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Ej tjänstgörande ersättare Monica Avås (M), via Teams 

Gabriel Sherif (C) 

Agneta Willey (MP) 

Johan Enfeldt (S) 

Margareta Ekblom (NE), via Teams paragraf 158-179 

Thomas Sellin (SD) 

  

Övriga deltagare Linda Lindahl, förvaltningschef , utbildningsförvaltningen 

Sara Bjurefors, nämndsekreterare, utbildningsförvaltningen 

Elisabeth Ståhl, verksamhetschef förskola, utbildningsförvaltningen, via 

Teams 

Anders Härdevik, verksamhetschef grundskola, utbildningsförvaltningen 

Carina Westh, verksamhetschef gymnasieverksamhet, VUX, AME, 

utbildningsförvaltningen 

Maria Flinck- Thunberg, verksamhetschef SoU, utbildningsförvaltningen 

Ulrika Björn, administrativ chef, utbildningsförvaltningen, via Teams 

Malin Kvist, utredare, utbildningsförvaltningen 

Petter Ahlberg, förstelärare, utbildningsförvaltningen, paragraf 161 

Maria Johansson, administrativ chef, wgy, utbildningsförvaltningen, paragraf 

161 

Hassan Sharif, Universitetslektor i Barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala 

universitet, via Teams paragraf 164 

Elin Billås, HR-konsult, Kommunledningsförvaltningen, paragraf 165 

Madeleine Hedström, HR-konsult, Kommunledningsförvaltningen, via Teams 

paragraf 165 

Johanna Krantz, lokalsamordnare, utbildningsförvaltningen, paragraf 166 

och 167 

Patrik Törnevik, projektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), 

paragraf 166 

Daniel Eriksson, projektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), 

paragraf 166 

Anna Marin, controller, utbildningsförvaltningen, via Teams, paragraf 168 

Birgitta Karlsson, controller, utbildningsförvaltningen, via Teams, paragraf 

168 

Calle Flygelholm, bitr.rektor, utbildningsförvaltningen, paragraf 169 

Viveca Räim, enhetschef AME, arbetsmarknadsenheten (AME), via Teams, 

paragraf 177 

Amanda Isberg, ungdomscoach, utbildningsförvaltningen, via Teams, 

paragraf 177 

Cassandra Grönlund, kommunikatör, utbildningsförvaltningen, paragraf 178 

Stig Forshult, revisor, Enköpings kommun, via Teams 

Maria Jacobsson, lokalsamordnare, Enköpings kommun 

Jessica Carlson, fackligt ombud, Lärarförbundet, via Teams 
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Paragraf 158  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 

Upprop genomförs. 

  

Solweig Eklund (S) utses till att justera protokollet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om den kan välja Solweig Eklund (S) till 

protokolljusterare och finner att så sker. 

__________  
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Paragraf 159  

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan fastställs. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om den kan fastställa föredragningslistan och finner 

att så sker. 

__________  
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Paragraf 160  

Anmälan av jäv (KL, kap 6, §28) 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande i nämnden Mats Flodin (M), påminner ledamöterna i nämnden om att 

anmäla jäv, när det eventuellt blir aktuellt, i enlighet med Kommunallagen, kap 6, 

§28. 

__________  
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Paragraf 161 Ärendenummer UAN2022/1198 

UAN Information | Tema: Verksamhetsutveckling - 
Digitalt - Westerlundska gymnasiet (WGY) 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Petter Ahlberg och Maria Johansson från Westerlundska gymnasiet informerar 

nämnden om digitala verktyg som används kopplat till undervisningen på 

Westerlundska gymnasiet (WGY).  

Beslutsgång 

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

sker. 

__________  
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Paragraf 162 Ärendenummer UAN2022/1288 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Linda Lindahl informerar nämnden om pågående förberedelser på 

förvaltningen inför mandatperiodsskiftet.  

Beslutsgång 

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

sker. 

__________  
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Paragraf 163 Ärendenummer UAN2022/1289 

Information: Kommande ärenden 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Linda Lindahl informerar nämnden om kommande ärenden som 

bereds för tillfället på förvaltningen.  

Beslutsgång 

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

sker. 

__________  



 Protokoll  10 (41) 

Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 164 Ärendenummer UAN2022/819 

Rapport: Forskningscirkel:  Forskningslitteracitet, 
likvärdighet och segregation 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 

Rapporten slutredovisar forskningscirkeln ”Forskningslitteracitet, likvärdighet och 

segregation”. Forskningscirkeln genomfördes under hösten 2021 och våren 2022 

och var ett samverkansprojekt mellan Forum för samverkan (FoSam) vid Uppsala 

universitet och utbildningsförvaltningen i Enköping kommun. 

Cirkeln initierades av utbildningsförvaltningens forsknings- och utvecklings enhet, 

som ett led i kommunens arbete med att utveckla ett underlag till hur likvärdighet 

kan främjas och segregationens negativa effekter motverkas i och mellan förskolor 

och skolor. 

 

Forskningscirkeln leddes av Universitetslektor Hassan Sharif (Uppsala Universitet) 

och deltagare i cirkeln var: Carina West (VC gymnasiet/vux), Anders Härdevik (VC 

grundskola), Elisabeth Ståhl (VC förskola), Maria Flinck Thunberg (VC SoU), Laila 

Riesten (doktorand), Anna Wallin (doktorand), Malin Kvist (utredare), Mats Flodin 

(utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) och Johan Enfeldt (utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden). 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Förutom ett stort mått av gemensamt lärande, presenterar och föreslår 

forskningscirkeln en modell för vidare arbete. Enligt statisk från kommunen saknar 

ca 12% av eleverna i kommunala skolor behörighet till gymnasiet. 

Forskningscirkeldeltagarna föreslår att man tar ett gemensamt tag om dessa 12% 

genom att, med utgångspunkt i likvärdighet och segregation, närmare undersöka 

mekanismerna bakom gruppens obehörighet till gymnasiet. 

Forskningscirkeldeltagarna föreslår att en av kommunens doktorander ansvarar för 

genomförande av denna fallstudie. Genom att koncentrera sig på dessa 12% av 

eleverna i Enköpings kommun, kan man få fram kunskap och djupare förståelse för 

de mekanismer som hindrar/försvårar att de får behörighet till gymnasiet. 

Dessa kunskaper kan i sin tur ge ”kött och blod” åt det omfattande statistiska 

underlag som finns både på kommunal och nationell nivå när det gäller elever som 
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saknar gymnasiebehörighet. Det unika med den föreslagna fallstudien är fokus på 

just de ungas egna erfarenheter och upplevelser av sin skolgång. De kunskaper 

som fallstudien genererar kan i sin tur ligga till grund för det fortsatta arbetet för 

huvudmannen. 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-08 

Forskningscirkelrapport, daterad 2022-11-07 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beslutsgång 

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

__________  
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Paragraf 165 Ärendenummer UAN2022/818 

Rapport: Sjukfrånvaro inom utbildningsförvaltningen  
jan-sept 2022 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten.  

Beskrivning av ärendet 

Elin Billås och Madeleine Hedenström från HR informerar nämnden om 

sjukfrånvaro inom utbildningsförvaltningen jan-sept 2022.  

Beslutsgång 

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

__________  
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Paragraf 166  

Information från lokalsamordnaren: Westerlundska 
gymnasiet 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Johanna Krantz, lokalsamordnare på utbildningsförvaltningen och Patrik Törnevik 

samt Daniel Eriksson från samhällsbyggnadsförvaltningen informerar nämnden om 

det pågående bygget westerlundska gymnasiet.  

Beslutsgång 

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

sker. 

__________  
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Paragraf 167 Ärendenummer UAN2022/1267 

Information från lokalsamordnaren 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Lokalsamordnare Johanna Krantz informerar nämnden om pågående lokalprojekt.  

Beslutsgång 

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

sker.  

__________  
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Paragraf 168 Ärendenummer UAN2022/621 

Oktoberrapport period januari- oktober 2022 

Beslut 

1. Utbildnings- och arbetsnämnden fastställer oktoberrapport 2022 och översänder 

den till kommunstyrelsen. 

2. Nämnden har tagit del av information om budgetens negativa avvikelse med 

0,8% 

Beskrivning av ärendet 

Oktoberrapport 2022 sammanfattar året till och med augusti i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens verksamheter. En fortsatt avklingande Coronapandemi 

konstateras. Det pågående kriget i Ukraina har gjort det nödvändigt för 

verksamheterna att skapa en beredskap för att ta emot flyktingar, sätta in 

stödåtgärder och ta höjd för eventuella ekonomiska konsekvenser i form av 

exempelvis högre skolmat-, skolskjuts- och bränslekostnader. Ett fortsatt inflöde av 

elever till skolor kan också konstateras och att elevkullarna fortsätter växa över det 

som prognosticerades när budgeten fastställdes. 

 

I den ekonomiska uppföljningen visar verksamheter i egen regi ett överskott på 

13,4 miljoner kronor och hemkommunen ett underskott med 18,1 miljoner kronor. 

Prognosen för helåret visar på ett underskott med 10,3 miljoner kronor vilket är en 

avvikelse mot budget med mindre än en procent. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-08 

Bilaga 1 – Ekonomisk rapport oktober 2022, daterad 2022-11-07 

Bilaga 2 – 202210 Aktuell ekonomisk rapport Bilaga UAN2022-25 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

1. Utbildnings- och arbetsnämnden fastställer oktoberrapport 2022 och översänder 

den till kommunstyrelsen. 

2. Nämnden har tagit del av information om budgetens negativa avvikelse med 

0,8% 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så sker.  

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen, ks.dia@enkoping.se    

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 169 Ärendenummer UAN2022/599 

Samverkan kring Lillsidanskolan/ Enöglaskolan och V-
boden 

Beslut 

1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen 

2.Uppdraget anses avslutat 

Beskrivning av ärendet 

Den 13 april 2022 gav utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förvaltningen i 

uppdrag att återkomma till nämnden om ett förslag till samverkan kring 

Lillsidanskolan/Enöglaskolan och V-boden innan årsskiftet 2022/2023. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

I samband med att uppdraget gavs till förvaltningen fanns följande 

samverkansformer etablerade: 

• Fritids och fritidsklubb som pågår parallellt på eftermiddagar för att allabarn ska få 

möjlighet till aktivitet på eftermiddagen oberoende av deras föräldrars situation. 

• Samverkan vid uppkommen oro, på såväl individ som områdesnivå som sker 

mellan skola och fritid, men ibland även med andra aktörer. Både i formen för 

trygghetstriangeln och vid mer diffus oroskänsla. 

 

Sedan uppdraget gavs har ytterligare samverkansaktiviteter startats upp: 

 

• V-bodens fritidsledare arbetar inför jullov och sommarlov på Enöglaskolan, då det 

kan bli extra behov av vuxennärvaro i skolmiljön. 

• Samverkan utifrån modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har startats 

upp. 

 

Utöver detta sker spontan samverkan med skolbesök från V-boden i vardagen på 

Enöglaskolan. 

Utbildningsförvaltningens bedömning är att dessa insatser ger en bra grund och att 

de behöver få pågå över tid innan samverkan kan utvärderas och utvecklas 

ytterligare. Planen är att samverkansformerna ska ses över i samband med flytt till 

nya lokaler. 

 

Då ett antal ytterligare insatser för att stärka samverkan redan har implementerats 
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gör utbildningsförvaltningen bedömningen att uppdraget om att ta fram en plan kan 

avslutas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Samverkan kring Lillsidanskolan/ Enöglaskolan och V-boden, 

daterad 2022-11-02 

Bilaga 01 - Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

sammanträde den 13 april 2022, paragraf 56 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen 

2.Uppdraget anses avslutat 

Utskottets beredning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så sker.  

__________  
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Paragraf 170 Ärendenummer UAN2022/688 

Återkoppling till kommunstyrelsen angående 
ambitionsnivån för Enköpings kommuns 
dricksvattenförsörjning (KS2022/241) 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar återkopplingen till 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Den 16 maj 2022, paragraf 81, antog kommunfullmäktige en ambitionsnivå för 

Enköpings kommuns dricksvattenförsörjning (KS2022/241). I samband med 

antagandet gavs samtliga nämnder i uppdrag att arbeta för att uppfylla 

ambitionsnivån och återkoppla uppdragen till kommunstyrelsen under 2022. 

 

I dokumentet Ambitionsnivå för Enköpings kommuns dricksvattenförsörjning 

framgår följande åtgärdsförslag för skolor och förskolor för att kommunens 

ambitionsnivå ska nås: 

- Rutiner för att kunna hantera hämtning av vatten vid händelse där nödvatten 

ställs ut. 

- Avtal för bajamajor eller liknande lösning för att kunna upprätthålla verksamheten 

vid långvarig störning. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Vad gäller första punkten angående rutiner för att kunna hantera hämtning av 

vatten vid händelse där nödvatten ställs ut så håller förvaltningen på att se över hur 

vaktmästare och intendenter på respektive enhet skulle kunna involveras i en rutin 

för att hämta vatten om ett sådant behov skulle uppstå. 

 

Vad gäller andra punkten angående avtal för mobila toaletter för att kunna 

upprätthålla verksamheten vid långvarig störning gör utbildningsförvaltningen 

bedömningen att det är något som man borde överväga att upphandla centralt. 

Detta eftersom det kan anses vara en kommunövergripande upphandling då 

flertalet verksamheter inom kommunen skulle kunna komma att få ett behov av en 

sådan lösning vid en långvarig störning, inte bara utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens verksamheter. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Återkoppling till kommunstyrelsen angående ambitionsnivån för 

Enköpings kommuns dricksvattenförsörjning (KS2022/241), daterad 2022-10-21 

Bilaga 01 – Ambitionsnivå för Enköpings kommuns dricksvattenförsörjning 

Bilaga 02 – Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 

2022, paragraf 81 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar återkopplingen till 

kommunstyrelsen. 

Utskottets beredning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar återkopplingen till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så sker.  

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen; ks.dia@enkoping.se    

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 171 Ärendenummer UAN2022/4 

Revidering av informationshanteringsplan UAN 

Beslut 

1.Informationshanteringsplan, revidering 2022, för utbildnings- 

ocharbetsmarknadsnämnden daterad 2022-10-21 antas 

2.Informationshanteringsplanen gäller från och med beslutsdatum 2022-11-16 

Beskrivning av ärendet 

Den nu gällande dokumenthanteringsplanen antogs av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 2021-10-21. Dokumenthanteringsplanen ska ses över 

och uppdateras årligen. 

 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en dokumenthanteringsplan 

och arkivbeskrivning, revidering 2022, som nu byter namn till 

informationshanteringsplan. 

 

Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning för sin 

verksamhet och organisation. Arkivbeskrivning och informationshanteringsplan har 

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

information som uppkommer genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

verksamhet. Genom att strukturera informationsflödet i samlad form ges en samlad 

överblick över hur nämndens allmänna handlingar och arkiv är organiserade och 

hur dess verksamhet fungerar. 

 

Informationshanteringsplanen talar om vilka typer av handlingar som förekommer i 

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

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

betydelse och som kan gallras. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

I förslaget till informationshanteringsplan har endast mindre ändringar föreslagits. 

Dokumenthanteringsplanen har bytt namn till informationshanteringsplan, vilket i 

dagsläget endast är en förändring av redaktionell karaktär och som föranlett 

ändringar på ett antal ställen i dokumentet där det tidigare 

stått ”dokumenthanteringsplan ” I arkivbeskrivningen (bilaga 01) har det på sidan 7 

lagts till att Prorenata även används som system för digitala elevakter. Under punkt 

4.4.1 i arkivförteckningen (bilaga 02) har en punkt lagts in gällande utdrag ur 
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belastningsregistret vid ägar- och ledningsprövning. Dessa ska gallras vid 

inaktualitet, det vill säga direkt efter uppvisande och efter att en notering har gjorts 

att utdraget är uppvisat. 

Avslutningsvis har det vid denna revidering konstaterats att ett större genomlysning 

av och arbete kring informationshanteringsplanen behöver genomföras. Detta 

arbete behöver planeras in och resurssättas när möjlighet finns då det är ett större 

arbete än vad som ryms inom den årliga översynen av planen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

informationshanteringsplan (tidigare dokumenthanteringsplan) 2022, daterad 2022-

10-21 Bilaga 01 Informationshanteringsplan UAN, arkivbeskrivning, daterad 2022-

10-21 

Bilaga 02 Informationshanteringsplan UAN, arkivförteckning, daterad 2022-10-21 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

1.Informationshanteringsplan, revidering 2022, för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden daterad 2022-10-21 antas 

2.Informationshanteringsplanen gäller från och med beslutsdatum 2022-11-16 

Utskottets beredning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2 november 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

1.Informationshanteringsplan, revidering 2022, för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden daterad 2022-10-21 antas 

2.Informationshanteringsplanen gäller från och med beslutsdatum 2022-11-16 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så sker.  

__________ 

 

Kopia till: 

UF chefer, för vidare spridning  
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Paragraf 172 Ärendenummer UAN2022/895 

Yttrande till Kommunstyrelsen gällande 
Revisionsrapport - Samverkan kring barn och unga 
som riskerar att fara illa.  

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, 

daterat 2022-11-02, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen för 

fortsatt hantering. 

Beskrivning av ärendet 

Den 13 juni 2022 översändes revisionsrapporten Samverkan kring barn och unga 

som riskerar att fara illa till kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för hantering. 

 

Av revisionsrapporten framgår att PwC på uppdrag av de förtroendevalda 

revisorerna i Enköpings kommun genomfört en granskning av samverkan när det 

gäller barn och unga som riskerar att fara illa. Granskningens syfte är att bedöma 

om socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har säkerställt 

en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med 

barn och unga som riskerar att fara illa. Utifrån genomförd granskning gör 

revisionen den samlade bedömning att socialnämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig samverkan när 

det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

 

Revisionen lämnar fem rekommendationer till socialnämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, vara en endast riktar sig till socialnämnden: 

• Nämnderna bör säkerställa att det finns en tydlig och gemensam definition av 

målgruppen barn och unga som riskerar att fara illa respektive som far illa. Med 

utgångspunkt i en gemensam definition av målgruppen kan nämnderna säkerställa 

att det finns strukturer och rutiner för samverkan för alla barn och unga som far illa 

eller som riskerar att fara illa samt klargöra vilket ansvar respektive nämnd har i 

dessa.  

• Nämnderna bör säkerställa att fastställda och dokumenterade riktlinjer för 

samtliga samverkansformer med tydliga ansvarsfördelningar är kända och 

implementerade fullt ut för att undvika att samverkan blir personbunden.  
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• Nämnderna bör säkerställa att det finns en rutin för orosanmälan för att undvika 

att hantering av orosanmälan styrs av två olika dokument. 

 • Socialnämnden bör säkerställa att det finns en systematisk och strukturerad 

återrapportering avseende utvecklingen av barn och ungas uppväxtvillkor till 

nämnden.  

• Nämnderna bör utveckla/arbeta fram en gemensam rutin kring skolfrånvaro. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande återfinns i sin helhet i Bilaga 01. 

Svaret är framtaget i dialog med socialförvaltningen. Sammanfattningsvis 

instämmer utbildningsförvaltningen i delar av revisionens rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yttrande till kommunstyrelsen gällande revisionsrapport - 

Samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa, daterad 2022-11-02 

 

Bilaga 01 - Yttrande över revisionsrapport - Samverkan kring barn och unga som 

riskerar att fara illa, daterat 2022-11-02 

 

Bilaga 02 - Revisionsrapport -Samverkan kring barn och ung som riskerar att fara 

illa (PwC), daterad april 2022 

 

Bilaga 03 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 

2022, paragraf 89 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, 

daterat 2022-11-02, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen för 

fortsatt hantering. 

Utskottets beredning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2 november 2022 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, 

daterat 2022-11-02, som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen för 

fortsatt hantering. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så sker.  

__________ 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen; ks.dia@enkoping.se   

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 173 Ärendenummer UAN2022/1270 

Yttrande över ansökan från Amerikanska gymnasiet i 
Sverige AB (dnr SI 2022:6629)  

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, 

daterat 2022-11-10, som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 

Den 9 november 2022 inkom en remiss till utbildningsförvaltningens från 

Skolinspektionen gällande att Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB hos 

Skolinspektionen har ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering 

av en fristående gymnasieskola vid Amerikanska gymnasiet Västerås i Västerås 

kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

 

Av missivet framkommer att Skolinspektionen avslog ansökan i juni 2022. Ärendet 

överklagades till förvaltningsrätten som biföll överklagandet och återförvisade 

ärendet till Skolinspektionen för prövning av eventuella negativa följder inför nytt 

beslut. Då Enköpings kommun aldrig fick möjlighet att yttra sig inför det beslutet 

skickas remissen på nytt. 

Skolinspektionen skriver vidare att Enköpings kommun till sitt yttrande bör bifoga 

en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka 

ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 

lång sikt vid start av utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Om 

kommunen anser att en etablering av en fristående skola skulle medföra påtagligt 

negativa konsekvenser behöver kommunen redogöra för konkreta exempel på hur 

det påverkar kommunen. Enköpings kommun ska även bifoga uppgift om vilka 

kommuner/förbund kommunen har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en 

etablering kan medföra bör Enköpings kommun även bifoga följande: 

1.En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 

2022-2027). 

2.En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i 

kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

Det nationella Ekonomiprogrammet inriktningar: ekonomi och juridik. Det nationella 

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningar: beteendevetenskap, medier, 
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information och kommunikation samhällsvetenskap. Det nationella 

Naturvetenskapliga programmet 

3.Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och 

inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i 

kommunen. 

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 

2022/2023 samt om möjligt läsåret 2023/2024. 

5. Om kommunen inte erbjuder sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2022/2023 

behöver ni redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökt/a program 

och inriktning/ar. 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 

beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 30 november 

2022. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Förvaltningens förslag till remissvar återfinns i bilaga 01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Yttrande över ansökan från Amerikanska gymnasiet i Sverige AB 

(dnr 2022:6629), daterad 2022-11-10 

Bilaga 01 Yttrande över ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB (dnr 

2022:6629), daterat 2022-11-10 

Bilaga 02 Samverkansavtal Enköpings kommun 

Bilaga 03 Remiss från Skolinspektionen 

Bilaga 04 Ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, 

daterat 2022-11-10, som sitt eget. 

Yrkanden 

Socialdemokraterna yrkar att stycke tre i förvaltningens förslag till yttrande ersätts 

med: "Enköpings kommun avstyrker godkännande av nyetablering av fristående 

gymnasieskola vid Amerikanska gymnasiet i Västerås från och med läsåret 

2023/2024.  

Den 16 juni 2022 beslutade riksdagen om att godkänna regeringens förslag 

gällande dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. 

Förslaget innebär i korthet att arbetsmarknadens behov ska vägas in när beslut 
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ska fattas om vilka utbildningar som ska erbjudas och hur många utbildningsplatser 

de ska ha. Utbildningsutbudet för vissa gymnasieutbildningar ska alltså styras både 

utifrån efterfrågan från ungdomar och de behov som finns på arbetsmarknaden. 

Förslaget innebär också att tre kommuner ska gå samman i ett samverkansområde 

och där arbeta tillsammans med planering, dimensionering och 

utbildningserbjudanden i området. 

Lagändringarna börjar gälla 1 juli 2023. 

Så här snart inför de nära förestående nya reglerna om planering och 

dimensionering av gymnasieutbildningar bör inte nya program och skolenheter 

startas på orter där det redan råder en överetablering av skolor. På 20 år har 

antalet gymnasieskolor i Västerås ökat från 9 till 23. Samtidigt har det 

genomsnittliga elevantalet per gymnasieskola minskat från över 500 till ca 300. Det 

är inte en ansvarsfull användning av skattepengar att skapa en ännu mer 

fragmenterad gymnasieskola i en såpass stor stad som Västerås. 

Överetableringen av gymnasieskolor i grannkommunen Västerås riskerar 

dessutom att försämra förutsättningarna för gymnasieutbildningen i Enköping där vi 

nu investerar i en ny gymnasieskola för 1600 elever. Ytterligare gymnasieskolor i 

Västerås försämrar också Enköpings gymnasieskolas utgångsläge i det framtida 

scenariot med samverkansområden för planering och dimensionering. 

Den skola som ansökan avser utmärker sig genom en mycket låg lärartäthet. På 

Amerikanska gymnasiets skolor går det över 20 elever per lärare, att jämföra med 

rikssnittet för fristående gymnasieskolor där det endast är 14,6 elever per lärare. 

På Enköpings kommunala gymnasium är motsvarande siffra 12,7. Skattenyttan för 

Enköpings medborgare gynnas inte av att betala samma kostnad för en utbildning 

med såpass låg lärartäthet. Även detta bör vägas in av Skolinspektionen vid beslut 

om tillstånd för etablering.  

För Socialdemokraterna 

Solweig Eklund 

Johan Engwall 

Tina Löfgren” 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om nämnden godkänner följande 

propositionsordning: att ställa förvaltningens förslag till beslut mot 

ändringsyrkandet från Socialdemokraterna. Nämnden godkänner 

propositionsordningen. 
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Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot ändringsyrkandet och ber 

nämnden, att genom acklamation besluta. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 

yttrande, daterat 2022-11-10, som sitt eget.  

__________ 

 

Kopia till: 

Skolinspektionen (uppge dnr 2022:6629) matilda.blom@skolinspektionen.se    

mailto:matilda.blom@skolinspektionen.se
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Paragraf 174 Ärendenummer UAN2022/888 

Revidering av Riktlinjer för elevresor i 
gymnasieskolan, HT 2022 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för elevresor i 

gymnasieskolan, daterade 2022-11-16 

Beskrivning av ärendet 

Förändringen som gjorts i riktlinjerna är att ordet ”max” har tagits bort, se 

rödmarkering i bilaga 2, utifrån att det betalas ut 1/30 av prisbasbeloppet till alla 

som är berättigade inackorderingstillägg eller reseersättning. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att nämnden kan fastställa den ändring som gjorts och att 

riktlinjerna ska börja gälla från beslutsdatum. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-20 

Bilaga 01 Riktlinjer elevresor, som de ser ut i nuvarande beslutad form 

Bilaga 02 Riktlinjer elevresor, med markerade ändringar 

Bilaga 03 Riktlinjer elevresor med ändringar omarkerade, klar för publicering 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för elevresor i 

gymnasieskolan, daterade 2022-11-16 

Utskottets beredning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2 november 2022 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för elevresor i 

gymnasieskolan, daterade 2022-11-16 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så sker.  
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__________ 

 

Kopia till: 

Handläggare, för åtgärd 

Kommunikatör UF, för åtgärd  
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Paragraf 175 Ärendenummer UAN2022/586 

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Beslut 

Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-11-07, 

anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sin delegationsordning överlåtit 

beslutanderätt till tjänstemän i vissa ärenden. Beslut fattade på delegation ska 

redovisas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Med handlingarna till kallelsen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

sammanträde, följer en förteckning över fattade delegationsbeslut, se bilaga. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-07 

Bilaga Förteckning delegationsbeslut, daterad 2022-11-07. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-11-07, 

anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så sker.  

__________  
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Paragraf 176 Ärendenummer UAN2022/1297 

Information: Enkäter grundskola  

Beslut 

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Anders Härdevik, verksamhetschef grundskola informerar nämnden om enkäter 

som skickats ut till vårdnadshavare i grundskolorna.  

Beslutsgång 

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

sker.  

__________  
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2022-11-16  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 177 Ärendenummer UAN2022/1296 

Information: Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Viveca Räim, enhetschef AME och Amanda Isberg, ungdomscoach, informerar 

nämnden om aktiviteter inom ramen för Kommunens aktivitetsansvar (KAA).  

Beslutsgång 

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

sker.  

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 178  

Information: Kommunikationsplan  

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Cassandra Grönlund, kommunikatör, informerar nämnden om 

kommunikationsinsatser på utbildningsförvaltningen.  

Beslutsgång 

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

sker.  

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 179  

Ordförande informerar 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Mats Flodin (M) informerar nämnden om: 

- Genomfört möte med arbetsförmedlingen.  

- Genomfört möte med UL, uppföljning skolbusstrafik Bredsand.  

Beslutsgång 

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

sker.  

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 180 Ärendenummer UAN2022/584 

Information: Inkomna skrivelser 

Beslut 

Information om inkomna skrivelser noteras till protokollet och läggs till 

handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Följande skrivelser har inkommit och redovisats: 

Skrivelse nr      Från                    Datum               Ärende              Dnr 

01    

Skolinspektionen                  

2022-09-30       

Beslut Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren 

Business School Västerås i Västerås kommun, Dnr 2022:960    

UAN2022/239 

02                        

Skolinspektionen                       

2022-10-03       

Beslut Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 

Yrkesgymnasiet Uppsala i Uppsala kommun                     

UAN2022/260 

03                        

Tekniska nämnden                    

2022-10-19       

Utökad investeringsutgift Ripans förskola, Galgvreten 2:63                             

UAN2022/1209 

04                        

Tekniska nämnden                    

2022-10-19       

Rivning förskolan Pluto, Korsängen 21:36      

UAN2022/1210 

05                        

Kommunstyrelsen                     
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2022-10-12       

Tidplan 2023    

UAN2022/916 

06                        

Kommunstyrelsen                     

2022-10-25       

Tidplan 2022    

UAN2022/714 

07                        

UPN                    

2022-10-31       

Protokollsutdrag från upplevelsenämnden gällande Konstgräs skola Väster. 

UPN2022/170 UAN2022/1220 

08                        

KF                        

2022-11-04       

Inkallelseordning mandatperiod 2023-2026 Kommunfullmäktige (2022-10-17 KF 

§145)      UAN2022/1259 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar nämnden om den kan lägga inkomna skrivelser till 

handlingarna och finner att så sker.  

__________  
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Sammanträdesdatum  

2022-11-16  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 181  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 

Ingen övrig information noteras till protokollet. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 182  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 

Ingen övrig fråga noteras till protokollet.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 183  

Sammanträdet avslutas 

Beslut 

Ordförande Mats Flodin (M) avslutar sammanträdet 15:55. 

__________ 


