
om förvaltningens kommunikationsplan 2022; "Kommunikation av vårt goda arbete" 
och långsiktig planering framåt.  

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

__________  
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Paragraf 39  

Information: Lokaler 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Johanna Krantz, lokalsamordnare på utbildningsförvaltningen informerar nämnden 
om pågående lokalprojekt.  

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

__________  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 40 Ärendenummer UAN2022/356 

Information: Arbetsmarknadsenheten (AME) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Viveca Räim, enhetschef  Arbetsmarknadsenheten (AME) informerar nämnden om 
pågående projekt inom enheten.  

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

__________  
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Paragraf 41  

Ordförande informerar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Mats Flodin, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden informerar 
nämnden om aktiviteter som han deltagit och medverkat i sedan senaste 
nämndsammanträdet, samt inplanerade kommande aktiviteter:  

- Analysdagen 24 februari 2022 anordnad av Kommunledningsförvaltningen (KLF) 
- Forskningscirkeln "Forskningslitteracitet, likvärdighet och segregation”  
- Besök på Örsundsbroskolan och dialog med ansvarig rektor kopplat till 
segregration.  
- Kommande planeringsdag som anordnas av KLF torsdag 17 mars 2022, 
fortsättning på analysdagen 24/2 som behandlar budget framåt och LEP 
(Långsiktig ekonomisk plan)  
- Avstämningsmöte med friskolorna 10 mars 2022 kopplat till dialog om 
gemensamma rutiner för antagning.  
- Kommande möte med Ung Företagsamhet 18 mars 2022 

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

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-03-16  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 42  

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Linda Lindahl, Förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen informerar nämnden 
om: 
- Kommande omorganisation kopplat till skolorna Romberga och S:t Ilian 
- Enkät till vårdnadshavare som kommer skickas ut via Infomentor inom kort 
- Stabsläge inom kommunen kopplat till kriget i Ukraina, regelbundna inriktnings- 
och samordningsfunktion möten.  

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

__________  
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Paragraf 43 Ärendenummer UAN2021/431 

Information: Närvårdsfrågor 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Maria Flinck- Thunberg, verksamhetschef Stöd och Utveckling (SoU), informerar 
nämnden om att det inte finns några uppdateringar om status på projekt inom 
ramen för närvårdsfrågor för närvarande.   

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

__________  
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Paragraf 44 Ärendenummer UAN2022/149 

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. 

__________  

Skrivelse 
nr 

Från Datum Ärende  Dnr 

01 Upplevelse
nämnden 

2022-
02-15 

Godkännande av förstudie ny grundskola 
Örsundsbro 

UAN2022/22
8 

02 Tekniska 
nämnden 

2022-
02-23 

Godkännande av förstudie ny grundskola i 
Örsundsbro, Rymningen 8:6 

UAN2022/24
2 

03 Tekniska 
nämnden 

2022-
02-23 

Godkännande av förstudie ny förskola i 
Storskogen, Bredsand 

UAN2022/24
3 

04 KF 2022-
02-24 

Valärenden UAN2022/19
/1 

05 Förvaltning
srätten 

2022-
03-01 

Dom UAN2021/63
1 

06 KD 2022-
03-02 

Beslut  inriktnings- och 
samordningsfunktion  Ukraina 

dnrUAN2022
/271 

07 KSAU 2022-
03-07 

Protokollsutdrag Ny grundskola 
Örsundsbro, KS2021/654, §26 

UAN2022/30
2 
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Paragraf 45  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 
Ingen övrig information noteras till protokollet. 

__________  
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Paragraf 46  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Inga övriga frågor noterades till protokollet. 

__________  
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Paragraf 47 Ärendenummer UAN2022/225 

Ledamotsinitiativ: Ramtider och öppettider förskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skickar ledamotsinitiativet för beredning 
till förvaltningen.  

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ har lämnats in 2022-02-17. 
 
Ramtider och öppettider förskolan 
Uppdrag 
Några föräldrar i Grillby förskola vill lämna sina barn före 6 30 på 
morgonen Enköpings kommuns ramtid är 6 30 – 18 30. 
1. Vi vill att förvaltningen tittar på vad det skulle innebära att förlänga ramtiden med 
30 minuter. 
2. Vi vill också att förvaltningen redovisar och föreslår möjligheter som det kan 
finnas för en enskild förskola att vara mer flexibla och kunna avvika från den 
beslutade ramtiden. 

Några exempel på flexibel tillämpningar som vi fångat upp: 
- Stockholms stad säger exempelvis på sin hemsida att ” Förskolor nära 
varandra kan samarbeta kring att ha öppet tidiga morgnar och sena kvällar.” 
- Nacka skriver på sin hemsida ” Förskolan/fritidshemmet kan självklart 
anpassa öppethållandet efter de vistelsetider som vårdnadshavarna meddelat att 
de behöver.” 
- Strängnäs har följande formulering: ”De olika avdelningarna kan ha 
olika öppettider men vi kan alltid erbjuda omsorg mellan klockan 06.00 och 18.30. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Mats Flodin (M) Ordförande 
Solweig Eklund (S) Ledamot 
Svante Forslund (L) Ledamot 

__________ 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefen ledningsgrupp, för vidare spridning till berörda. 
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Paragraf 48  

Förvaltningschefen informerar: Sekretessärende  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen Linda Lindahl informerar nämnden om ett sekretessärende 
bakom stängda dörrar.  

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

__________  
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Paragraf 49  

Sammanträdet avslutas 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande Mats Flodin (M) avslutar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde kl 16:04 

__________ 
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