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Paragraf 26  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Solweig Eklund (S) utses till protokolljusterare.  

__________  
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Paragraf 27  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Paragraf 28  

Information: Tema - Verksamhetsutveckling: Förskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Information: Tema - Verksamhetsutveckling: Förskolan (Implementering IT och 
barn som inte är inskrivna i förskolan) 

1. Elisabeths Ståhl, verksamhetschef för förskolan i Enköpings kommun, informerar 
nämnden om statistik gällande antal barn som inte är inskrivna i förskolan och 
arbetet för att nå dessa.  

Stefan Weber, IT- samordnare på Utbildningsförvaltningen, informerar nämnden 
om arbetet med implementering av IT i förskolan.  

__________  
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Paragraf 29  

Information: Tema - Verksamhetsutveckling: 
Grundskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Information: Tema - Verksamhetsutveckling: Grundskolan (vision skola väster) 

Anders Härdevik, verksamhetschef grundskolan i Enköpings kommun informerar 
nämnden om vision; perspektiv och inriktning för en ny skola på väster.  

__________  
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Paragraf 30 Ärendenummer UAN2020/129 

Information: Beslut från Skolinspektionen, 2021-02-17 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Information: Skolinspektion beslut 2021-02-17 Dnr SI 2020:1462. Riktad tillsyn av 
Enöglaskolan i Enköpings kommun.  

Maria Söderlind, rektor på Enöglaskolan och Anders Härdevik, verksamhetschef 
grundskola Enköpings kommun informerar nämnden om ett pågående ärende med 
Skolinspektionen; beslut 2021-02-17, dnr SI2020:1462.  

__________  
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Paragraf 31 Ärendenummer UAN2021/96 

Rapport: Förstudierapport Ripans förskola 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten.   

Beskrivning av ärendet 
Johanna Krantz, lokalsamordnare på Utbildningsförvaltningen, Charlotte Bergdahl, 
fastighetsstrateg Kommunledningsförvaltningen och Rickard Westlöf, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ger nämnden en presentation gällande 
förstudierapporten om Ripans förskola - västra Enköping.  

__________  
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Paragraf 32  

Information: Lokaler  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

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

__________  
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Paragraf 33 Ärendenummer UAN2020/908 

Omvänd skolskjuts 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att information om omvänd 
skolskjuts ska rikta sig mot elever och vårdnadshavare som bor samt går i skola i 
Enköpings tätort. 

Beskrivning av ärendet 
Omvänd skolskjuts infördes i Enköpings kommun den 23 juni 2020 för att avlasta 
skolorna i Enköpingstätort och samtidigt förstärka elevunderlagen i 
kransortsskolorna. Efter cirka ett halvår med omvänd skolskjuts står det klart att de 
flesta som nu använder omvänd skolskjuts redan sedan tidigare går i en 
kransortsskola, vilket gör att det huvudsakliga syftet med omvänd skolskjuts inte 
uppnås. Istället tillkommer kostnader för elever som tidigare löst transporten till 
skolan på egen hand. Därför har en översyn gjorts av informationen om omvänd 
skolskjuts. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Vi bedömer att informationen om omvänd skolskjuts ska ändras för att tydliggöra 
att omvänd skolskjuts främst är ett erbjudande för elever som bor och går i skolan i 
Enköpings tätort, men vill byta till eller börja på en skola i en kransort. 
 

Kriterierna för att beviljas omvänds skolskjuts ändras dock inte, utan alla som bor i 
Enköpings tätort men går i en kransortsskola kan beviljas omvänd skolskjuts. Det 
innebär alltså att även de elever som sedan tidigare går i en kransortsskola men 
bor i Enköpings tätort, beviljas omvänd skolskjuts om de ansöker. 
Under förutsättning att nämnden fattar beslut enligt förslag skulle informationen på 
enkoping.se kunna ändras enligt följande: 
”Omvänd skolskjuts finns för dig som bor i Enköpings tätort och går i en skola i 
Enköpings tätort, men väljer att flytta ditt barn till en kransortsskola. 
Ni kan då få ett UL-skolbusskort för att eleven ska kunna åka med ordinarie UL-
linjetrafik till och från kransorten. Bussarna utgår från Enköping station. Resan till 
och från utgångshållplatsen står du som vårdnadshavare själv för. 
 
Omvänd skolskjuts erbjuds för att avlasta skolorna i Enköpingstätort och samtidigt 
förstärka elevunderlagen i kransortsskolorna”. 
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Tidigare text om omvänd skolskjuts på enkoping.se: 
”Med omvänd skolskjuts menas att du som bor i Enköpings tätort men går i skolan i 
en kransort kan ansöka om skolskjuts. Skolskjutsen sker med UL:s linjetrafik. 
Tänk på att ditt barn behöver ha en bekräftad plats på en kransortsskola innan du 
ansöker om omvänd skolskjuts. Du ansöker om omvänd skolskjuts i vår e-tjänst. 
Omvänd skolskjuts erbjuds bland annat för att avlasta skolorna i Enköpings tätort, 
och samtidigt förstärka elevunderlaget i kransortsskolorna”. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 3 
mars 2021. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att information om omvänd 
skolskjuts ska rikta sig mot elever och vårdnadshavare som bor samt går i skola i 
Enköpings tätort. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunikatörer på Utbildningsförvaltningen, för åtgärd.  
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Paragraf 34 Ärendenummer UAN2021/70 

Reviderad kompetensförsörjningsplan för 
utbildningsförvaltningen 2020-2026 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar 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. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 3 
mars 2021. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Johan Åberg (HR)  
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Paragraf 35 Ärendenummer UAN2021/110 

Svar på remiss från Skolinspektionen - SI 2021:649 - 
Ansökan om godkännande som huvudman för 
Tellusskolan Robinson AB läsår 22/23 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag 
på remissvar som sitt eget. 

Särskilda yttranden 
 

Socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande med anledning av tillstyrkan av 
förvaltningens förslag till svar på remiss från Skolinspektionen angående 
Tellusskolan Robinson AB. 
 
Robinson-skolorna i Enköpings kommun har idag ett elevunderlag som kraftigt 
avviker från både genomsnittet och de kommunala skolorna. Enligt Skolverkets 
statistik har 75 procent av eleverna på Robinsson Vårfru föräldrar med 
eftergymnasial utbildning. I de kommunala skolorna är det 50 procent. 
Om de fortsätter locka samma elevunderlag genom sin planerade utökning av 
antalet platser kommer det att innebära att fler elever vars föräldrar har 
eftergymnasial utbildning lämnar de kommunala skolorna och segregationen 
kommer därmed att öka. 
Vi anser att remissvaret borde utvecklat de pedagogiska konsekvenserna av det 
förhållandet och anser det inte rimligt att påstå att detta inte får några pedagogiska 
konsekvenser för de kommunala skolorna. 

Lärarbehörigheten på Robinson Vårfru (högstadiet) är endast 63 procent. I de 
kommunala skolorna har vi 87 procent behöriga lärare. Detta har rimligen effekt på 
kunskapsresultaten, men ger också Robinsson-skolorna en konkurrensfördel 
genom lägre kostnader. 
Vi anser att innan en utökning av verksamheten tillåts bör skolan förmås höja 
andelen behöriga lärare. 

Att en utökning av Robinsson-skolornas verksamhet kan ske utan ekonomiska 
konsekvenser för kommunen bygger på ett antagande om att den kommunens 
genomsnittliga elevkostnad inte påverkas. Det i sin tur förutsätter att samtliga 
elever som söker sig till de nya platserna hade krävt investeringar i nya 
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kommunala platser som kommunen nu slipper. 
Det saknas stöd för ett sådant scenario i underlaget. Om elevflödet gör att det 
lämnas en tom plats i någon kommunal skola innebär det att kommunens 
genomsnittliga kostnad per elev ökar. Därmed ökar också det bidrag som ska 
betalas ut till samtliga friståendehuvudmän. En sådan beräkning saknas i 
underlaget. 
Enligt instruktionen för kommunens remissvar ska den konsekvensbeskrivningen 
redogöra för konsekvenser ”på lång sikt”. Även detta saknas i underlaget. 

Solweig Eklund (S) 
Johan Engwall (S) 
Tina Löfgren (S) 

Beskrivning av ärendet 
Den 9 februari 2021 har en remiss inkommit till utbildningsförvaltningen från 
Skolinspektionen gällande att Tellusskolan AB hos Skolinspektionen har ansökt om 
godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid 
Tellusskolan Robinson i Enköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

Utbildningsförvaltningen ombeds lämna ett yttrande över ansökan. 

Syftet med utbildningsförvaltningens yttrande är att bidra med 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 i kommunen. 

 
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Nedan följer utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning. 

 
Efter att utbildningsförvaltningen har tagit del av de delar som beskriver de 
pedagogiska ställningstagandena i ansökan har kommunen inget att invända. En 
utökning av verksamheten bedöms inte medföra några negativa pedagogiska 
konsekvenser för Enköping kommuns grundskolor. 

 
Enligt utbildningsförvaltningens prognos kommer kommunen att ha platsbrist för 
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sina grundskoleplatser under kommande år. En utökning av verksamheten 
skulle därför leda till ett minskat tryck på kommunala grundskolor. Detta bedöms 
inte medföra några negativa organisatoriska konsekvenser för Enköpings 
grundskolor. 

 
Utbildningsförvaltningen noterar att verksamheten endast kommer att ha 28 elever 
under läsår 1 och 98 elever först läsår 4 när verksamheten är fullt utbyggd. Att 
driva en verksamhet med endast 28 elever kan medföra ekonomiska utmaningar. 

 
I ansökan har Tellusskolan AB i punkt 3.3 angett fel grundbelopp i samtliga fall. 
Totalt sett skiljer det 3 tkr i intäkter för år 1. 

 
Utbildningsförvaltningen noterar vidare att lokalkostnaderna beräknas att öka med 
åren. Det framgår inte av ansökan om detta beror på att lokalerna ska utökas eller 
om det finns andra anledningar till varför lokalkostnaderna ökar. 
I övrigt bedömer utbildningsförvaltningen att en utökning av verksamheten inte 
medför några ekonomiska konsekvenser. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 3 
mars 2021. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag 
på remissvar som sitt eget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se.  
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Paragraf 36 Ärendenummer UAN2021/119 

Riktlinjer och rutiner för tilläggsbelopp gällande 
extraordinärt stöd 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer och rutiner för 
tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd, daterade 2021-02-18 med dnr 
UAN2021/119. 

2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-03-17 

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 
Den nya 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 bedömningar och tillse att 
tilläggsbelopp når de barn/elever som är i berättigade till och i behov av ett 
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extraordinärt stöd. Vidare förtydligas i riktlinjen ansökningsprocess och 
beslutsgång. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 3 
mars 2021. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer och rutiner för 
tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd, daterade 2021-02-18 med dnr 
UAN2021/119 

2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-03-17 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunikatörer på Utbildningsförvaltningen, för åtgärd.   
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Paragraf 37 Ärendenummer UAN2021/131 

Uppdrag om komplettering av reglementet för UAN 
från UANAU 

Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera och komplettera reglementet för 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden(UAN):s reglemente ska ses över årligen 
och inför årets översyn bör även kompletteringar göras. 

När det gäller justeringar så behövs exempelvis möjligheten till digitala möten för 
nämnden införas, och att PUL ersatts med den nya dataskyddsförordningen bör 
framgå. 

Visserligen framgår det av reglementet att nämnden ska övervaka att 
verksamheten bedrivs i enlighet med lag, förordning och föreskrifter Men vår 
uppfattning är att reglementet kan göras tydligare när det gäller nämndens 
uppgifter avseende myndighetsutövande och driftsansvar. 

Ca 25 procent av Enköpings barn och elever går i fristående förskolor, fritidshem 
eller grundskolor och nämndens ansvar som myndighet gentemot andra huvudmän 
bör lyftas fram. Det finns också mer driftorienterade områden där samarbeten bör 
finnas, som exempelvis elevers övergångar mellan olika huvudmän, uthyrning av 
idrottslokaler, samarbete om barn och skolhälsa och skolskjuts för vissa elever m 
m. 
 
Några exempel på myndighetsrelaterade uppgifter och möjligheter: 
• Nämnden både beviljar tillstånd och utövar tillsyn över fristående förskolor och 
fritidshem. 
• Nämnden beviljar bidrag till pedagogisk omsorg. 
• Insyn i fristående skolor. 
• Fastställande av bidragsbelopp till fristående verksamheter. 
• Ansvar för att alla skolpliktiga barn verkligen är inskrivna och delta i skolans 
undervisning. 
• Fristående skolor utan fritidshem, elev har möjlighet att gå på ett kommunalt 
fritidshem. 
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Uppdraget blir därför till förvaltningen att i samband med 2021 års uppdatering av 
reglementet förtydliga det med skrivningar om nämndens uppgifter gällande 
kommunala skolor och fristående förskolor, fritidshem och grundskolor, där UAN, 
inom ramen för gällande lagstiftning ska verka för en bra skolverksamhet i 
Enköping, oavsett huvudman. 

Det innebär att beskriva 
• Nämndens ansvar för utbildningsfrågor i Enköping 
   - Driftsansvar för kommunala utbildningsverksamheter (förteckning). 

               Med uppföljning av detsamma. 

- Myndighetsutövning (t ex mot fristående förskolor och fritidshem). 
- Planeringsansvar för behovet av utbildningsplatser i Enköping. 
• De juridiska förhållandena. 

 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att uppdatera 
och komplettera reglementet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

__________  
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Paragraf 38 Ärendenummer UAN2021/183 

Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår ledamotsinitiativet.  

Reservationer 
Margareta Ekblom (NE) och Per- Anders Staav (NE) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
 
Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping: Inriktning för Ny grund- och grundsärskola 
i västra Enköping. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkände på februarimötet förstudie om 
nya lokaler för Enöglaskolan. Nästa steg är att beställa programhandlingen för 
bygget av skolbyggnaden. Underlagen som behövs från tjänstemännen är redan 
klara, så nu är det bara att skrida till verket. 

Vi har alla kunnat läsa i Enköpings-Posten om hur det går bättre och bättre för 
Enöglaskolan elever. En skola som har en exceptionellt hög andel legitimerade 
lärare, men tyvärr också undermåliga lokaler som lever på lånad tid. 

Nystart Enköping ser det som väldigt viktigt att arbetet med att få till nya lokaler för 
skolan kommer igång snarast. Vi kan inte tappa mer tid och riskera störa de 
förbättringar vi nu uppnår på Enöglaskolan. 

 
Nystart vill specifikt lyfta fram följande från underlagen från förvaltningen: 
• Enöglaskolan innehåller idag grundsärskola och träningsskola. Ingen friskola som 
varit på förslag erbjuder sådan verksamhet. 
• Enöglaskolans upptagningsområde har idag 1200 elever och saknar redan nu 
skolplatser. Ingen friskola som varit på förslag har så stora skolor att de kan ta 
emot 850 elever. 
• Även med Enöglaskolan utökad till 850 platser behövs det ytterligare skolplatser i 
upptagningsområdet. 
• Förvaltningens tidsplan som redovisats till nämnden förutsätter att 
programhandlingar påbörjas i mars även om den kostnadsdrivande upphandlingen 
av extern part ligger senare under året. 
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• Tidsplanen om byggnad på plats till 2026 förutsätter att processen löper på och 
inte drabbas av överklaganden. 

 
Sammantaget innebär ovanstående att det är mycket låg sannolikhet att 
friskolemarknaden sitter på några ritningar över skolbyggnader som tar bort 
behovet av nya lokaler för Enöglaskolan inklusive grundsärskolan. Vi behöver i 
området två skolor och att inte använda sig av den förstudien om redan gjorts, utan 
göra nya förstudier, kan inte anses ekonomiskt klokt. 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden behöver skyndsamt säkerställa att vi 
har förutsättningar, att om det behövs, få fram de lokaler som behövs för att 
uppfylla de lagstadgade kraven om att ta emot alla elever som vill ha en kommunal 
skolplats. 

 
Förslag till beslut: 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden 
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och 
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara 
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr per elev och år i 
dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för 40 elever 
med en hyra målsatt till 30 000 kr per elev och år i dagens penningvärde. Den nya 
träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever med en hyra målsatt till 64 000 
kr per elev och år i dagens penningvärde. 

 
2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-01-17 till en kostnad av 8 miljoner 
kronor. 

 
3. Avstämning skall ske mellan förvaltningarna innan extern part för uppdraget 
upphandlas/avropas. 

 
4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om beställning av fortsatt 
uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med hyresindikation är 
levererad till UAN. 

 
Margareta Ekblom ledamot (NE) samt Per-Anders Staav ersättare (NE) 
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Yrkanden 
Mats Flodin (M) yrkar avslag på ledamotsinitiativet.  

Beslutsgång 
Mats Flodin (M), ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, finner att 
det finns 2 förslag till beslut. 
Ordförande frågar nämnden om att besluta eller avslå ledamotsinitiativet genom 
acklamation.  

Margareta Ekblom (NE) begär votering.  
Votering genomförs.  

Omröstning 
Votering genomförs enligt: De som röstar för att avslå ledamotsinitiativet röstar nej. 
De som röstar för att besluta enligt ledamotsinitiativet röstar ja. 

Namn Ja Nej 

Mats Flodin, Ordförande (M)  x 

Solweig Eklund, Vice 
ordförande (S) 
 

x  

Svante Forslund (L)  x 

Roland Wallhuss (KD)  x 

Kenneth Löthegård (C)  x 

Johan Engwall (S) x  

Tina Löfgren (S) x  

Margareta Ekblom (NE) x  

Tommy Henricson (SD)  x 

Summa  4 5 

 

 Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar nämnden att avslå ledamotsinitiativet. 

__________  
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Paragraf 39 Ärendenummer UAN2020/492 

Aktuell ekonomisk månadsrapport 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten.  

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

__________  
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Paragraf 40  

Kommande ärenden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Linda Lindahl, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen informerar nämnden om 
ett pågående utredningsuppdrag gällande effekter av privat grundskola på väster.  

__________  
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Paragraf 41 Ärendenummer UAN2021/6 

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Beslut 
Delegationsbeslut enligt förteckning i bilaga ”Förteckning delegationsbeslut 2021-
02-05- 2021-03-07” anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Med handlingarna i kallelsen till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 17 mars 2021 följer en förteckning över fattade 
delegationsbeslut, som också återfinns nedan.  

Anmälda till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 
mars 2021.  Besluten är fattade med stöd av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning beslutad 2020-10-22, dnr 
UAN2020/483. 

A. EKONOMI     

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 

 

B. 
UPPHANDLIN
G 

    

Paragraf/Avsnitt i 
Delegationsordni
ngen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 

B.1 Tilläggsavtal - Tieto 
Sweden AB 

UAN2021/
135 

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2021-02-
12 

B.1 Tillägg till 
Personuppgiftsbiträdesav
tal mellan Prorenata och 
Enköpings kommun 
utbildningsförvaltningen 

UAN2021/
148 

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2021-02-
25 

B.2 Leveransöverenskommel
se mellan 
Kommunledningsförvaltni

UAN2021/
134 

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2021-01-
26 
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ngen och 
utbildningsförvaltningen 

B.2 Nytt städavtal mellan 
Samhällsbyggmadsförvalt
ningen Städservice och 
Utbildningsförvaltningen 
Fjärdhundraskolans 
matsal 

UAN2021/
154 

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2021-01-
19 

B.2 Nytt städavtal mellan 
Samhällsbyggnadsförvalt
ningen Städservice och 
Utbildningsförvaltningen 
Westerlundska gymnasiet 
matsal. 

UAN2021/
155 

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2021-01-
19 

B.2 Avtal 
Leverensbekräftelse 
mattor WGY 

UAN2021/
174 

Camilla 
Nordenberg 

2021-03-
03 

B1 NIU avtal UAN2021/
47 

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2021-01-
21 

  

C. 
RÄTTSFRÅGOR 
OCH YTTRANDEN 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

C.6 Yttrande/ 
Överlämnande 
av överklagan 

UAN2020/913 Rektor 

Lena Örn 

2021-02-04 

 

D. PERSONAL     

Paragraf i 
Delegationsordninge
n 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

D.1 TF 
förvaltningsche
f  

UAN2021/
9 

Förvaltningsche
f Linda Lindahl 

2021-03-02+ 
2021-03-05 
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E. ÖVRIGT     

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

F. KRÄNKANDE 
BEHANDLING 
OCH 
DISKRIMINERING 

    

Paragraf i 
Delegationsordninge
n 

Beslutsmenin
g 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

F.2  Anmäla, utreda 
och vidta 
åtgärder mot 
kränkande 
behandling 
inom 
grundskola 
(feb-20) 

UAN2021/1
2 

Rektor 
Bergvretenskolan 

2021-02-28 

F.2  Anmäla, utreda 
och vidta 
åtgärder mot 
kränkande 
behandling 
inom 
grundskola 
(feb-20) 

UAN2021/1
2 

Rektor Enögla 2021-02-28 

F.2  Anmäla, utreda 
och vidta 
åtgärder mot 
kränkande 
behandling 
inom 
grundskola 
(feb-20) 

UAN2021/1
2 

Rektor 
Fjärdhundra 

2021-02-28 

F.2  Anmäla, utreda 
och vidta 
åtgärder mot 
kränkande 
behandling 
inom 
grundskola 
(feb-20) 

UAN2021/1
2 

Rektor Grillby 2021-02-28 

F.2  Anmäla, utreda 
och vidta 
åtgärder mot 
kränkande 

UAN2021/1
2 

Rektor Lillkyrka 2021-02-28 
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behandling 
inom 
grundskola 
(feb-20) 

F.2  Anmäla, utreda 
och vidta 
åtgärder mot 
kränkande 
behandling 
inom 
grundskola 
(feb-20) 

UAN2021/1
2 

Rektor 
Munksundsskola
n 

2021-02-28 

F.2  Anmäla, utreda 
och vidta 
åtgärder mot 
kränkande 
behandling 
inom 
grundskola 
(feb-20) 

UAN2021/1
2 

Rektor 
Hummelsta 

2021-02-28 

F.2  Anmäla, utreda 
och vidta 
åtgärder mot 
kränkande 
behandling 
inom 
grundskola 
(feb-20) 

UAN2021/1
2 

Rektor 
Korsängsskolan 

2021-02-28 

F.2  Anmäla, utreda 
och vidta 
åtgärder mot 
kränkande 
behandling 
inom 
grundskola 
(feb-20) 

UAN2021/1
2 

Rektor 
Rombergaskolan 

2021-02-28 

 

G. FÖRSKOLA     

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

G.1 

 

Beslut om 
placering 
förskola 

 

210201-
210229 

30 
stycken 

 

Carolina 
Blomberg 
Karlsson 

 

210228 
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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 

 

J. 
FÖRSKOLEKLA
SS 

    

Paragraf i 
Delegationsordnin
gen 

Beslutsmeni
ng 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 

J.8-J.11 (DGO 
UAN2020/483) 

Ansökan om 
skolskjuts, 
samt 
skolskjuts 
vid särskilda 
skäl och 
växelvisbon
de läsår 
20/21. Bifall 
- 
Förskoleklas
s 

UAN2020/308
/10 

Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund 

2021-02-01 
till 2021-
02-28 

 

K. 
GRUNDSKOLA 

    

Paragraf i 
Delegationsordnin
gen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 
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K.11 Överenskomm
else om 
interkommunal 
ersättning - 
Sundsvalls 
kommun 

UAN2021/159 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-02-
26 

K.12 Erbjudande 
skolbyte, beslut 
om 
skolplacering 
2021 

UAN2021/11/
17- 2021/11- 
31 

Placeringshandläg
gare Hanna Dalton 

2021-02-
05- 2021-
03-08 

K.18-21 (DGO 
UAN2020/483) 

Ansökan om 
skolskjuts, 
Optiplan 
2021/00053, 
(Avslag) 

UAN2021/169 Skolskjutshandläg
gare Ingela 
Ernlund 

2021-02-
01 till och 
med 2021-
02-28  

K.18-21 (DGO 
UAN2020/483) 

Ansökan om 
skolskjuts, 
Optiplan 
2021/00016 

UAN2021/168 Skolskjutshandläg
gare Ingela 
Ernlund 

2021-02-
01 till och 
med 2021-
02-28  

K.18-21 (DGO 
UAN2020/483) 

Ansökan om 
skolskjuts, 
Optiplan 
2021/00065, 
(Avslag) 

UAN2021/167 Skolskjutshandläg
gare Ingela 
Ernlund 

2021-02-
01 till och 
med 2021-
02-28  

K.18-21 (DGO 
UAN2020/483) 

Ansökan om 
skolskjuts, 
Optiplan 
2021/00023, 
(Avslag) 

UAN2021/166 Skolskjutshandläg
gare Ingela 
Ernlund 

2021-02-
01 till och 
med 2021-
02-28  

K.18-21 (DGO 
UAN2020/483) 

Ansökan om 
skolskjuts, 
Optiplan 
2021/00039 

UAN2021/165 Skolskjutshandläg
gare Ingela 
Ernlund 

2021-02-
01 till och 
med 2021-
02-28  

K.18-21 (DGO 
UAN2020/483) 

Ansökan om 
skolskjuts, 
Optiplan 
2021/00041 
(Avslag) 

UAN2021/164 Skolskjutshandläg
gare Ingela 
Ernlund 

2021-02-
01 till och 
med 2021-
02-28  

K.18-21 (DGO 
UAN2020/483) 

Ansökan om 
skolskjuts, 
Optiplan 
2021/00042, 
(Avslag 

UAN2021/163 Skolskjutshandläg
gare Ingela 
Ernlund 

2021-02-
01 till och 
med 2021-
02-28  

K.18-21 (DGO 
UAN2020/483) 

Ansökan om 
skolskjuts, 
samt skolskjuts 
vid särskilda 

UAN2020/308
/09 

Skolskjutshandläg
gare Ingela 
Ernlund 

2021-02-
01 till 



 Protokoll  32 (41) 

Sammanträdesdatum  
2021-03-17  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

skäl och 
växelvisbonde 
läsår 20/21. 
Bifall -
Grundskola  

2021-02-
28 

 

L. 
GRUNDSÄRSKOLA 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

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. 
GYMNASIESKO
LA 

    

Paragraf i 
Delegationsordnin
gen 

Beslutsmenin
g 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 

O.17 Beslut om 
utlandsskola 
2021/2022 

UAN2021/10
9 

Rektor Daniel 
Hellström 

2021-02-08 

O.2 Särskilt 
samverkansav
tal för 
nationellt 
godkänd 
idrottsutbildnin

UAN2021/15
2 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2021-02-26 
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g - Leksands 
kommun 

O.27  Bifall 
reseersättning
, 
inackordering, 
UL skolkort 
gymnasiet 

UAN2020/37
7/4 

Skolskjutshandlägg
are Lill-Marie 
Bernström 

2021-02-01 
till 2021-
02-28 

 

P.GYMNASIESÄRSKOLA     

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

Q. KOMMUNAL 
VUXENUTBILDNIN
G OCH 
UTBILDNING I 
SVENSKA FÖR 
INVANDRARE 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmenin
g 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

 

Q.2a 

Beslut om 
antagning av 
elever till 
Komvux, 
grundläggand
e kurser 

210101-
210131 

0 st 

Rektor 

Lena Örn 

2021-01-31 

 

Q.2b 

Beslut om 
antagning av 
elever till 
Komvux, 
gymnasiala 
kurser 

210101-
210131 

0 st  

Rektor 

Lena Örn 

2021-01-31 

 

Q.2c 

Beslut om 
antagning av 
elever till 
Komvux, 
svenska för 
invandrare 

210101-
210131 

62 st 

Rektor 

Lena Örn 

2021-01-31 

 Beslut om 
antagning av 
elever till 

210101-
210131 

Vuxenutbildning
s-chef 

2021-01-31 
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Q.2a VUC, 
grundläggand
e kurser 

1 st Åsa Widmark 

 

Q.2b 

Beslut om 
antagning av 
elever till 
VUC, 
gymnasiala 
kurser 

210101-
210131 

223 st 

Vuxenutbildning
s-chef 

Åsa Widmark 

2021-01-31 

 

Q.2c 

Beslut om 
antagning av 
elever till 
VUC, 
svenska för 
invandrare 

210101-
210131 

0 st 

Vuxenutbildning
s-chef 

Åsa Widmark 

2021-01-31 

Q.3 Beslut om 
upphörande 
av svenska 
för 
invandrare, 
SFI 

UAN2021/14
6 

Rektor 

Lena Örn 

2021-02-25 

 

R. SÄRSKILD 
UTBILDNING FÖR 
VUXNA 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

S.YRKESHÖGSKOLAN     

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

 

__________  
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Paragraf 42  

Inkomna skrivelser 

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

Beskrivning av ärendet 
Följande skrivelser har inkommit till förvaltningen:  

Skrivelse 
nr 

Från Datum Ärende  Dnr 

01 KS/Plex  2021-
02-22 

Revidering av 
bostadsförsörjningsprogram 
för Enköpings kommun - 
beslut om uppdrag 

UAN2021/144 

02 Skolinspektionen 2021-
03-01 

RKG informationsinhämtning 
huvudman flera skolenheter 
Enköpings kommun 

UAN2021/156 

03 KF 2021-
03-02 

Valärenden  UAN2021/19 

04 Skolinspektionen  2021-
03-04 

 

Beslut 2021-1456 (5568) UAN2021/175 

 

__________  
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Paragraf 43  

Efter indata RFM 2022 - nästa steg 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Mats Flodin (M), ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden informerar 
om ett kommande arbetsmöte i april för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

__________  
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Paragraf 44  

Uppföljning verksamhetsdagen 11 mars 2021 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Linda Lindahl, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen informerar nämnden om 
kommande uppföljningsdag i oktober 2021.  

__________  
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Paragraf 45  

Kommunikationsplan Utbildningsförvaltningen 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Maja Geffen, kommunikationsstrateg på Utbildningsförvaltningen, informerar 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om det pågående arbetet med 
kommunikationsplanen för utbildningsförvaltningen.  

__________  
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Paragraf 46  

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Linda Lindahl, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen informerar utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden om 
1) Corona-läget inom förvaltningen. 
2) En inkommen skrivelse från Skolinspektionen gällande RKG 
informationsinhämtning huvudman flera skolenheter Enköpings kommun,  Dnr 
2021/156.  

 
 

__________  
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Paragraf 47  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 
Ingen övrig information noterades till protokollet.  

__________  
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Paragraf 48  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Inga övriga frågor noterades till protokollet.  

__________ 
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