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Paragraf 50  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Upprop genomförs. Ordföranden har bestämt att ledamöter och eventuella 
tjänstgörande ersättare ska befinna sig fysiskt i lokalen varför Gabriel Sherif (C) blir 
tjänstgörande ersättare i enlighet med inkallelseordningen beslutad av KF 2018-
10-15, paragraf 179. 
 
Solweig Eklund (S) utses till att justera protokollet.  

__________  
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Paragraf 51  

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs.  

__________  
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Paragraf 52  

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 53 Ärendenummer UAN2022/591 

Information | Tema: Verksamhetsutveckling:  Viable 
cities 

Beslut 
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Clara Thorgren, projektledare för Viable Cities/Klimatneutrala Enköping 2030 
informerar nämnden om projektet och dess arbetspaket.  

__________  
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Paragraf 54  

Information | Tema: Verksamhetsutveckling: 
Digitalisering 

Beslut 
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
IT-samordnare Stefan Weber (förskolan), Nina Hagen (grundskolan) och Maria 
Johansson (gymnasieskolan) informerar nämnden om verksamheternas arbete 
med digitalisering. 

__________  
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Paragraf 55 Ärendenummer UAN2022/186 

Svar på remiss -  Regler för inköp och upphandling  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Yttrande över Regler för inköp 
och upphandling, daterat 2022-04-05, som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
En remiss av Regler för inköp och upphandling har inkommit från 
kommunstyrelsen den 2 februari 2022. 

Enligt missivet så behöver den riktlinje för direktupphandling som 
kommunstyrelsen beslutade om 2016 ändras för att överensstämma med lagen om 
offentlig upphandling. För en tydligare styrning inom inköp och upphandling 
behöver ett nytt styrdokument omfatta en helhet inom inköp och upphandling som 
innehåller tydligare ansvarsförhållanden och som styrs mot kommunens långsiktiga 
mål. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram Regler för inköp och 
upphandling som nu bör gå ut på remiss till nämnderna för möjlighet att lämna 
synpunkter. 

Enligt missivet ska svaret vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 
2022. Nämnden har dock blivit beviljat anstånd och har därför på sig till den 13 
april att lämna ett yttrande. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag till yttrande finns bilagd i sin helhet (bilaga 01). 

Överlag ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till att regler som komplement till 
policy tas fram och att dessa tydliggör roller och ansvar i inköpsprocessen. 
Förvaltningen har dock synpunkter kring vissa delar av reglerna. I huvudsak 
handlar det om behov av förtydliganden, både vad gäller organisation och ansvar 
och processbeskrivningar. Sammantaget skulle också reglerna tjäna på att göras 
mer kärnfulla för att underlätta för dem som ska tillämpa reglerna och på så sätt få 
bättre regelefterlevnad. Förvaltningen ställer sig också positiv till att reglerna går 
ut på remiss, men önskvärt hade varit att policy och regler gått ut samtidigt så de 
lättare kunnat behandlas i sin helhet. 
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Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-06 
Bilaga 01 – Förslag till Yttrande över Regler för inköp och upphandling, daterad 
2022-03-21 
Bilaga 02 – Regler för inköp och upphandling, daterad 2021-12-13 (KS2021/127) 
Bilaga 03 – Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 
2022, paragraf 14 
Bilaga 04 – Förslag till Yttrande över regler för inköp och upphandling, utifrån 
diskussion i AU, daterad 2022-04-05 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Yttrande över Regler för 
inköp och upphandling, daterat 2022-03-21, som sitt eget och överlämnar det 
till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar att nämnden ska ta ställning till förslag till beslut som 
lyder: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Yttrande över Regler för 
inköp och upphandling, daterat 2022-04-05, som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 

Tina Löfgren (S) yrkar bifall till Solweig Eklund (S) förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om nämnden kan besluta enligt: "Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden antar Yttrande över Regler för inköp och upphandling, 
daterat 2022-04-05, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen." och 
finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen (ks.dia@enkoping.se)   
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Paragraf 56 Ärendenummer UAN2020/565 

Svar på uppdrag från nämnden gällande försök med 
öppen fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag från den 19 maj 2021, om 
att inleda dialog med upplevelseförvaltningen om en förvaltningsgemensam 
utredning kring samverkan och genomförande av ett 3-årigt försök med öppen 
fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan, avbryts. 

2. Förvaltningen ska återkomma till nämnden om ett förslag till samverkan kring 
Lillsidanskolan/Enöglaskolan och V-boden innan årsskiftet 2022/2023.  

Beskrivning av ärendet 
Den 2 december 2020 väckte Svante Forslund (L) ett ledamotsinitiativ i utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden. Med utgångspunkt från ledamotsinitativet gav 
nämnden förvaltningen ett uppdrag att se över möjligheten att starta fritidsklubbar, 
(öppen fritidsverksamhet) som komplement till fritidshem i kommunen. 

Efter att förvaltningen utrett ärendet så gav nämnden den 19 maj 2021 
förvaltningen i uppdrag att inleda dialog med upplevelseförvaltningen om en 
förvaltningsgemensam utredning kring samverkan och genomförande av ett 3-årigt 
försök med öppen fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan, utifrån de behov 
som identifierades i utredningen (se bilaga 2). 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Rättsliga förutsättningar 
Enligt skollagen (2010:800) ska fritidshem erbjudas till och med vårterminen det år 
då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får 
öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem, om eleven inte på grund av 
fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant stöd i sin utveckling som 
endast kan erbjudas i fritidshem. Den öppna fritidsverksamheten ska genom 
pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och andra särskilda utbildningsformer i 
vilka skolplikt kan fullgöras. Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till 
utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation. 

Befintlig fritidsklubbsverksamhet i kommunen 
Fritidsklubbsverksamhet bedrivs i dagsläget av upplevelsenämnden i form av 
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Fritidsklubben V-boden som ligger på Västerledstorg, i närheten av Enöglaskolan. 
Fritidsklubben har idag öppet 13:30- 16:30 tisdag till fredag, för årskurs 3 till 
årskurs 6. Verksamheten har enbart stängt under jullovet och annars öppet under 
hela året. Klubben har under hösten 2021 haft ett besökssnitt på 29 barn per öppet 
tillfälle. Under vårterminen var det stängt eller begränsat till 12 besökare men detta 
på grund av pandemilagen. De barnen som deltar i fritidsklubbsverksamheten går 
idag på Enöglaskolan. Fritidsklubben är helt avgiftsfri och erbjuder gratis mellanmål 
varje dag. 

Bedömningen 
Det som efterfrågades i ledamotsinitiativet var fritidsklubbsverksamhet som ett 
komplement till fritidshemmet. I uppdraget från nämnden framgår att 
försöksverksamheten ska förläggas vid Enöglaskolan. Utifrån det förarbete som 
tidigare gjorts och de samtal som utbildningsförvaltningen har haft med 
upplevelseförvaltningen i ämnet är vår bedömning att V-bodens verksamhet i 
mycket överensstämmer med de förväntningar som ledamotsinitiativet har på en 
fritidsklubbs verksamhet. Förvaltningens uppfattning är därför att någon 
försöksverksamhet inte behöver bedrivas. 

Däremot konstaterar förvaltningen att det finns stora vinster med en god 
samverkan mellan V-boden och grundskolan och att en fritidsklubbsverksamhet 
med hög kvalitet gynnar eleverna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamheter. Av dessa anledningar vore en fördjupad dialog mellan 
utbildningsförvaltningen och upplevelseförvaltningen önskvärd, för att diskutera hur 
V-bodens verksamhet och samverkan med grundskolan kan utvecklas. Förslaget 
är därför att uppdraget om att genomföra en försöksverksamhet avbryts för att i 
stället fokusera på att tillsammans med upplevelsenämnden vidareutveckla det 
befintliga fritidsklubbskonceptet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-05 
Bilaga 01 – Ledamotsinitiativ från Svante Forslund (L) gällande fritidsklubbar 
Bilaga 02 – Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 19 maj 2021 (paragraf 85). 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 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 
Solweig Eklund (S) yrkar att följande beslutsmening ska läggas till beslutet: 
"Förvaltningen ska återkomma till nämnden om ett förslag till samverkan kring 
Lillsidanskolan/Enöglaskolan och V-boden innan årsskiftet 2022/2023" 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut 
samt tillägget av meningen: "Förvaltningen ska återkomma till nämnden om ett 
förslag till samverkan kring Lillsidanskolan/Enöglaskolan och V-boden innan 
årsskiftet 2022/2023" och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden (upn.dia@enkoping.se)   
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Paragraf 57 Ärendenummer UAN2021/485 

Ledamotsinitiativ  från Nystart Enköping (NE) om 
Yrkeshögskolan 

Beslut 
1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.  

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tar ett principbeslut om att Enköping 
ska ha som mål att anordna fler yrkeshögskoleutbildningar för att säkerställa att 
arbetslösa kan byta yrkesbana och komma i arbete. (1) 
 
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att ta strategiska 
beslut inom nämndens område och därför beslutar att förvaltningen ges i uppdrag 
att se över beslutsprocessen så att nämnden involveras i beslutprocessen om 
vilka yrkesutbildningar som planeras, söks eller läggs ned. (2) 

4. Att förvaltningen får i uppdrag att utreda att införa en 1-årig ventilationsutbildning 
på komvux-nivå för att utbilda till bristyrket ventilationsmontörer och ventilations- 
och driftstekniker. Utredningen ska genomföras med tidsplan anpassad för att 
kommunen ska kunna ansökan om sådan utbildning på regionalnivå om nämnden 
beslutar att vi önskar införa utbildningen. (4) 
 

Reservationer 
Reservation från Nystart Enköping 

"Nämnden har idag tagit beslut som gör att nämnden ska involveras på strategisk 
nivå gällande yrkeshögskoleutbildningarna och att man nu äntligen ska undersöka 
det nästan ett år gamla förslaget från Nystart Enköping om att införa 
ventilationsutbildning på komvux-nivå. Vår kommun har en i Sverige unik 
koncentration av ventilationsföretag efter Bahco tiden och att vi helt skulle sakna 
utbildningar till ett bristyrke som berör så många företag i vår stad är oacceptabelt. 
Det är glädjande att en enig nämnd ställde sig bakom att vi behöver utreda om det 
går att införa en sådan utbildning. 

Däremot reserverar jag mig på grund av att vårt tredje yrkande om att få mer 
komplett information gällande marknadsinsatser inte fick gehör i nämnden. Det må 
vara sant att nämndledamöter kan ställa frågor om vad de vill så att 
nämndledamöter är fria att försöka få klarhet i hur förvaltningen hanterat 
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marknadsinsatser för yrkesutbildningarna. Det som konkret hänt under 
mandatperioden är dock att förvaltningen utan att informera nämnden slutat 
annonsera i fackpressen om våra ventilationsutbildningar. En ordning där nämnden 
endast får väsentlig information om enskilda ledamöter råkar veta att saker 
undanhålls nämnden kan inte vara rimlig. 

Enligt de kontakter om Nystart Enköping varit i kontakt med förklarar bristen på 
annonseringen kollapsen i söktrycket till ventilationsutbildningen så det är ingen 
liten information som undanhållits nämnden. Jag brukar här ordet undanhållits här 
eftersom Nystart Enköping i nämnden, innan utbildningen ställdes in, ställde frågor 
om vilka aktiviteter som förvaltningen gjorde för att säkra det blir sökanden till 
ventilationsutbildningen. Ingen gång fick nämnden då svaret att förvaltningen dragit 
in annonsering i fackpressen. 

Om tjänstemännen inte självmant informerar om saker som detta när de får direkt 
fråga i ämnet så brister hanteringen grovt och det behövs uppenbart tydliga policys 
hur tjänstemännen ska informera när man krymper ambitionsnivån på detta sätt. Vi 
beklagar att nämnden inte tog chansen att täppa till detta hål idag genom att 
bejaka vårt yrkande. 

Ansvaret för att vi har två utbildningar inom ventilation som behövt ställas in under 
mandatperioden faller tungt på den blågröna partigruppen som säger sig styra 
Enköping och som deltagit på mötena där Nystart Enköping väckt frågan om att 
ventilationsutbildningen utan att reagera vare sig på mötet eller fram till 
yrkeshögskoleutbildningarna behövde ställas in. "  
Per-Anders Staav (ledamot)  
Nystart Enköping 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ om yrkeshögskolan väcktes av Margareta Ekblom (NE) i 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 20 maj 2021 och skickades till 
förvaltningen på beredning. I ledamotsinitiativet lyfts bland annat att det finns en 
oro att yrkeshögskolan i Enköping hotas av nedläggning på grund av ett 
minskande söktryck. I ledamotsinitiativet lämnas fyra yrkanden: 

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

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

3.Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en 1-
årigventilationsutbildning på komvux-nivå för att bevara den uppbyggda 
kompetensen om ventilation nu när vi fick ställa in YH utbildningen. 
 
4.Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en policy om allokering av 
resurser för marknadsföring av yrkeshögskolan utbildningar som kan användas 
ikontakt med Myndigheten för yrkeshögskola för att försöka övertyga myndigheten 
om att det är rimligt att fortsätta bevilja kommunen tillstånd för befintliga och nya 
YH utbildningar. 

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

Den trädgårdsmästarutbildning som bedrivs i yrkeshögskolans regi har de senaste 
åren haft ett högt söktryck med drygt 100 sökande till 30 platser. Vid den senaste 
avläsningen (maj 2021) var det till exempel 25 procent av de som sökte som fick 
en plats. Av de som gått klart utbildningen de senaste två åren fick i genomsnitt 
95% examen och 92% anställning efter sex månader. 

Trädgårdsmästarprogrammet är beviljat till och med år 2026 och avsikten är att 
söka nytt tillstånd för att få bedriva kursen även efter att nuvarande tillstånd går ut. 
Jämförelsevis har den utbildning till ventilationsingenjör som tidigare bedrivits, och 
som omnämns i ledamotsinitiativet, inte alls haft samma söktryck. Under de år som 
utbildningen bedrivits har antalet sökanden pendlat mellan 20 och 36 stycken per 
år. Detta var en av anledningarna till att man valde att inte ansöka på nytt utan 
istället se över hur utbildningen skulle kunna göras om. 

För att utöka utbildningsverksamheten har yrkeshögskolan ansökt om att få starta 
två kortare kurser med start hösten 2022: Ekosystemtjänster – grönblå utemiljöer 
samt Projektering och kalkylering av ventilationssystem. Svar på om kurserna blivit 
beviljade kommer i maj. En ansökan om en längre utbildning, med inriktning IT-
säkerhet, är påbörjad och ska lämnas in i juni 2022. Där kommer svar först januari 
2023. 
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Ett samarbete inom Fyra Mälarstäder (4M) angående yrkesutbildningar har tidigare 
funnits, men arbetsgruppen är i nuläget vilande. Satelitutbildningar är ytterligare en 
möjlig väg för att komplettera utbildningsutbudet, med utbildningar som är på ett 
längre avstånd än pendlingsavstånd. Om sådana lösningar är möjliga beror på 
utbildningarnas genomförande och utbildningsplaner. 

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

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

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

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

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

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Ledamotsinitiativet anses besvarat.  

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Ledamotsinitiativet anses besvarat.  

Yrkanden 
Per- Anders Staav, Nystart Enköping (NE) yrkar: 
1. Att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tar ett principbeslut om att 
Enköping ska ha som mål att anordna fler yrkeshögskoleutbildningar för att 
säkerställa att arbetslösa kan byta yrkesbana och komma i arbete. 
 
2. Att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att ta strategiska 
beslut inom nämndens område och därför beslutar att förvaltningen ges i uppdrag 
att se över beslutsprocessen så att nämnden involveras i beslutprocessen om 
vilka yrkesutbildningar som planeras, söks eller läggs ned. 
 
3. Att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bestämmer policyn 
att förvaltningen löpande ska redovisa till nämnden vilka marknadsföringsinsatser 
man valt att göra respektive vilka marknadsinsatser som kommunen tidigare 
brukade göra men som man nu valt bort att göra för att få sökanden till 
våra yrkesutbildningar. 
 
4. Att förvaltningen får i uppdrag att utreda att införa en 1-årig ventilationsutbildning 
på komvux-nivå för att utbilda till bristyrket ventilationsmontörer och ventilations- 
och driftstekniker. Utredningen ska genomföras med tidsplan anpassad för att 
kommunen ska kunna ansökan om sådan utbildning på regionalnivå om nämnden 
beslutar att vi önskar införa utbildningen. 
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5. Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att 
bedriva gymnasieprogrammet VVs- och fastighetsprogrammet med inriktning 
ventilation där kompetens och resurser kan delas med motsvarande utbildning 
för Komvux och yrkeshögskola. Antingen helt i egen regi eller i samarbete med 
andra aktörer (exempelvis 4M kommunerna). 

Mats Flodin (M) yrkar avslag till tilläggsyrkande nr 3 och 5 från Nystart Enköping.  
Solweig Eklund yrkar avslag till tilläggsyrkande nr 3 och 5 från Nystart Enköping.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta att ledamotsintiativet anses besvarat 
samt  tilläggsyrkande 1,2 och 4 och finner att så sker.  

__________  
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Paragraf 58 Ärendenummer UAN2021/486 

Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping (NE) om 
leasing av verktyg 

Beslut 
Ledamotsinitiativet anses besvarat.  

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från Per-Anders Staav, Nystart Enköping (NE) 
 
"Nystart Enköping tackar för informationen i svaret och förstår nu varför ramavtalet 
inte användes. Gällande leasing av verktyg är vi däremot förbluffade över uppgiften 
att verktyg tenderar att försvinna och gå sönder. Detta är knappast standard ute i 
arbetslivet och vi kan inte låta bli att undra hur kostnadskontrollen ser ut om 
verksamheten bedrivs på detta sätt. " 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ om leasing av verktyg väcktes den 19 maj 2021 i utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden av Margareta Ekblom (NE) och skickades 
på beredning. Av ledamotsinitiativet framgår följande: 
En praktisk utmaning gällande att bedriva gymnasieutbildningar 
som fordonsprogrammet är det kontinuerligt kommer nya verktyg och 
utbildningen behöver ske mot nyare versioner långt innan de gamla verktygen blivit 
utslitna. 

Verktygen omfattar större sakar som exempelvis svarvar som har en 
icke försumbar kostnad. Den senaste utförsäljningen som skedde drog totalt in 180 
000 kr och hur prissättningen sker vid sådana försäljningar har inte varit riktigt 
tydligt i nämnden. 

Kommunen har ramavtal med Kvarndammen om att hålla auktioner vid avyttring av 
saker, men enligt uppgift från programrektor för Fordons- och transportprogrammet 
så använder utbildningsförvaltningen inte auktioner för verktygen eftersom en för 
stor del av förtjänsten försvinner om man går via Kvarndammen. Nystart Enköping 
bedömer det som genuint svårt för personal på Utbildningsförvaltningen att 
ajourhålla den sakkunskap som krävs för att sätta marknadsmässiga priser vid 
försäljning av dylika kapitalvaror och vill se en hantering som säkerställer att 
Fordons- och transportprogrammet inte kostar mer att bedriva än nödvändigt. 
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I ledamotsinitiativet lämnas avslutningsvis två yrkanden: 
1. Att förvaltningen får i uppdrag att analysera vilka verktyg som borde 
leasas istället för att köpas och sedan säljas under administrativt besvärliga former. 
2. Att nämnden får en presentation om vad det är i ramavtalet med 
Kvarndammen som gör dem för dyra för att anlita. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Vad gäller ledamotsinitiativets första yrkande så är verksamhetens bedömning 
att det är att föredra att köpa in eller låna verktyg till fordons- 
och transportprogrammets än att leasa. Till exempel sker inte en produktutveckling 
av majoriteten av de verktyg som används i den utsträckningen att dessa 
behöver bytas ut kontinuerligt. Verktyg tenderar också att försvinna och gå sönder 
så det gör dem också mindre lämpliga för leasing. För mer avancerade och 
specialiserade verktyg har möjligheten ofta funnits att låna och därför har man 
inte heller av den anledningen sett en anledning att använda sig av leasing. 

Vad gäller ledamotsinitiativets andra yrkande så finns det i kommunen ett 
ramavtal med en leverantör som avser försäljning av begagnade fordon, men det 
avtalet gäller personbilar och lätta lastbilar snarare än de tunga fordon och 
maskiner som används av fordons- och transportprogrammet. Motsvarande tjänst i 
form av stöd och värdering vid försäljning har dock använts när det ansetts 
lämpligt. Detta skedde nyligen vid en försäljning av en större grävmaskin och vid 
det tillfället direktupphandlades tjänsten. Att använda sig av en mellanhand vid 
försäljning motsvarar dock en kostnad och innebär en mer omfattande 
administrativ process. Valet att använda en extern försäljare behöver därför vara 
motiverat utifrån det som ska säljas och omständigheterna kring det. Till exempel 
vid det utförsäljningstillfälle som beskrivs i ledamotsinitiativet bedömdes inte värdet 
på alla de objekt som skulle säljas motivera användandet av en mellanhand. 
Föremålen behövde dessutom säljas och transporteras bort inom en kortare tid för 
att möjliggöra flytt av verksamheten. detta bedömdes svårt att säkerställa 
vid användandet av en extern försäljare.  

Värt att notera är också att det historiskt sett inte funnits ett större behov att 
sälja verktyg och maskiner. Vid de tillfällen på senare tid då det skett en 
utförsäljning har detta varit på grund av en flytt till mindre lokaler.  

Sammantaget är förvaltningens bedömning att ledamotsinitiativet, med 
anledning av det som redovisats ovan, ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-21 
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Bilaga 01 Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping, daterat 2021-05-18 
Bilaga 02 Protokollsutdrag från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 maj 2021, paragraf 104 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Ledamotsinitiativet anses besvarat.  

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Ledamotsinitiativet anses besvarat.  

__________  
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Paragraf 59 Ärendenummer UAN2022/229 

Remissvar till Skolinspektionen: Ansökan från 
Designgymnasiet i Sverige AB (Dnr SI 2022:977)  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 13 april 2022, som sitt eget. 

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från ledamöterna Solweig Eklund (S), Johan Engwall (S), Tina 
Löfgren (S) och ersättare Johan Enfeldt (S), Socialdemokraterna: 
"Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att 
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående 
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i 
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering, samt 
tillgång till APL-platser" 

Beskrivning av ärendet 
Den 18 februari 2022 har en remiss har inkommit till utbildningsförvaltningen 
från Skolinspektionen gällande att Designgymnasiet i Sverige AB hos 
Skolinspektionen har ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering 
av en fristående gymnasieskola vid Designgymnasiet Västerås i Västerås kommun 
fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Av remissen framkommer att Enköpings kommun ges möjlighet att yttra sig 
över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga och bestående negativa följder på lång 
sikt (5 år) för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 
verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 
2022. Under maj 2022 kommer därför Skolinspektionen begära in årets 
slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. 
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Skolinspektionen skriver att Enköpings kommun bör bifoga 
en konsekvensbeskrivning och att det av den ska framgå vilka 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 
lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Skolinspektionen vill även ta 
del av vilka kommuner/förbund Enköpings kommun har samverkansavtal med. 
 
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder 
en etablering kan medföra bör kommunen 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 Teknikprogrammet med inriktning Design och 
produktutveckling 
-Teknikprogrammet med inriktning Samhällsbyggnad och miljö 
- Estetiska programmet med inriktning Bild och formgivning 
- Hantverksprogrammet med inriktning Textil design 
 
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 sökta program och inriktningar läsåret 
2022/2023 behöver ni redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder 
sökta program och inriktningar. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag till yttrande återfinns i bilaga 01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-21 
Bilaga 01 Yttrande över ansökan från Designgymnasiet i Sverige AB (SI 
Dnr: 2022:977) 
Bilaga 02 Samverkansavtal Enköpings kommun 
Bilaga 03 Remiss från Skolinspektionen 
Bilaga 04 Ansökan från Designgymnasiet i Sverige AB, 2022:977 
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 21 mars 2022, som sitt eget. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 21 mars 2022, som sitt eget. 

Beslutsgång 
Nämnden finner att förtydligande i yttrandet ska göras,  som sedan dateras om till 
dagens datum 2022-04-13.  

__________ 
 
Kopia till: 
tillstand@skolinspektionen.se (ange dnr 2022:977)  
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Paragraf 60 Ärendenummer UAN2022/226 

Remissvar till Skolinspektionen: Ansökan från DBGY 
Juvelen AB (Dnr SI 2022:990 ) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 13 april 2022, som sitt eget. 

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från ledamöterna Solweig Eklund (S), Johan Engwall (S), Tina 
Löfgren (S) och ersättare Johan Enfeldt (S), Socialdemokraterna: 
"Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att 
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående 
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i 
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering, samt 
tillgång till APL-platser" 

Beskrivning av ärendet 
Den 17 februari 2022 har en remiss inkommit till utbildningsförvaltningen 
från Skolinspektionen, gällande att DBGY Juvelen AB hos Skolinspektionen har 
ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Designgymnasiet Västerås i Västerås kommun 
fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Av remissen framkommer att Enköpings kommun ges möjlighet att yttra sig 
över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga och bestående negativa följder på lång 
sikt (5 år) för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 
(kommunal verksamhet). 

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 
2022. Under maj 2022 kommer därför Skolinspektionen begära in årets 
slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. Skolinspektionen skriver att 
Enköpings kommun bör bifoga en konsekvensbeskrivning och att det av den ska 
framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan 
uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Skolinspektionen 
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vill även ta del av vilka kommuner/förbund Enköpings kommun har 
samverkansavtal med. 
 
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder 
en etablering kan medföra bör kommunen 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 vård och omsorgsprogrammet 
 
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på sökt program (se ovan) 
vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 
 
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program läsåret 2022/2023 
samt om möjligt läsåret 2023/2024. 
 
5. Om kommunen inte erbjuder sökt program läsåret 2022/2023 behöver 
ni redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökt program. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag till yttrande återfinns i bilaga 01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-21 
Bilaga 01 Yttrande över ansökan från DBGY Juvelen AB (Dnr SI 2022:990 ) 
Bilaga 02 Samverkansavtal Enköpings kommun 
Bilaga 03 Remiss från Skolinspektionen 
Bilaga 04 Ansökan från DBGY Juvelen AB, 2022:990 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 21 mars 2022, som sitt eget. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022.  
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Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 21 mars 2022, som sitt eget. 

Beslutsgång 
Nämnden finner att förtydligande i yttrandet ska göras,  som sedan dateras om till 
dagens datum 2022-04-13.  

 

__________ 
 
Kopia till: 
tillstand@skolinspektionen.se (ange dnr 2022:990)  
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Paragraf 61 Ärendenummer UAN2022/239 

Remissvar till Skolinspektionen: Ansökan från 
Thorengruppen AB (Dnr: SI 2022:960 ) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 13 april 2022, som sitt eget. 

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från ledamöterna Solweig Eklund (S), Johan Engwall (S), Tina 
Löfgren (S) och ersättare Johan Enfeldt (S), Socialdemokraterna: 
"Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att 
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående 
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i 
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering, samt 
tillgång till APL-platser" 

Beskrivning av ärendet 
Den 23 februari 2022 har en remiss har inkommit till utbildningsförvaltningen 
från Skolinspektionen gällande att Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Västerås i Västerås 
kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. 
 
Av remissen framkommer att Enköpings kommun ges möjlighet att yttra sig 
över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
 
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga och bestående negativa följder på lång 
sikt (5 år) för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna 
(kommunal verksamhet). 
 
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2022. 
Under maj 2022 kommer därför Skolinspektionen begära in årets 
slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.  
 
Skolinspektionen skriver att Enköpings kommun bör ni bifoga 
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en konsekvensbeskrivning och att det av den ska framgå vilka 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 
lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Skolinspektionen vill även ta 
del av vilka kommuner/förbund Enköpings kommun har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder 
en etablering kan medföra bör kommunen 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 försäljning- och serviceprogrammet 
 
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 sökt program läsåret 2022/2023 
samt om möjligt läsåret 2023/2024. 
 
5. Om kommunen inte erbjuder sökt program läsåret 2022/2023 behöver 
ni redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökt program. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag till svar återfinns i bilaga 01.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-21 
Bilaga 01 Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB (Dnr: SI 2022:960) 
Bilaga 02 Samverkansavtal Enköpings kommun 
Bilaga 03 Remiss från Skolinspektionen 
Bilaga 04 Ansökan från Thorengruppen AB, 2022:960 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 21 mars 2022, som sitt eget. 
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Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 21 mars 2022, som sitt eget. 

Beslutsgång 
Nämnden finner att förtydligande i yttrandet ska göras,  som sedan dateras om till 
dagens datum 2022-04-13.  

 

__________ 
 
Kopia till: 
tillstand@skolinspektionen.se (ange dnr 2022:960)  
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Paragraf 62 Ärendenummer UAN2022/260 

Remissvar: Skolinspektionen Ansökan från 
Thorengruppen AB. (Dnr: SI 2022:939) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 13 april 2022, som sitt eget. 

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från ledamöterna Solweig Eklund (S), Johan Engwall (S), Tina 
Löfgren (S) och ersättare Johan Enfeldt (S), Socialdemokraterna: 
"Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att 
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående 
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i 
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering, samt 
tillgång till APL-platser" 

Beskrivning av ärendet 
Den 28 februari 2022 har en remiss inkommit till utbildningsförvaltningen 
från Skolinspektionen gällande att Thorengruppen AB hos Skolinspektionen har 
ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 
 
Av remissen framkommer att Enköpings kommun ges möjlighet att yttra sig 
över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
 
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 
 
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 
2022. Under maj 2022 kommer därför Skolinspektionen begära in årets 
slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. 
 
Skolinspektionen skriver att Enköpings kommun bör bifoga 
en konsekvensbeskrivning och att det av den ska framgå vilka 
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ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 
lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Skolinspektionen vill även ta 
del av vilka kommuner/förbund Enköpings kommun har samverkansavtal med.  
 
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder 
en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 
(år 2021-2026). 
 
2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor 
i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 
- Bygg och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad 
- Bygg och anläggningsprogrammet inriktning Måleri 
- Fordons- och transportprogrammet inriktning Personbil 
- Hantverksprogrammet inriktning Frisör, barberare och hår- och 
makeupstylist 
- Vvs- och fastighetsprogrammet inriktning Vvs 
- Vård- och omsorgsprogrammet 
- Försäljning- och serviceprogrammet 
 
2. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program 
och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor 
i kommunen. 
 
3. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning 
läsåret 2022/2023 samt om möjligt läsåret 2023/2024. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag till yttrande återfinns i bilaga 01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-21 
Bilaga 01 Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB (Dnr: SI 2022:939) 
Bilaga 02 Samverkansavtal Enköpings kommun 
Bilaga 03 Remiss från Skolinspektionen 
Bilaga 04 Ansökan från Thorengruppen AB, 2022:939 



 Protokoll  35 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 21 mars 2022, som sitt eget. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande, daterat 21 mars 2022, som sitt eget. 

Beslutsgång 
Nämnden finner att förtydligande i yttrandet ska göras,  som sedan dateras om till 
dagens datum 2022-04-13.  

__________ 
 
Kopia till: 
tillstand@skolinspektionen.se. (ange dnr 2022:939)  
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Paragraf 63 Ärendenummer UAN2022/26 

Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan, revidering 
2022  

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för elevresor 
i gymnasieskolan, revidering 2022, daterade 2022-03-07, dnr UAN2022/26 
2. Riktlinjerna gäller fr.om beslutsdatum 2022-04-13 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med dessa riktlinjer är att samla relevant information till medborgarna och 
ge vägledning inom verksamheten för elevresor i gymnasieskolan. Inga 
stora förändringar har gjorts, tillägg har gjorts att det är förälderns ansvar att se till 
så eleven tar sig till närmaste busshållsplats och att man kan söka 
anslutningsbidrag om avståndet mellan närmaste busshållsplats och 
gymnasieskolan överstiger 6 km. 
 
Riktlinjerna ska uppdateras årligen. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att nämnden kan fastställa de reviderade riktlinjerna 
för 2022 och att riktlinjerna ska börja gälla från och med nämndens beslutsdatum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-07 
Riktlinjer Elevresor i gymnasieskolan rev 2022, klara för publicering 
Riktlinjer Elevresor i gymnasieskolan rev 2022, med markerade ändringar 
Riktlinjer Elevresor i gymnasieskolan, beslutade 2020. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för elevresor 
i gymnasieskolan, revidering 2022, daterade 2022-03-07, dnr UAN2022/26 
2. Riktlinjerna gäller fr.om beslutsdatum 2022-04-13 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022. 
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Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för elevresor 
i gymnasieskolan, revidering 2022, daterade 2022-03-07, dnr UAN2022/26 
2. Riktlinjerna gäller fr.om beslutsdatum 2022-04-13 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningsförvaltningens kommunikatörer, för åtgärd 
Ansvarig handläggare, för åtgärd  
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Paragraf 64 Ärendenummer UAN2022/30 

Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng, 
revidering 2022  

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för utbetalning av 
barn- och elevpeng, revidering 2022, daterade 2022-03-17, dnr UAN2022/30 
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2022-04-13 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande riktlinje för utbetalning av barn- och elevpeng som är beslutad 
av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-04-21. Dokumentet är långt 
och alltför detaljerat i områden som inte bör innefattas i riktlinjen. Vid genomgång 
av riktlinjerna inför revideringen 2022 har handläggarna haft som mål att korta ner 
riktlinjen och göra den mer lättolkad. 

Vi har kortat ner eller tagit bort de delar av riktlinjen som inte beskriver 
ämnet utbetalning av barn- och elevpeng utan utgör mer en beskrivning av 
placering i förskola eller skola. 

Under punkt 3 har vi lagt ordet generellt i rubriken samt ett stycke om 
när grundpengen förändras under pågående budgetår. 
 
-Bidraget kan komma att minskas eller ökas under löpande budgetår. Om 
ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående huvudmännen. Vid tillskott som beror på 
underskott i den kommunala verksamheten beräknas och fastställs det faktiska 
underskottet per barn/ elev i årsbokslutet. Fristående huvudmän informeras om 
kompensation i samband med fastställandet av årsbokslutet i nämnd. Reglering 
ska göras snarast men senast under det följande året. Ersättning för administration 
med tre procent och för mervärdesskatt med sex procent tillkommer. Om 
ersättningen till den kommunala verksamheten minskar under budgetåret, får 
motsvarande minskning göras till de fristående huvudmännen. Denna minskning 
får göras genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att nämnden kan fastställa de reviderade riktlinjerna 
för 2022 och att riktlinjerna ska börja gälla från och med nämndens beslutsdatum. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng, rev 2022 (klar för publicering) 
Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng, (rev 2022 med markerade 
ändringar) 
Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng (innan revidering beslutade 2021) 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för utbetalning av 
barn- och elevpeng, revidering 2022, daterade 2022-03-17, dnr UAN2022/30 
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2022-04-13 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för utbetalning av 
barn- och elevpeng, revidering 2022, daterade 2022-03-17, dnr UAN2022/30 
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2022-04-13 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningsförvaltningens kommunikatörer, för åtgärd 
Ansvarig handläggare, för åtgärd  
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Paragraf 65 Ärendenummer UAN2022/28 

Riktlinjer för skolplacering i grundskola i Enköpings 
kommun, revidering 2022 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för skolplacering i 
grundskola i Enköpings kommun revidering 2022, daterade 2022-03-11,dnr 
UAN2022/28 
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2022-04-13 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande riktlinjer beslutades i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2021-
04-21 utan ändringar från föregående revidering. Vid genomgång av riktlinjerna 
förskolplacering inför revidering 2022 gör vi följande ändringar: 
3.1 Sista meningen i stycket stryks eftersom allmän skolplikt gäller från 
förskoleklass 
-Barn som inte går i förskoleklass får en skolplacering från och med höstterminen 
det år då barnet fyller sju år 
3.3. Tillägg gällande skolbyte. 
När vi inte har möjlighet att erbjuda ett skolbyte behåller vi er ansökan och 
återkommer med ett erbjudande om en ledig plats skulle uppstå. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att nämnden kan fastställa de reviderade riktlinjerna för 
2022 och att riktlinjerna ska börja gälla från och med nämndens beslutsdatum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-05 
Riktlinjer för skolplacering, rev 2022 (klar för publicering) 
Riktlinjer för skolplacering (rev 2022 med markerade ändringar) 
Riktlinjer för skolplacering (beslutade 2021) 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för skolplacering i 
grundskola i Enköpings kommun revidering 2022, daterade 2022-03-11,dnr 
UAN2022/28 
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2022-04-13 
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Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för skolplacering i 
grundskola i Enköpings kommun revidering 2022, daterade 2022-03-11, dnr 
UAN2022/28 
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2022-04-13 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningsförvaltningens kommunikatörer, för åtgärd 
Ansvarig handläggare, för åtgärd  
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Paragraf 66 Ärendenummer UAN2022/29 

Riktlinjer för skolskjuts i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskolan, revidering 2022 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för skolskjuts 
i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, revidering 2022, daterade 2022-03-
17 med dnr UAN2022/29 
2. Riktlinjerna gäller fr. om beslutsdatum 2022-04-13 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med dessa riktlinjer är att samla relevant information till medborgarna och 
ge vägledning inom skolskjuts. 
 
Riktlinjerna uppdateras årligen, detta är revideringen för 2022. Det har endast 
gjorts redaktionella ändringar såsom formulering och ett tillägg 
med handläggningstid. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att nämnden kan fastställa de reviderade riktlinjerna 
för 2022 och att riktlinjerna ska börja gälla från och med nämndens beslutsdatum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-17 
Riktlinje för skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan, 
revidering 2022, (klara för publicering) 
Riktlinje för skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan, 
revidering 2022, (med markerade ändringar) 
Riktlinjer för skolskjuts i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskolan(beslutade 2021-04-21) 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för skolskjuts 
i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, revidering 2022, daterade 2022-03-
17 med dnr UAN2022/29 
2. Riktlinjerna gäller fr. om beslutsdatum 2022-04-13 
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Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för skolskjuts 
i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, revidering 2022, daterade 2022-03-
17 med dnr UAN2022/29 
2. Riktlinjerna gäller fr. om beslutsdatum 2022-04-13 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningsförvaltningens kommunikatörer, för åtgärd 
Ansvarig handläggare, för åtgärd  
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Paragraf 67 Ärendenummer UAN2022/388 

Nytt stadsbusslinjenät och dess konsekvenser 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen.  

Beskrivning av ärendet 
Det nya linjenätet 
När det nya linjenätet för stadstrafik börjar gälla i juni kommer bussen från 
Bredsandsområdet, linje 21, inte köra förbi Korsängsskolan som idag. Däremot 
kommer linje 21 trafikera Bergvretenskolan som tidigare år. 
 
Linje 21 kommer starta i Fagerudd och inte i Kolarvik som idag. Det innebär att 
eleverna får gå ytterligare en sträcka på ca 1,5 km utmed en smal landsväg för att 
komma till den nya hållplatsen. 
 
Då Korsängsskolan är placeringsområde för elever från Bredsandsområdet har vi 
samrått med Upplands Lokaltrafik (UL) om den uppkomna situationen. UL:s tanke 
är att eleverna till Korsängsskolan ska byta buss vid Resecentrum för att komma till 
sin skola. Antalet elever till Korsängsskolan beräknas till läsåret 2022/2023 bli ca 
100 elever i åk F-9. Förvaltningens har framfört önskemål till UL om att ändra 
linjesträckningen och köra förbi Korsängsskolan men enligt UL går det inte att 
genomföra. 

Skolbuss 
För att inte 100 elever ska byta buss till annan linje vid Resecentrum har vi i 
samråd med UL beställt en skolbuss, som startar i Kolarvik trafikerar 
Bredsandsområdet och går direkt till Korsängsskolan. 

Konsekvenser 
Med bussen från Bredsand reser idag 90 elever till Korsängen, 45 elever till 
Bergvretenskolan och 85 elever till friskolorna. Dessa elever har fått busskort till 
sina skolor eftersom de skulle fått det om de gått på Korsängsskolan, vilket 
innebär att det inte blir någon merkostnad för kommunen. UL:s linjetrafik betalar vi 
genom priset för ett busskort. 
 
När vi nu beställt en skolbuss till Korsängsskolan kommer denna buss att ersättas 
med ett kilometerpris och inte via busskort. Kostnaden för busskort och ersättning 
för kilometer jämnar ut sig vilket innebär att det inte blir någon extra kostnad för 
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kommunen. 
 
I enlighet med våra riktlinjer för skolskjuts får elever som valt annan skola än 
placeringsskolan åka med skolbussen i mån av plats. De får alltså inte ett busskort 
för att åka linjetrafik eftersom det ger en merkostnad för kommunen. 
Med den nya skolbussen från Bredsand kan vissa av Bredsandseleverna, som går 
på valda skolor, ha möjlighet att åka med skolbussen men långt ifrån alla. Det 
innebär att större delen av de elever som valt skola, ca 130 elever, inte heller 
kommer att beviljas busskort till linjetrafiken för LÅ 22/23 då det innebär en 
merkostnad för kommunen. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Korsängsskolan har idag inte möjlighet att ta emot eleverna från Bergvretenskolan 
och därför bedömer förvaltningen att dessa elever bör erhålla ett busskort till linje 
21. Elever till friskolorna får i mån av plats åka med skolbussen. 
Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att besluta att elever som bor i 
Bredsand och går på Bergvretenskolan erhåller ett busskort till UL:s linje 21. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att elever som bor i Bredsand 
och går på Bergvretenskolan erhåller ett busskort till UL:s linje 21. 

Yrkanden 
Mats Flodin (M) yrkar på återremiss.  

Beslutsgång 
Nämnden finner att ärendet behöver utredas vidare. Förvaltningen bör undersöka 
möjligheten att få skolbussen att gå till Bergvretenskolan samt granska principerna 
för rätten till skolskjuts   
Ordföranden frågar därför om nämnden kan besluta att återremittera ärendet till 
förvaltningen och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
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Handläggare för skolskjuts, för åtgärd 
Utredare, utbildningsförvaltningen, för åtgärd 
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Paragraf 68 Ärendenummer UAN2022/31 

Riktlinjer placering i förskola och fritidshem, revidering 
2022 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för placering iförskola 
och fritidshem revidering 2022, daterade 2022-03-17, med dnrUAN2022/31. 
2. Riktlinjerna gäller fr. om beslutsdatum 2022-04-13 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med dessa riktlinjer är att samla relevant information till medborgare och ge 
vägledning inom förskola och fritidshem. Riktlinjerna uppdateras årligen, detta är 
revideringen för 2022. Det har gjorts redaktionella ändringar såsom formulering, 
struktur och tillägg med handläggningstid och placering i annan kommun. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att nämnden kan fastställa de reviderade riktlinjerna för 
2022 och att riktlinjerna ska börja gälla från och med nämndens beslutsdatum. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-31 
Riktlinjer för kö, placering, avgifter och betalning för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg, revidering 2022 (klar för publicering) 
Riktlinjer för kö, placering, avgifter och betalning för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg, revidering 2022 (med markerade ändringar) 
Riktlinjer för kö, placering, avgifter och betalning för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg, beslutade 2021-04-21 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för placering iförskola 
och fritidshem revidering 2022, daterade 2022-03-17, med dnrUAN2022/31. 
2. Riktlinjerna gäller fr. om beslutsdatum 2022-04-13 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022. 
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Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för placering i förskola 
och fritidshem revidering 2022, daterade 2022-03-17, med dnr UAN2022/31. 
2. Riktlinjerna gäller fr. om beslutsdatum 2022-04-13 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningsförvaltningens kommunikatörer, för åtgärd 
Ansvarig handläggare, för åtgärd  
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Paragraf 69 Ärendenummer UAN2022/27 

Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande 
extraordinärt stöd, revidering 2022 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer och rutiner 
för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd, daterade 2022-02-14, 
dnr UAN2022/27. 
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2022-04-13 

Beskrivning av ärendet 
Enligt skollagen (2010:800) har alla barn/elever i förskolan, grundskolan 
och gymnasieskolan, som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i 
sin utveckling och lärande, rätt till det stöd som deras speciella behov kräver. Det 
är rektorns ansvar att se till att barnet/eleven ges sådant stöd. I kap.3 
skollagen anges bestämmelser om barns och elevers utveckling mot målen 
och verksamhetens skyldighet att ge ledning, stimulans och stöd inom 
grundbeloppet. I kap.8 skollagen finns krav på särskilt stöd inom förskola. 
 
En verksamhet ska kunna ge stöd åt flertalet barn/elever inom ramen för 
sina normala resurser. Under vissa förutsättningar kan extra ersättning 
(tilläggsbelopp) utgå till verksamheten för ett specifikt barn/elev. Stödåtgärderna 
som berättigar till tilläggsbelopp ska vara extraordinära ‐ näst intill alla barns och 

elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. 

Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas för barn och elever som har 
ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp för särskilt stöd avser 
ersättning för extraordinära stödåtgärder där kostnaderna för stödet ska vara 
omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller elev och ha samband med individens 
särskilda behov. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen har sett över riktlinjen enligt rutin årligen och inga förändringar 
görs. Riktlinjen kvarstår i nuvarande format. 
 
Den oförändrade riktlinjen och rutinen förtydligar vad som kan vara ett 
extra ordinärt stöd och vad som ingår i grundbeloppet. Avsikten är att skapa 
kunskap om och samsyn kring detta, för att underlätta ansökningar och 



 Protokoll  50 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

bedömningar och tillse att tilläggsbelopp når de barn/elever som är i berättigade till 
och i behov av ett extraordinärt stöd. Vidare förtydligas i riktlinjen 
ansökningsprocess och beslutsgång. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-14 
Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd, rev 2022 färdiga 
att publiceras 
Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd, beslutade 2021- 
03-17 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer och rutiner 
för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd, daterade 2022-02-14, 
dnr UAN2022/27. 
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2022-04-13 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer och rutiner 
för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd, daterade 2022-02-14, 
dnr UAN2022/27. 
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2022-04-13 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunikatörer på utbildningsförvaltningen, för åtgärd 
Ansvarig handläggare, för åtgärd  
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Paragraf 70 Ärendenummer UAN2022/311 

Evakuering särskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att särskolan flyttar in i skolans 
lokaler,  i enlighet med alternativ 1 i utredningen.  

Beskrivning av ärendet 
Som en konsekvens av att Lillsidanskolan byggs så behöver särskolan evakueras 
från Hus E-F. På platsen där särskolan ligger kommer sedan den nya skolan 
byggas. Rivningen är planerad att påbörjas kvartal 1 2023 och en evakuering av 
särskolan behöver därför ske senast årsskiftet 2022//2023. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Idag (2022-03-10) finns följande elevunderlag på Enögla grundsärskola. 

Enhet F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

Enögla 
grundsärskola 

 2 3 4 3 3 7 6 6 10 44 

 

Det är 10 elever som lämnar grundsärskolan till -ht 22 och idag uppskattas det 
tillkomma c:a 9 elever. Vi har utrett möjligheten för evakuering av särskolan och 
sett att det finns två alternativ. 
 
Alternativ 1 innebär att särskolan flyttar in i skolans lokaler. Förskoleklass på 
skolan kommer då flytta ut i paviljongen som idag står bredvid sporthallen. En 
uppskattad kostnad för att göra de nödvändiga åtgärderna för att anpassa 
lokalerna för särskolan kommer upp gå till c:a 565 000 kronor. Denna investering i 
fastigheten läggs som ett tilläggskontrakt och kommer behöva lösas när skolan rivs 
2026. Investeringen kan tas i ramen för ”kapacitetshöjande åtgärder”. 
 
Alternativ 2 Innebär att särskolan evakueras till paviljongen bredvid sporthallen. 
Den är byggd för c:a 80 förskolebarn och särskolan har 44 barn inskrivna 
idag. Som det ser ut idag blir gruppen lika stor till höstterminen. Särskolan vill ha 5 
rum för att organisera sig på ett bra sätt och i paviljongen finns 4 ”avdelningar” plus 
ett personalutrymme. Detta innebär en minskning av yta under den tiden 
verksamheten är evakuerad. 
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För att hinna organisera för båda alternativen och förbered flyttar samt ev. 
anpassningar måste beslut i frågan tas under april månad 2022. Detta får 
konsekvenser för lärandearenan och grundskolestöd som idag befinner sig i 
paviljongerna och i sin tur måste evakueras. 
 
Förvaltningens bedömning är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får ta 
beslut om vilket alternativ som vi ska arbeta vidare med. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-31 
Risk- och konsekvensbedömning. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 
30 mars 2022. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med alternativ 1, att 
särskolan flyttar in i skolans lokaler, och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Lokalsamordnare, för åtgärd 
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Paragraf 71  

Information: Lokaler  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Johanna Krantz, lokalsamordnare på utbildningsförvaltningen och Elisabeth Ståhl 
verksamhetschef för förskolan,  informerar nämnden om ett genomfört studiebesök 
på förskola i Åre.  

__________  



 Protokoll  54 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 72 Ärendenummer UAN2022/236 

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Beslut 
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-04-
04, 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, följer en förteckning över fattade delegationsbeslut, se bilaga. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-04 
Bilaga Förteckning delegationsbeslut 2022-03-07- 2022-04-03, daterad 2022-04-
04. 

__________  



 Protokoll  55 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 73 Ärendenummer UAN2022/25 

Rapport: Aktuell ekonomisk månadsrapport för 
januari-mars 2022 

Beslut 
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten.  

Beskrivning av ärendet 
Anna Marin och Birgitta Karlsson föredrar för nämnden en aktuell ekonomisk 
rapport för januari - mars 2022.  

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

__________  
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Paragraf 74 Ärendenummer UAN2022/247 

Rapport: Patientsäkerhetsberättelse för grundskolan 
2021 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:65 kräver att en årlig 
patientsäkerhetsberättelse upprättas. Amir Siasi, psykologisk ledningsansvarig 
(PLA) föredrar för nämnden Patientsäkerhetsberättelse för grundskolan 2021. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-17 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans medicinska insatser 
inom grundskolan, daterad 2022-03-17 

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

__________  



 Protokoll  57 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 75 Ärendenummer UAN2022/358 

Rapport: Patientsäkerhetsberättelse för 
gymnasieskolan 2021 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:65 kräver att en årlig 
patientsäkerhetsberättelse upprättas. Maria Ljung,  
Medicinskt ledningsansvarig (MLA), föredrar för nämnden 
Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2021. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-17 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans medicinska insatser 
inom gymnasieskolan. 

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

__________  



 Protokoll  58 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 76 Ärendenummer UAN2022/235 

Information: Gymnasieprogram Westerlundska 
gymnasiet (WGY) 2023/2024 

Beslut 
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Carina Westh, verksamhetschef Gymn/VUX/AME och Daniel Hellström, Rektor 
WGY informerar nämnden om pågående utredning inför kommande beslut 
gällande gymnasieprogram Westerlundska gymnasiet (WGY) 2023/2024.  

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

__________  



 Protokoll  59 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 77  

Information: Kommande ärenden 

Beslut 
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ulrika Björn, tf Förvaltningschef på utbildningsförvaltningen informerar nämnden 
om kommande ärenden som bereds just nu på förvaltningen. 

__________  



 Protokoll  60 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 78  

Ordförande informerar 

Beslut 
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Mats Flodin (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden informerar 
nämnden om aktiviteter som han deltagit och medverkat i samt inplanerade 
kommande aktiviteter: 
 
- Kommande möte för arbetsutskottet utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
(UANAU) tillsammans med arbetsutskott för upplevelsenämnden 
- Kommande möte för arbetsutskottet utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
(UANAU) tillsammans med arbetsutskott för vård- och omsorgsnämnden 
- Forskningscirkeln "Forskningslitteracitet, likvärdighet och segregation” 
- Dialog med Kommentus om hur de kan utveckla sitt erbjudande.  
- Analysdag anordnad av Kommunledningsförvaltningen (KLF) 
- Programråd med El- och Energiprogrammet.  

__________  



 Protokoll  61 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 79  

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ulrika Björn, Tf Förvaltningschef informerar nämnden om: 

- De tidigare regelbundna inriktnings- och samordningsfunktion möten inom 
kommunen gällande Rysslands invasion av Ukraina pågår inte längre.  
- Svar på regelbunden kvalitetsgranskning Skolinspektionen (SI 2021:1431) är 
inskickat.  

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

__________  



 Protokoll  62 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 80  

Information: 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.  

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

__________  



 Protokoll  63 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 81 Ärendenummer UAN2022/256 

Information: Inkomna skrivelser 

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

Beskrivning av ärendet 
Följande skrivelser har inkommit till förvaltningen: 

Skrivels
e nr 

Från Datum Ärende  Dnr 

01 KF 2022-
03-24 

Valärende  UAN2022/19 

02 KF 2022-
03-24 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-03-14, § 38. 
Policy för inköp och upphandling 

UAN2022/38
4. 

03 KF 2022-
03-24 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-03-14, § 40 

Revidering reglemente UAN 

UAN2022/38
5 

04 KS 2022-
03-22 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 
2022-03-22 gällande Genomförandebeslut 
ny förskola i Bredsand, Storskogen 

UAN2021/80
0 

05 KS 2022-
03-22 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 
2022-03-22 gällande Programhandling, ny 
grundskola i Örsundsbro 

UAN2021/41
8 

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

__________  



 Protokoll  64 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 82  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 
Ingen övrig information noteras till protokollet. 

__________  



 Protokoll  65 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 83  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Inga övriga frågor noterades till protokollet. 

__________  



 Protokoll  66 (66) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-13  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 84  

Sammanträdet avslutas  

Beskrivning av ärendet 
Ordförande Mats Flodin (M) avslutar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde kl 16:02 

__________ 
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Dnr: UAN2022/236 
Förteckning Delegationsbeslut 2022-03-07-2022-04-03 
 

Beslut from 2021-10-20 är fattade med stöd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning beslutad 2021-10-20, dnr UAN2021/2. 

A. EKONOMI     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

  

B. UPPHANDLING     
Paragraf/Avsnitt i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

     
 

C. RÄTTSFRÅGOR 
OCH YTTRANDEN 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/375 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik  

2022-03-31 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/339 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-16 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/326 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-16 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/322 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-16 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/316 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-10 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/305 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-07 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 

UAN2022/304 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-07 
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fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/301 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-07 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/276 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-07 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/268 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-07 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/267 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-07 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/266 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-04 

C.6 Yttrande Överklagan elevresor 
2021/02773 Uppsala FR 7613-21 

UAN2022/249 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-02-28 

C.6 Överlämna överklagan samt 
yttrande till överinstans eller 
omprövning av beslut som 
fattats på delegation 
(överklagan skolplacering)  

UAN2022/375 Verksamhetschef 
grundskola  
Anders Härdevik 

2022-03-31 

C.10 Yttrande till Skolinspektionen SI 
2021:1431 

UAN2021/156 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2022-04-07 

 

 

D. PERSONAL     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(D
elegat) 

Beslutsdatum 

D.1 Beslut om tf 
förvaltningschef 2022-03-21 

UAN2022/9 Förvaltningsc
hef Linda 
Lindahl 

2022-03-15 

 

E. ÖVRIGT     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

F. KRÄNKANDE 
BEHANDLING OCH 
DISKRIMINERING 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

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

UAN2022/245 Rektor Grundskola 
Bergvreten 

Tom 2022-03-
31 

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

UAN2022/245 Rektor Grundskola 
Munksund 

Tom 2022-03-
31 

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

UAN2022/245 Rektor Grundskola 
Enögla 

Tom 2022-03-
31 

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

UAN2022/245 Rektor Grundskola 
Romberga 

Tom 2022-03-
31 

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

UAN2022/245 Rektor Grundskola 
Hummelsta 

Tom 2022-03-
31 

 

G. FÖRSKOLA     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

G.1 Beslut om placering 
förskola - mars 
2022. 34 st 

UAN2022/487 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist 

2022-03-01-
2022-03-31 

G.3 Förtur till plats i 
förskola pga 
särskilda behov. 

UAN2022/318 Verksamhetschef 
förskola Elisabeth 
Ståhl 

2022-03-11 

 

H. ANNAN 
PEDAGOGISK 
VERKSAMHET 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

I.SKOLPLIKT/RÄTT TILL 
UTBILDNING OCH 
SÄRSKILDA 
UTBILDNINGSFORMER 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 
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J. FÖRSKOLEKLASS     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

J.8 Beslut om skolskjuts - 
AVSLAG - Optiplan 
2022/01030 

UAN2022/481 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-24 

J.8 Beslut om skolskjuts - 
BIFALL - Grundskola 
Läsår 2022-2023 

UAN2022/488 Skolskjutshandläggare 
Karolina Holmqvist 
och Agneta Åhlén  

2022-03-01-
2022-03-31 

 

K. GRUNDSKOLA     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

K.12 Särskilda skäl för 
skolplacering på 
Munksundskolan 

UAN2022/366 Förvaltningschef Linda 
Lindahl 

2022-03-21 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/16 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/17 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/18 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/19 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/20 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/21 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/22 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/23 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/24 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/25 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/26 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/27 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/28 Placeringshandläggare 
Hanna Dalton 

2022-03-11 



 Bilaga 01 till Protokoll UAN 2022-04-13 
 2022-04-04 
 

5 
 

K.19 Beslut skolskjuts - BIFALL - 
Grundskola Läsår 2022-
2023 

UAN2022/486 Skolskjutshandläggare 
Karolina Holmqvist och 
Agneta Åhlén  

2022-03-01-
2022-03-31 

K.19 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan 
2022/00462 

UAN2022/504 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-24 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
AVSLAG -Optiplan 
2022/01041 

UAN2022/480 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-28 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
AVSLAG - Optiplan 
2022/00669 

UAN2022/482 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-22 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
AVSLAG - Optiplan 
2022/00353 

UAN2022/483 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-21 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan 
2022/00858 

UAN2022/498 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-18 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan 
2022/00874 

UAN2022/499 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-18 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan 
2022/00359 

UAN2022/501 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-24 

K.20 Beslut om skolskjuts- 
Avslag- Optiplan 
2022/00969 

UAN2022/503 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-24 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Optiplan 2022/01005 

UAN2022/507 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-24 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan. 
2022/00624 

UAN2022/509 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-17 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
avslag - Optiplan 
2022/00563 

UAN2022/513 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-11 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan 
2022/00150 

UAN2022/515 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-11 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag- Optiplan 
2022/00066 

UAN2022/517 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-11 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan 
2022/00362 

UAN2022/519 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-03 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan 
2022/00364 

UAN2022/520 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-17 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan 
2022/00473 

UAN2022/522 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-17 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan 
2022/00368 

UAN2022/524 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-17 

K.20 Beslut om skolskjuts - 
Avslag - Optiplan 
2022/00713 

UAN2022/526 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-17 
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L. 
GRUNDSÄRSKOLA 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

L.16 Beslut skolskjuts - 
Bifall - Grundsärskola 
Läsår 2022-2023 
Optiplan 2022/00043 

UAN2022/485 Skolskjutshandläggare 
Karolina Holmqvist 

2022-03-02 

 

M. FRITIDSHEM     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

N. FRISTÅENDE 
ENHETER 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

O. 
GYMNASIESKOLA 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

O.27 Beslut - Elevresor - 
Bifall 

UAN2022/484 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén och 
Carolina Blomberg 
Karlsson 

2022-03-01-
2022-03-31 

O.27 Beslut om elevresor 
(Avslag) Optiplan 
2022/00357 

UAN2022/490 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-18 

O.27 Beslut om elevresor - 
Avslag - Optiplan 
2022/00606 

UAN2022/491 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-20 

O.27 Beslut om elevresor- 
Avslag - Optiplan 
2022/00778 

UAN2022/492 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-21 

O.27 Beslut om elevresor - 
Avslag- Optiplan 
2022/00882 

UAN2022/493 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-18 

O.27 Beslut om elevresor - 
Avslag - Optiplan 
2022/00579 

UAN2022/494 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-20 

O.27 Beslut om elevresor - 
Avslag - Optiplan 
2022/00903 

UAN2022/495 Skolskjutshandläggare 
Carolina Karlsson 

2022-03-21 

O.27 Beslut om elevresor- 
Avslag- Optiplan 
2022/00652 

UAN2022/496 Skolskjutshandläggare 
Carolina Karlsson 

2022-03-11 

O.27 Beslut om elevresor - 
Avslag - Optiplan 
2022/00695 

UAN2022/497 Skolskjutshandläggare 
Carolina Karlsson 

2022-03-11 

O.27 Beslut om elevresor - 
Avslag - Optiplan 
2022/00841 

UAN2022/500 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-21 

O.27 Beslut om elevresor- 
Avslag - Optiplan 
2022/00989 

UAN2022/502 Skolskjutshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-03-23 
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P.GYMNASIESÄRSKOLA     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

     
 

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 

220301-
220331 
57 st 

Tf. Rektor 
Maria Söderlind 

2022-03-31 

 
Q.2b 

Beslut om antagning 
av elever till Komvux, 
gymnasiala kurser 

220301-
220331 
97 st 

Tf. Rektor 
Maria Söderlind 

2022-03-31 

 
Q.2c 

Beslut om antagning 
av elever till Komvux, 
svenska för invandrare 

220301-
220331 
51 st 

Tf. Rektor 
Maria Söderlind 

2022-03-31 

 
Q.2a 

Beslut om antagning 
av elever till VUC, 
grundläggande kurser 

220301-
220331 
61 st 

Rektor/Vuxen-
utbildningschef 
Richard Aspholm 

2022-03-31 

 
Q.2b 

Beslut om antagning 
av elever till VUC, 
gymnasiala kurser 

220301-
220331 
342 st 

Rektor/Vuxen-
utbildningschef 
Richard Aspholm 

2022-03-31 

 

R. Fjärrundervisning     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

S.Distansundervisning     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

T.Yrkeshögskolan     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 
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