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Paragraf 47  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Beslut 
Johan Engwall (S) utses till protokollsjusterare. 

__________  
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Paragraf 48  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 49  

Information | Tema: Verksamhetsutveckling - 
Utbildningsförvaltningen  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Linda Lindahl ger nämnden en presentation av utbildningsförvaltningen. 

__________  
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Paragraf 50 Ärendenummer UAN2020/219 

Förstudie Örsundsbroskolan och VBU 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja en förstudie gällande status på 
nuvarande lokaler och kapacitetshöjande nybyggnation på Örsundsbroskolan samt 
godkänner verksamhetens beslutsunderlag (VBU) 

Beskrivning av ärendet 
På Örsundsbroskolans område finns idag en blandning av byggnader. Det finns 
byggnader från sextiotalet där de snart nått sin livslängd, det finns också 
paviljonger som sjunker på grund av den sanka marken och det finns även delar 
som är byggda för cirka 10 år sedan. Skolan är utspridd i många mindre lokaler 
och vi behöver utreda status på alla fastigheter. Vi behöver också utöka 
kapaciteten på skolan då elevantalet växer i takt med orten.  

Investeringen i Örsundsbroskolan finns upptagen i kommunens investeringsbudget 
med ett markeringsbelopp på 225 miljoner kronor och är tidsatt att vara klar till 
2025. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Prognosen visar befolkningsökningen i Örsundsbro och i bilden här intill visar 
elevökningen på Örsundsbroskolan fram till läsåret 2028/2029. 

Det vi kan se i prognosen är att vi har 15-17% färre antal elever än vad prognosen 
säger. Vi ser att Skolstaskolan tar emot ett trettiotal av Örsundsbroskolans elever 
varje år men att många också går till privata aktörer i Enköping eller i Uppsala. En 
ny skola skulle locka fler elever att stanna kvar och gå på Örsundsbroskolan. Vi 
kan också se att vi inom de närmsta åren kommer att vara för många elever, även 
om 15-17 % väljer att inte stanna. 
En förstudie måste utreda skicket på alla byggnader på skolområdet. Efter det kan 
vi avgöra hur stor del av lokalerna som behöver ersättas och kapacitetsöka skolan 
med 260 platser som vi ser att vi saknar idag. Skolan har idag kapacitet för 500 
elever. Men när nybyggnationen är klar skulle vi vilja att skolan har en total 
kapacitet för omkring 760 elever. Detta möjliggör att eleverna i varje årskurs kan 
delas upp i tre mindre grupper. Varje årskurs kommer då kunna vara cirka 76 
elever från förskoleklass till nian. 
I takt med att orten växer kan skolan i framtiden behöva utökas ytterligare. Därför 
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behöver vi också säkerställa att det finnas plats för en eventuell utbyggnad i 
framtiden.  
Under en period kan skolan eventuellt nyttja förskolans lokaler om det är trångt på 
skolan.  Men detta förutsätter att förskolan inte växer för snabbt. Därför är det 
också viktigt att denna förstudie hanteras skyndsamt så att vi inte behöver ställa dit 
tillfälliga paviljonger innan nybyggnationen är klar. Verksamhetens önskemål är att 
nybyggnationen är klar till skolstart 2025. 
Som underlag till förstudien finns bilagan ”VBU Örsundsbroskolan”. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja en förstudie gällande status på nuvarande lokaler och 
kapacitetshöjande nybyggnation på Örsundsbroskolan.  

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar att texten ska ändras under punkten 8.3 i 
dokumentet VBU. Från den nuvarande skrivningen: " Styrgruppen och den politiska 
referensgruppen ska ha tillgång till beslutsprotokoll från projektet men även 
informeras löpande vid avvikelser gällande omfattning, tid och kostnad."  
Till ny skrivning: "Politiska referensgruppens roll är: Att agera remissinstans för 
beslut som tas i projektet och agera stödjande och rådgivande till projektgruppen." 

Solweig Eklund (S) yrkar avslag på Margareta Ekbloms yrkande och stödjer 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 1 förslag till beslut och 1 ändringsyrkande. 

1. Ordförande frågar om nämnden antar förvaltningens förslag till beslut. Nämnden 
antar förvaltningens förslag till beslut. 

2. Ordförande frågar om nämnden bifaller Margaretas yrkande om ändring i texten 
i dokumentet VBU. Nämnden avslår yrkandet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen 
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Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Paragraf 51 Ärendenummer UAN2019/754 

Medborgarförslag - Arbetstelefoner till lärare 
KS2019/709 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag angående arbetstelefoner har inkommit till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Medborgarförslaget går ut på att alla anställda lärare i Enköpings kommun ska få 
en arbetstelefon av arbetsgivaren.  

På utbildningsförvaltningen ställer vi oss tveksamma till om det är ett reellt behov 
att alla lärare ska ha en tjänstetelefon. Vi har sett en fin utveckling av digitala 
kontaktytor på senare år, vilket minskar behovet av telefonkontakt. Alla grundskolor 
i Enköping använder den gemensamma digitala plattformen GSE där det finns 
goda kontaktmöjligheter för lärare, elever och vårdnadshavare.  

Under en stor del av arbetsdagen undervisar lärare och har de då inte så stor 
möjlighet till eller behov av att använda en personlig tjänstetelefon.  

Utöver de nämnda argumenten är ekonomiska frågor alltid aktuella i en 
verksamhet som är underkastad effektiviseringar. Kostnadsaspekten i relation till 
vad verksamheten får ut är svår att försvara i ett läge där vi vill satsa så mycket 
som möjligt av vår skolpeng på eleverna och undervisningen. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår förslaget. 

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar på återremiss av ärendet och att nämnden utifrån 
medborgarförslaget om arbetstelefoner till alla lärare får mer information om 
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lärarnas behov av telefoner och om andra åtgärder som kan underlätta lärarnas 
telefonkontakter, samt vilka kostnader som är förknippade med förslagen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut och föreslår följande beslutsgång 
som nämnden godkänner: 

1. Margareta Ekbloms förslag om att ärendet återremitteras mot att ärendet avgörs 
idag. Ordförande finner att nämnden avgör ärendet idag. 

2. Ordförande frågar om nämnden antar förvaltningens förslag till beslut. Nämnden 
bifaller förvaltningens förslag. 

  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 52 Ärendenummer UAN2019/922 

Medborgarförslag - Skolverksamheten, KS2019/816 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag angående skolverksamhet har inkommit till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Medborgarförslaget belyser ett viktigt område; skoldagens uppbyggnad historiskt 
och en möjlig inriktning för framtiden. 

Idén om att dela upp skoldagen i förmiddagsskola och eftermiddagsskola är ett 
spännande förslag som till och från dyker upp i den svenska skoldebatten. 
Förslaget kräver precis som avsändaren skriver ett omfattande arbete såväl 
informellt (kultur, delaktighet och förståelse för det nya) som formellt (Partsavtal, 
lagar och förordningar). Ett arbete som på intet sätt är en garanti för att förslaget 
ens är genomförbart. 

I det läge Enköping idag befinner sig - med en akut brist på elevplatser inom 
framför allt grundskolan – så är förslaget inte ett alternativ till nya skolor utan ett 
pedagogiskt grepp som i framtiden kan innebära förbättrade möjligheter för såväl 
elever som lärare att på ett ännu bättre sätt än idag, göra sig själva rättvisa. 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att 
avslå medborgarförslaget. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom 
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Paragraf 53 Ärendenummer UAN2020/188 

Kostnader för elevresor 

Beslut 
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden beslutar att elevresor till gymnasium i 
Västerås endast ska ske med UL skolkort. 

Beskrivning av ärendet 
Inför läsåret 2019/2020 införde Enköpings kommun att elever som går på 
gymnasium i Västerås kunde ansöka om ett resebidrag med 900 kronor per månad 
för att administrera sina resor själva med tjänsten Movingo istället för att ansöka 
om ett UL skolkort.  

Med tjänsten Movingo kan eleven välja själv om de vill åka tåg eller buss, även 
lokaltrafiken i Västerås funkar med detta alternativ. 

Från och med läsåret 2020/2021 sänks priset för UL Skolkorten från 900 kronor 
per månad till 500 kronor per månad.  

Mellanskillnaden blir 400 kronor. Av ekonomiska skäl anser förvaltningen att 
reseersättning till och från Västerås inte längre ska vara ett valbart alternativ. Alla 
elever ska ha ett UL-Skolkort.  

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Elevresor till gymnasium i Västerås ska endast ske med UL skolkort. 

__________  
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Paragraf 54 Ärendenummer UAN2020/216 

Gymnasieprogram för läsåret 21/22 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att gymnasieprogrammen 
för Westerlundska Gymnasiet inte förändras och att gymnasiet erbjuder samma 
program läsåret 21/22 som för läsår 20/21. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden måste varje läsår fatta beslut om vilka 
nationella gymnasieprogram som skolan ska ha kommande läsår. Programmen 
föreslås enligt följande: 
Barn- och fritidsprogrammet 
Bygg- och anläggningsprogrammet 
Ekonomiprogrammet 
El- och energiprogrammet 
Estetiska programmet 
Fordons- och transportprogrammet 
Handels- och administrationsprogrammet  
Naturvetenskapsprogrammet 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Samhällsvetenskapsprogrammet 
Teknikprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att Westerlundska Gymnasiet ska erbjuda 
dessa program även läsåret 21/22 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildningsförvaltningen föreslår att gymnasieprogrammen 
för Westerlundska Gymnasiet inte förändras och att gymnasiet erbjuder samma 
program som läsår 20/21. 

__________ 
 
Kopia till: 
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Kommunfullmäktige, för kännedom 
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom 
Westerlundska Gymnasiet, för kännedom 
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Paragraf 55  

Rapport: Återkoppling gymnasiet - Insatser för ökat 
elevantal på BF, ES, RL och VO 

Beslut 
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Freddie Sahlin redogör för en rapport om "Insatser för ökat elevantal på BF, ES, 
RL och VO." 

__________  
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Paragraf 56 Ärendenummer UAN2020/217 

Korttidstillsynen inom LSS 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
I Enköpings kommun regleras beslut och verkställande av korttidstillsynen av 
berörda nämnders reglementen och delegationsordningar. Därtill finns ett 
samarbetsavtal från 2008 (FRI2008/73). Berörda nämnder är upplevelsenämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård och omsorgsnämnden.  

En utredning, som återfinns som bilaga, har genomförts med syfte att ta fram 
förslag där uppdrag tydliggörs, organisation och administration förenklas och 
effektiviseras. Berörda förvaltningschefer är beställare av utredningen. Samråd har 
skett med kommunjurist. 

Utredningen har visat att befintliga reglementen inte stämmer överens med 
befintliga delegationsordningar och samarbetsavtal. Vidare visar utredningen att 
detta inte heller stämmer med verkligheten. Följande har framkommit i samband 
med utredningen: 

• I vård och omsorgsnämndens reglemente saknas ansvar för att fatta beslut 
om kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade enligt 9 § p7 LSS.  

• Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för de resurser som 
tilldelas korttidstillsynen.  

• Upplevelsenämnden ansvarar för verkställande av vård- och 
omsorgsnämndens beslut enligt av 9 §, p7 LSS, trots att ansvaret för 
resurserna finns hos arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
• Ansvar för uppgifterna enligt 9 § p7 LSS bör formuleras i respektive 

nämnds reglemente. För upplevelsenämnden innebär detta att det 
nuvarande uppdraget utgår. 

• Samarbetsavtalet avslutas för att undvika otydlig styrning av nämndernas 
uppdrag.  
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• Vård- och omsorgsnämnden fattar fortfarande beslut om insatser inom 
LSS. 

Förslag till åtgärd 
För att tydliggöra nämndernas uppdrag föreslås nedan förändringar i respektive 
nämnds reglemente. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har idag ingen uppgift i reglementet. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bekostar verksamhet, lokal, och 
personal samt har personalansvar för samtliga anställda, men har inte 
verkställandet, utförandet, av korttidstillsynen som avses i 9 § p. 7 LSS.  

Förslag till ny skrivning:  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter  

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden  

• verkställande av vård- och omsorgsnämndens beslut enligt 
korttidstillsynen som avses 9 §, p.7 LSS 

Vård- och Omsorgsnämndens reglemente 
Vård- och Omsorgsnämnden får ansvar för att fatta beslut om insats enligt lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § 7 korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov.  

Vård- och Omsorgsnämndens reglemente 
Nuvarande skrivning:  
Vård- och omsorgsnämndens uppgifter  
1. Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden  
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: (…) 

• kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS 1993:387), utom insatser enligt paragraf 9, punkt 7 

Förslag till ny skrivning:  
Vård- och omsorgsnämndens uppgifter  
1. Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden  
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: (…) 

• kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS 1993:387). Nämndens ansvar enligt denna punkt omfattar dock inte 
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verkställandet, utförandet, av korttidstillsynen som avses i 9 § p. 7 LSS. Ansvar för 
utförandet av sådan tillsyn utförs av (…)nämnden enligt dess reglemente.” 

Upplevelsenämndens reglemente 
Nuvarande skrivning: 
Upplevelsenämndens uppgifter                                       
 1. Upplevelsenämndens ansvarsområden 
Kommunens fritidsverksamhet enligt korttidstillsynen som avses i 9 § p. 7 LSS.  
 
Förslag:  
Upplevelsenämndens ansvar för kommunens verksamhet enligt korttidstillsynen 
som avses i 9§ p 7 LSS utgår. 

Barnperspektiv 
Bedömningen är att barn och unga i verksamheten inte kommer att påverkas av 
beslutet. Organisationsförändringen tydliggör ansvar för arbetsmiljö, personal och 
ekonomi, men påverkar inte den dagliga verksamheten. Rätten till korttidstillsynen 
för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7.   

Utbildningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att det organisatoriska ansvaret för 

verkställandet, utförandet, av kommunens korttidstillsyn samlas hos en 
nämnd, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Med korttidstillsynen 
avses verksamhet för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov regleras i lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att samarbetsavtal (FRI2008/73) upphör. 
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att snarast införa ändringarna i 

respektive nämnds reglemente. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

• Utbildningsförvaltningen föreslår att det organisatoriska ansvaret för 
verkställandet, utförandet, av kommunens korttidstillsyn tas över av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Med korttidstillsynen avses 
verksamhet för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov regleras i lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7.  



 Protokoll  21 (62) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-07  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

• Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas och att 
samarbetsavtal (FRI2008/73) upphör. 

• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att snarast införa ändringarna i 
respektive nämnds reglemente 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, för åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen, för åtgärd 
Upplevelseförvaltningen, för kännedom 
Vård- och omsorgsförvaltningen, för kännedom  
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Paragraf 57 Ärendenummer UAN2020/207 

Kompetensförsörjningsplan för 
utbildningsförvaltningen 2020-2026 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag 
på kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen 2020 - 2026. 

Beskrivning av ärendet 
I december 2017 lämnade Skolverket och Universitetskanslersämbetet på uppdrag 
av regeringen en rapport om kommande rekryteringsbehov av lärare i Sverige. 
Rapporten visar att fram till 2031 är det totala rekryteringsbehovet 187 000 
heltidstjänster. I dagsläget utexamineras cirka 8 000 lärare från lärarutbildningarna 
runt om i landet. För att täcka de beräknade behoven skulle 15 000 lärare behöva 
utexamineras årligen. Det betyder att nästan dubbelt så många som idag borde 
påbörja en lärarutbildning varje år. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen 2020-2026 är en 
uppdaterad version av det föregående årets kompetensförsörjningsplan, med 
bland annat uppdaterade siffror och analyser för innevarande år.    

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag på 
kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen 2020 - 2026. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Nämnden lämnar förslag på redaktionella ändringar inför kommande revidering av 
planen samt förslag på att uppföljning framöver kopplas ihop mot andra 
styrdokuments uppföljningar. 

__________ 
 
Kopia till: 
Johan Åberg (HR)  



 Protokoll  23 (62) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-07  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 58 Ärendenummer UAN2020/199 

Arbetsmiljö- och jämställdhetsplan 2020-2022 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna 
utbildningsförvaltningens förslag på arbetsmiljö- och jämställdhetsplan år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på arbetsmiljö- och 
jämställdhetsplan för förvaltningens verksamheter som fokuserar på tre prioriterade 
områden. Områdena har tagits fram utifrån resultaten från medarbetarenkäten och 
dessa följs upp tre gånger per år; vid tertial 1 sker uppstart, vid tertial 2 sker 
uppföljning och vid tertial 3 sker avslut. Planen gäller för år 2020 och syftar till att 
säkerställa en god arbetsmiljö inom förvaltningens samtliga verksamheter. Planer 
upprättas på såväl förvaltningsnivå som enhetsnivå.  

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
förslag på arbetsmiljö- och jämställdhetsplan år 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Johan Åberg (HR)  
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Paragraf 59 Ärendenummer UAN2020/22 

Tilldelning av elevrådspengar för 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att elevrådspengar för 2020 
delas ut till elevråden enligt nedan: 
1. Fjärdhundraskolan åk 5-9 tilldelas 5 000 kr för utveckling av rastaktiviteter 
inklusive material till nystart av skolkaféet.  
2. Bergvretens grundsärskola tilldelas 6 995 kr för beställning av material till 
utegården som möjliggör deltagande för rullstolsburna.  
3. Enögla grundsärskola tilldelas 8 500 kr för att ordna en aktivitetsdag för olika 
elevgrupper från grundskolan inklusive hyra av material.  
4. Enöglaskolan 6-9 och 3-5  tilldelas 25 000 kr för att anordna en temavecka/-or. 
5. Rombergaskolan tilldelas 5 000 kr för inköp av material till rastaktiviteter. 
6. Bergvretensskolan tilldelas 9 500 för gästföreläsare samt inköp av böcker. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar också att elevråden på 
respektive skola som har tilldelats pengar senast den 23 november 2020 ska 
skicka en skriftlig rapport till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och där 
beskriva hur pengarna har använts.  Rapporten ska skickas till 
una.dia@enkoping.se.  

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog beslut i januari 2020 om att avsätta 
60 000 kronor för 2020 för att de kommunala grundskolornas elevråd ska få 
möjlighet att söka bidrag till lokala utvecklingsprojekt på respektive skola. Alla 
grundskolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 
behandling av barn och elever. Pengarna ska vara ett stöd för den enskilda 
enhetens arbete för att uppfylla just det målet. 

Projekten ska stärka arbetet med att alla elever ska förstå och omfatta vårt 
samhälles demokratiska värderingar, arbetet enligt riktlinjerna som gäller normer 
och värden samt stärka enhetens arbete för att motverka kränkande behandling av 
elever (enligt skollagen och läroplanen). 

Ansökningar 
Totalt har nämnden att ta ställning till 6 stycken inkomna ansökningar från följande 
skolor: 
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• Fjärdhundraskolan åk 5-9. Projektets namn: ”Skolcafé Fjärdhundra”  
• Bergvretens grundsärskola. Projektets namn: ”En skolgård för alla”

  
• Enögla grundsärskola. Projektets namn: ”Aktivitetsdag för inkludering med 

grundskolan” 
• Enöglaskolan 6-9 och 3-5. Projektets namn: ”Alla lika…. Alla ska med” 
• Rombergaskolan. Projektets namn: ”Rastaktiviteter” 
• Bergvretensskolan. Projektets namn: ”Solidaritet och medkänsla”  

Samtliga ansökningar som nämnden har att fatta beslut om uppfyller de av 
nämnden fastställda riktlinjerna. Ansökningstiden förlängdes till 3 april 2020, för att 
möjliggöra för skolorna att hinna skicka in sina ansökningar då utlysningen skedde 
nära inpå Corona pandemins utbrott.  
Uppföljning 
Elevråd som tilldelas pengar ska senast den 23 november 2020 skicka en skriftlig 
rapport till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och beskriva hur pengarna 
har använts. Rapporten ska skickas till una.dia@enkoping.se. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till de ansökningar som har kommit in 
och föreslår att elevrådspengar för 2020 tilldelas enligt:  

1. Fjärdhundraskolan åk 5-9 tilldelas 5 000 kr för utveckling av rastaktiviteter 
inklusive material till nystart av skolkaféet.  

2. Bergvretens grundsärskola tilldelas 6 995 kr för beställning av material till 
utegården som möjliggör deltagande för rullstolsburna.  

3. Enögla grundsärskola tilldelas 8 500 kr för att ordna en aktivitetsdag för olika 
elevgrupper från grundskolan inklusive hyra av material.  

4. Enöglaskolan 6-9 och 3-5  tilldelas 25 000 kr för att anordna en temavecka/-or. 

5. Rombergaskolan tilldelas 5 000 kr för inköp av material till rastaktiviteter. 

6. Bergvretensskolan tilldelas 9 500 för gästföreläsare samt inköp av böcker.  

Förvaltningens förslag till utdelning av elevrådspengar för 2020 blir sammanlagt 
59 995 kronor. 

Elevråden på respektive skola som har tilldelats pengar ska senast den 23 
november 2020 skicka en skriftlig rapport till utbildnings- och 
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arbetsmarknadsnämnden och beskriva hur pengarna har använts. Rapporten ska 
skickas till una.dia@enkoping.se.  

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Elevrådspengar för 2020 delas ut till elevråden enligt nedan.   

1. Fjärdhundraskolan åk 5-9 tilldelas 5 000 kr för utveckling av rastaktiviteter 
inklusive material till nystart av skolkaféet.  

2. Bergvretens grundsärskola tilldelas 6 995 kr för beställning av material till 
utegården som möjliggör deltagande för rullstolsburna.  

3. Enögla grundsärskola tilldelas 8 500 kr för att ordna en aktivitetsdag för olika 
elevgrupper från grundskolan inklusive hyra av material.  

4. Enöglaskolan 6-9 och 3-5  tilldelas 25 000 kr för att anordna en temavecka/-or. 

5. Rombergaskolan tilldelas 5 000 kr för inköp av material till rastaktiviteter. 

6. Bergvretensskolan tilldelas 9 500 för gästföreläsare samt inköp av böcker. 

Elevråden på respektive skola som har tilldelats pengar ska senast den 23 
november 2020 skicka en skriftlig rapport till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och beskriva hur pengarna har använts.  
Rapporten ska skickas till una.dia@enkoping.se.  

__________ 
 
Kopia till: 
Samtliga sökande, för kännedom 
Ekonom för grundskola, för åtgård  
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Paragraf 60 Ärendenummer UAN2019/2 

Reviderad delegationsordning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag 
till reviderad delegationsordning. 

1. Delegationsordningen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
daterad 7 maj 2020 antas. 

2. Delegationsordningen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gäller 
från och med beslutsdatum 

Beskrivning av ärendet 
Den 9 januari 2019 antog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sin nuvarande 
delegationsordning. Förvaltningen föreslår att delegationsordningen revideras och 
uppdateras för 2020. 

Delegation innebär att en nämnd överför självständig beslutanderätt till någon 
annan, det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar. Den 
som via delegation får rätt att fatta beslut kallas delegat. Ett beslut som fattats med 
stöd av delegation från en nämnd gäller alltså som om nämnden själv hade fattat 
beslutet i fråga. 

Att delegera beslutanderätten fyller i huvudsak två syften: 

• Att avlasta nämnden från vissa ärenden för att skapa mer utrymme för 
betydelsefulla och principiella ärenden. 

• Att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir 
kortare och handläggningen snabbare. 

En nämnds möjlighet att delegera sin beslutanderätt följer av reglering i 
kommunallagen (2017:725). Enligt kommunallagen beslutar varje nämnd själv, 
inom lagens ramar, vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras. 
En nämnd har enligt kommunallagen rätt att delegera sin beslutanderätt till 
presidiet, ett utskott, en enskild ledamot eller ersättare inom nämnden eller en 
enskild anställd inom kommunen. 

Enligt kommunallagen får vissa beslut som är av stor betydelse för medborgarna 
inte delegeras vidare. 
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden justerar följande punkter, se tabell 
nedan.  

NR Nuvarande skrivning 

Text/delegat 

Förslag att ersättas 
med 

Kommentar 

  Tabellen med 
delegationsförteckningen har ny 
layout. 

  

  Förtydligande struktur 

A4, a5, a6 Förvaltningschef,  

Ja 

administrativ chef 

ekonomiservice, 
ekonomichef och 
kommundirektör 
beroende på belopp. 

Det ligger på ekonomiservice  
ekonomichef och 
kommundirektör beroende på 
belopp. 

  

Tas bort ur UANs 
delegationsordning enligt 
Controller 

Christel Modin/KLF.  

c.1 27 § FL 46 § FL Förändrat lagrum 

c.4 26 §FL 36 §FL Förändrat lagrum 

c.5 24 § FL 45 § FL Förändrat lagrum 

c. 6   Ändring av  beslut, 
37.38 §§ FL 

Ny. Förändrat lagrum 

c.7- c 10      Ändrad numrering efter ny 
punkt på c.6 

f.1 Förskolechef Rektor Titeln har ändrats.  

f.2 Förskolechef Rektor Titeln har ändrats.  

f.6 och f7     f.6 och f.7. byter plats med 
varandra för att följa samma 
struktur, som tidigare punkter 
under f. 

f.7 Ändra delegat från 
programrektor till rektor  

  För att det ska följa samma 
logik som tidigare punkter 
under F 
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j.7-j.10     Tillägg inför starten av optipla  

k.13- k.16     Ändringar inför starten av 
optiplan 

l.12- l-15     Ändringar inför starten av 
optiplan 

n.1 Verksamhetschef förskola Chef elevhälsa Ansvaret är delegerat. 

n.2 Verksamhetschef förskola Chef elevhälsa Ansvaret är delegerat.  

n.3 Verksamhetschef förskola Chef elevhälsa Ansvaret är delegerat.  

O.26 Hela punkten stryks.   Kommentar från gymnasiet: I 
O26 står det om 
preparandutbildning. Den finn  
inte kvar. 

0.27- o.29     Byter namn om o.26 tas bort 

o.28- o.29     Ändringar inför starten av 
optiplan 

p.7-9     Ändringar inför starten av 
optiplan 

o.30 Beslut om att en elev får gå 
introduktionsprogram i en 
annan kommun. 

  

Förvaltningschef 

  Ny punkt som saknades 
tidigare.  

o.17 Rektor 

  

programrektor   

o.20 Beslut om byte av studieväg för 
elev i gymnasieskolan 

Beslut om byte av 
studieväg för elev i 
gymnasieskolan (t.ex. 
inriktning) 

  

o.21   Ja, rektor  För närvarande finns ingen 
delegat från förvaltningschefe  
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad 
delegationsordning. 

1. Delegationsordningen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
daterad 7 maj 2020 antas. 

2. Delegationsordningen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gäller 
från och med beslutsdatum 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningskontoret, för kännedom 
Kommunledningskontoret, för kännedom  
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Paragraf 61 Ärendenummer UAN2020/61 

Svar på remiss från Skolinspektionen SI 2020:1066  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande informerar nämnden om att tjänsteskrivelser för ärende 15-21, som 
skickats ut och publicerats tillsammans med kallelsen, har en 
felaktig mening under rubriken "Förslag till beslut/Förslag till nämnden." 
Den felaktiga meningen är "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
skicka in nedanstående yttrande med avslag till Skolinspektionen." Av 
tjänsteskrivelsen i övrigt framgår att utbildningsförvaltningens förslag är att avstå 
från att yttra sig. 
Beslutsmeningen ska vara Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
lämna remissvaret utan yttrande. 

Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren 
Innovation School Västerås i Västerås kommun fr.o.m. läsåret 
2021/2022.  Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, 
fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2020. Kommunens remissvar i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast 14 maj 2020. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår ifrån att 
yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.  
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2020 
- 2025):  

2020  2021  2022  2023  2024  2025  
525  537  548  579  545  600  
 
2. I Enköping har vi:  Teknikprogrammet med inriktningen informations- och 
medieteknik (TETEK) samt El- och energiprogrammet med inriktning dator och 
kommunikationsteknik.  
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3.Teknikprogrammet har totalt 96 platser (fördelas mellan de olika inriktningarna). 
El- och energi programmet har totalt 32 platser (fördelas mellan de olika 
inriktningarna)  
4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2020/2021 och 2021/2022. 

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga förslag till beslut 
som finns i de ursprungliga handlingarna, dvs att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka in ett yttrande med avslag till 
Skolinspektionen. 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Margaretas yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut. Han frågar nämnden som bifaller 
följande beslutsordning: 
1. Förslaget från Ordföranden med beslutsmeningen "Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan yttrande." ställs mot 
Margareta Ekbloms förslag. 
2. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång Ja- röst för 
Ordförandes förslag Nej- röst för Margaretas Ekbloms förslag. Med 5 ja-röster för 
Ordförandes förslag och 4 nej-röster för Margareta Ekbloms förslag beslutar 
nämnden att bifalla Ordförandens förslag. 

Omröstning 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

ja-röst nej-röst avstår 

Mats   Flodin (M) x   

Solweig   Eklund (S)  x  

Svante   Forslund (L) x   

Roland Wallhuss (KD) x   

Susanna   Gerhard (C) x   

Tina   Löfgren (S)  x  

Johan   Engwall (S)  x  

Margareta   Ekblom 
(NE) 

 x  
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Tommy   Henricson 
(SD) 

X    

Summa 5 4 0 

 

__________ 
 
Kopia till: 
Skolinspektionen  
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Paragraf 62 Ärendenummer UAN2020/96 

Svar på remiss från Skolinspektionen SI 2020:1111  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande informerar nämnden om att tjänsteskrivelser för ärende 15-21, som 
skickats ut och publicerats tillsammans med kallelsen, har en 
felaktig mening under rubriken "Förslag till beslut/Förslag till nämnden." 
Den felaktiga meningen är "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
skicka in nedanstående yttrande med avslag till Skolinspektionen." Av 
tjänsteskrivelsen i övrigt framgår att utbildningsförvaltningens förslag är att avstå 
från att yttra sig. 
Beslutsmeningen ska vara Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
lämna remissvaret utan yttrande. 

IT-Gymnasiet har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet 
Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Utbildningsförvaltningen har 
givits möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 
oktober 2020. Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat 
protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 14 maj 
2020. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår ifrån att 
yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning. 

1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2020- 
2025): 

2020  2021  2022  2023  2024  2025 

525  537  548  579  545  600 
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2. I Enköping har vi: 
Teknikprogrammet med inriktningen design och produktutveckling samt 
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle 

3. Teknikprogrammet har totalt 96 platser (fördelas mellan de olika inriktningarna). 
Naturvetenskapsprogrammet har totalt 64 platser (fördelas mellan de olika 
inriktningarna) 

4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2020/2021 och 2021/2022 

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga förslag till beslut 
som finns i de ursprungliga handlingarna, dvs att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka in ett yttrande med avslag till 
Skolinspektionen. 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Margaretas yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut. Han frågar nämnden som bifaller 
följande beslutsordning: 
1. Förslaget från Ordföranden med beslutsmeningen "Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan yttrande." ställs mot 
Margareta Ekbloms förslag. 
2. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång Ja- röst för 
Ordförandes förslag Nej- röst för Margaretas Ekbloms förslag. Med 5 ja-röster för 
Ordförandes förslag och 4 nej-röster för Margareta Ekbloms förslag beslutar 
nämnden att bifalla Ordförandens förslag. 

Omröstning 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

ja-röst nej-röst avstår 

Mats   Flodin (M) x   

Solweig   Eklund (S)  x  

Svante   Forslund (L) x   

Roland Wallhuss (KD) x   
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Susanna   Gerhard (C) x   

Tina   Löfgren (S)  x  

Johan   Engwall (S)  x  

Margareta   Ekblom 
(NE) 

 x  

Tommy   Henricson 
(SD) 

X    

Summa 5 4 0 

 

__________ 
 
Kopia till: 
Skolinspektionen  
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Paragraf 63 Ärendenummer UAN2020/100 

Svar på remiss från Skolinspektionen SI 2020:983  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande informerar nämnden om att tjänsteskrivelser för ärende 15-21, som 
skickats ut och publicerats tillsammans med kallelsen, har en 
felaktig mening under rubriken "Förslag till beslut/Förslag till nämnden." 
Den felaktiga meningen är "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
skicka in nedanstående yttrande med avslag till Skolinspektionen." Av 
tjänsteskrivelsen i övrigt framgår att utbildningsförvaltningens förslag är att avstå 
från att yttra sig. 
Beslutsmeningen ska vara Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
lämna remissvaret utan yttrande. 

Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid ABB Industrigymnasium i Västerås kommun fr.o.m. läsåret 
2021/2022. Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, 
fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2020. Kommunens remissvar i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast 14 maj 2020. 

 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår ifrån att 
yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning. 

1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2020 
- 2025): 
2020  2021  2022  2023  2024  2025 
525  537  548  579  545  600 
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2. I Enköping har vi: 
Teknikprogrammet med inriktningen teknikvetenskap samt design och 
produktutveckling. 

3. Teknikprogrammet har totalt 96 platser (fördelas mellan de olika inriktningarna). 

4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2020/2021 och 2021/2022. 

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga förslag till beslut 
som finns i de ursprungliga handlingarna, dvs att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka in ett yttrande med avslag till 
Skolinspektionen. 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Margaretas yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut. Han frågar nämnden som bifaller 
följande beslutsordning: 
1. Förslaget från Ordföranden med beslutsmeningen "Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan yttrande." ställs mot 
Margareta Ekbloms förslag. 
2. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång Ja- röst för 
Ordförandes förslag Nej- röst för Margaretas Ekbloms förslag. Med 5 ja-röster för 
Ordförandes förslag och 4 nej-röster för Margareta Ekbloms förslag beslutar 
nämnden att bifalla Ordförandens förslag. 

Omröstning 
  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

ja-röst nej-röst avstår 

Mats   Flodin (M) x   

Solweig   Eklund (S)  x  

Svante   Forslund (L) x   

Roland Wallhuss (KD) x   

Susanna   Gerhard (C) x   
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Tina   Löfgren (S)  x  

Johan   Engwall (S)  x  

Margareta   Ekblom 
(NE) 

 x  

Tommy   Henricson 
(SD) 

X    

Summa 5 4 0 

 

__________ 
 
Kopia till: 
Skolinspektionen  
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Paragraf 64 Ärendenummer UAN2020/102 

Svar på remiss från Skolinspektionen SI 2020:893 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande informerar nämnden om att tjänsteskrivelser för ärende 15-21, som 
skickats ut och publicerats tillsammans med kallelsen, har en 
felaktig mening under rubriken "Förslag till beslut/Förslag till nämnden." 
Den felaktiga meningen är "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
skicka in nedanstående yttrande med avslag till Skolinspektionen." Av 
tjänsteskrivelsen i övrigt framgår att utbildningsförvaltningens förslag är att avstå 
från att yttra sig. 
Beslutsmeningen ska vara Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
lämna remissvaret utan yttrande. 

Mälardalens Ridgymnasium Västerås har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasiesärskola vid Mälardalens Ridgymnasium Västerås i Västerås 
kommun  fr.o.m. läsåret 2021/2022. Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att 
yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2020. 
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 14 maj 2020. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår ifrån att 
yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning. 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2020 
- 2025): 
2020  2021  2022  2023  2024  2025 
525  537  548  579  545  600 

2. I Enköping har vi: 
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-Gymnasiesärskola med individuella programmet samt nationella programmet. 
Gällande utbildningsplatser så varierar det från år till år vilket innebär att det är 
behovet som styr. 
3. Erbjuds inte i Enköpings kommun 
4. se ovanstående punkt 
5. se punkt 2 
6. svar: nej 
7. Totalt 6 elever går i en annan gymnasiesärskola i andra kommuner och de är 
antagna till: 
- Hälsa och omvårdnadsprogrammet -Individuella programmet - Skog, Mark, Djur 

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga förslag till beslut 
som finns i de ursprungliga handlingarna, dvs att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka in ett yttrande med avslag till 
Skolinspektionen. 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Margaretas yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut. Han frågar nämnden som bifaller 
följande beslutsordning: 
1. Förslaget från förvaltningen med beslutsmeningen "Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan yttrande." ställs mot 
Margareta Ekbloms förslag. 
2. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång Ja- röst för 
Ordförandes förslag Nej- röst för Margaretas Ekbloms förslag. Med 5 ja-röster för 
Ordförandes förslag och 4 nej-röster för Margareta Ekbloms förslag beslutar 
nämnden att bifalla Ordförandens förslag. 

Omröstning 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

ja-röst nej-röst avstår 

Mats   Flodin (M) x   

Solweig   Eklund (S)  x  

Svante   Forslund (L) x   
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Roland Wallhuss (KD) x   

Susanna   Gerhard (C) x   

Tina   Löfgren (S)  x  

Johan   Engwall (S)  x  

Margareta   Ekblom 
(NE) 

 x  

Tommy   Henricson 
(SD) 

X    

Summa 5 4 0 

 
__________ 
 
Kopia till: 
Skolinspektionen  
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Paragraf 65 Ärendenummer UAN2020/103 

Svar på remiss från Skolinspektionen -  SI 2020:982  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande informerar nämnden om att tjänsteskrivelser för ärende 15-21, som 
skickats ut och publicerats tillsammans med kallelsen, har en 
felaktig mening under rubriken "Förslag till beslut/Förslag till nämnden." 
Den felaktiga meningen är "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
skicka in nedanstående yttrande med avslag till Skolinspektionen." Av 
tjänsteskrivelsen i övrigt framgår att utbildningsförvaltningens förslag är att avstå 
från att yttra sig. 
Beslutsmeningen ska vara Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
lämna remissvaret utan yttrande. 

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 
vid Amerikanska Gymnasiet Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. 
Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta 
samtliga beslut före den 1 oktober 2020. Kommunens remissvar i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast 14 maj 2020. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår ifrån att 
yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning. 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2020 
- 2025): 
2020  2021  2022  2023  2024  2025 
525  537  548  579  545  600.  
2.I Enköping har vi: 
-Ekonomprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik  
-Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap, 
samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation 
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 -Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt 
naturvetenskap och samhälle. 
3. Ekonomiprogrammet har totalt 96 platser (fördelas mellan de olika 
inriktningarna). 
Samhällsvetenskapsprogrammet har totalt 96 platser (fördelas mellan de olika 
inriktningarna). 
Naturvetenskapsprogrammet har totalt 64 platser (fördelas mellan de olika 
inriktningarna). 
4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2020/2021 och 2021/2022. 

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga förslag till beslut 
som finns i de ursprungliga handlingarna, dvs att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka in ett yttrande med avslag till 
Skolinspektionen. 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Margaretas yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut. Han frågar nämnden som bifaller 
följande beslutsordning: 
1. Förslaget från förvaltningen med beslutsmeningen "Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan yttrande." ställs mot 
Margareta Ekbloms förslag. 
2. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång Ja- röst för 
Ordförandes förslag Nej- röst för Margaretas Ekbloms förslag. Med 5 ja-röster för 
Ordförandes förslag och 4 nej-röster för Margareta Ekbloms förslag beslutar 
nämnden att bifalla Ordförandens förslag. 

Omröstning 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

ja-röst nej-röst avstår 

Mats   Flodin (M) x   

Solweig   Eklund (S)  x  

Svante   Forslund (L) x   
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Roland Wallhuss (KD) x   

Susanna   Gerhard (C) x   

Tina   Löfgren (S)  x  

Johan   Engwall (S)  x  

Margareta   Ekblom 
(NE) 

 x  

Tommy   Henricson 
(SD) 

x    

Summa 5 4 0 

 
__________ 
 
Kopia till: 
Skolinspektionen  
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Paragraf 66 Ärendenummer UAN2020/104 

Svar på remiss från Skolinspektionen dnr 2020:1086 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande informerar nämnden om att tjänsteskrivelser för ärende 15-21, som 
skickats ut och publicerats tillsammans med kallelsen, har en 
felaktig mening under rubriken "Förslag till beslut/Förslag till nämnden." 
Den felaktiga meningen är "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
skicka in nedanstående yttrande med avslag till Skolinspektionen." Av 
tjänsteskrivelsen i övrigt framgår att utbildningsförvaltningens förslag är att avstå 
från att yttra sig. 
Beslutsmeningen ska vara Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
lämna remissvaret utan yttrande. 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. 
Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta 
samtliga beslut före den 1 oktober 2020. Kommunens remissvar i form av 
inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast 14 maj 2020. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår ifrån att 
yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning. 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2020- 
2025): 
2020  2021  2022  2023  2024  2025 
525  537  548  579  545  600 
2. I Enköping har vi: 
-Barn och fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt och socialt arbete  
-El- och energiprogrammet med inriktningen elteknik 
3. Barn- och fritidsprogrammet har totalt 25 platser (fördelas mellan de olika 
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inriktningarna). 
 -El- och energiprogrammet har totalt 32 platser (fördelas mellan de olika 
inriktningarna). 
4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
läsåret 2020/2021 och 2021/2022. 

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga förslag till beslut 
som finns i de ursprungliga handlingarna, dvs att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka in ett yttrande med avslag till 
Skolinspektionen. 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Margaretas yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut. Han frågar nämnden som bifaller 
följande beslutsordning: 
1. Förslaget från förvaltningen med beslutsmeningen "Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan yttrande." ställs mot 
Margareta Ekbloms förslag. 
2. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång Ja- röst för 
Ordförandes förslag Nej- röst för Margaretas Ekbloms förslag. Med 5 ja-röster för 
Ordförandes förslag och 4 nej-röster för Margareta Ekbloms förslag beslutar 
nämnden att bifalla Ordförandens förslag. 

Omröstning 
  

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

ja-röst nej-röst avstår 

Mats   Flodin (M) x   

Solweig   Eklund (S)  x  

Svante   Forslund (L) x   

Roland Wallhuss (KD) x   

Susanna   Gerhard (C) x   

Tina   Löfgren (S)  x  

Johan   Engwall (S)  x  
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Margareta   Ekblom 
(NE) 

 x  

Tommy   Henricson 
(SD) 

X    

Summa 5 4 0 

 

__________ 
 
Kopia till: 
Skolinspektionen  
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Paragraf 67 Ärendenummer UAN2020/185 

Svar på remiss från Skolinspektionen SI 2020:2751  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande informerar nämnden om att tjänsteskrivelser för ärende 15-21, som 
skickats ut och publicerats tillsammans med kallelsen, har en 
felaktig mening under rubriken "Förslag till beslut/Förslag till nämnden." 
Den felaktiga meningen är "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
skicka in nedanstående yttrande med avslag till Skolinspektionen." Av 
tjänsteskrivelsen i övrigt framgår att utbildningsförvaltningens förslag är att avstå 
från att yttra sig. 
Beslutsmeningen ska vara Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
lämna remissvaret utan yttrande. 

Folkuniversitet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet har hos 
Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av 
en fristående gymnasieskola vid Cultusgymnasiet i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret 
2021/2022. Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen ska, om möjligt, 
fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2020. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Konsekvensbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår ifrån att 
yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning. 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (2020 
- 2025): 
2020  2021  2022  2023  2024  2025 
525  537  548  579  545  600 
2. I Enköping har vi: 
-Vård- och omsorgsprogrammet 
3. Vård- och omsorgsprogrammet har totalt 25 platser (fördelas mellan de olika 
inriktningarna). 
4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även 
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läsåret 2020/2021 och 2021/2022. 

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga förslag till beslut 
som finns i de ursprungliga handlingarna, dvs att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att skicka in ett yttrande med avslag till 
Skolinspektionen. 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till Margaretas yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut. Han frågar nämnden som bifaller 
följande beslutsordning: 
1. Förslaget från förvaltningen med beslutsmeningen "Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna remissvaret utan yttrande." ställs mot 
Margareta Ekbloms förslag. 
2. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång Ja- röst för 
Ordförandes förslag Nej- röst för Margaretas Ekbloms förslag. Med 5 ja-röster för 
Ordförandes förslag och 4 nej-röster för Margareta Ekbloms förslag beslutar 
nämnden att bifalla Ordförandens förslag. 

Omröstning 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

ja-röst nej-röst avstår 

Mats   Flodin (M) x   

Solweig   Eklund (S)  x  

Svante   Forslund (L) x   

Roland Wallhuss (KD) x   

Susanna   Gerhard (C) x   

Tina   Löfgren (S)  x  

Johan   Engwall (S)  x  

Margareta   Ekblom 
(NE) 

 x  

Tommy   Henricson 
(SD) 

X    
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Summa 5 4 0 

 
__________ 
 
Kopia till: 
Skolinspektionen  
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Paragraf 68 Ärendenummer UAN2019/630 

Ekonomisk rapport 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av rapporten. Nämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att till nästa nämndsammanträde ta fram kortsiktiga och 
långsiktiga besparingsförslag, för att nå en budget i balans. Förslagen ska 
inkludera bedömning kring huruvida de åtgärder som presenteras för att få en 
budget i balans kommer vara tillräckliga eller ej. 
Förslagen kan omfatta både förändringar av lagstadgad och icke lagstadgad 
verksamhet.  Nämnden ska på nästkommande nämndsammanträde ta ställning till 
kortsiktiga och långsiktiga besparingsförslag för att nå en budget i balans. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Marin ger nämnden en ekonomisk nulägesrapport och en delårsrapport. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Åtgärder för budget i balans. Förvaltningen föreslår nämnden att ge förvaltningen 
i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag på besparingar på kort och 
långsikt för att nå en budget i balans. Förslagen kan omfatta både förändringar av 
lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet. 

__________  
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Paragraf 69  

Kommande ärenden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl informerar nämnden om de beslutsärenden som för 
närvarande bereds på förvaltningen. 

__________  
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Paragraf 70 Ärendenummer UAN2020/117 

Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation 2020 

Beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Med kallelsen till nämndsammanträdet följer en förteckning över fattade 
delegationsbeslut. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

__________  
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Paragraf 71  

Skrivelser 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Följande skrivelser har inkommit till utbildningsförvaltningen och presenterats för 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i samband med utskick av kallelsen till 
sammanträdet.  

Från                    Datum               Ärende                                                                  
       

KF                        2020-04-14       Valärende. Dnr: KS2018/633 och UAN2020/74 

KF                        2020-04-14       Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet. 
Dnr: KS2020/272 och UAN2020/238 

KF                        2020-04-02       Ledamotsinitiativ om att möjliggöra deltagande 
på distans på kommunstyrelsen, nämnderna och kommunfullmäktiges 
sammanträden. Dnr: KS2020/237 och UAN2020/251 

KS                        2020-04-21       Analys för västra stadsdelen - beslut om 
skolplacering. Dnr KS2020732 och UAN2020/241 

UPN                    2020-03-19         Tjänsteskrivelse Ny sporthall och fritidsgård 
västra Enköping. Dnr UPN2020/255 och UAN2020/242 

UPN                    2020-04-23         VBU för fritidsgård och sport 

  

Redovisning av kränkande behandling på kommunens grundskolor för mars 2020. 

__________  
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Paragraf 72  

Information: Nya gymnasiet - nästa fas 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Johanna Krantz informerar nämnden om det pågående arbetet med det nya 
gymnasiet. 

__________  
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Paragraf 73  

Information: Lägesrapport FOU- enheten 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Maria Flinck- Thunberg informerar nämnden om Forsknings- och 
utvecklingsenhetens (FoU) nuläge och planer framåt. 

__________  
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Paragraf 74  

Information: Lägesrapport Elevhälsa 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Maria Flinck-Thunberg informerar nämnden om Elevhälsan, nuläge och tankar 
framåt. 

__________  
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Paragraf 75  

Information: YH-planer 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Viveca Räim informerar nämnden om nuläge och planer framöver för 
Yrkeshögskolan. 

__________  
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Paragraf 76  

Information: Förvaltningschefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ingen information noterades. 

__________  
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Paragraf 77  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 
Ingen övrig information noterades. 

__________  
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Paragraf 78  

Övriga frågor 

Beslut 
Inga övriga frågor noterades. 

Beskrivning av ärendet 
Inga övriga frågor noterades. 

__________ 
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