
 Protokoll  1 (14) 

Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, tisdag den 31 januari 2023 kl 

15:30 
  
Avser paragrafer 1 - 8 
  
Sekreterare  
 Sara Bjurefors 
  
Ordförande  
 Magnus Johansson (M) 
  
Justerande  
 Johan Enfeldt (S) 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2023-01-31 
Anslaget sätts upp 2023-02-01 
Anslaget tas ned 2023-02-23 
Sista dag att överklaga 2023-02-22 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Plats och tid Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, 1 tr, tisdagen den 31 januari 

2023, klockan 10.20–10.45 
  
Beslutande Magnus Johansson, Ordförande (M) 

Rebecka Lindström (C) 
Carina Tennfors (MP) 
Johan Enfeldt, Vice ordförande (S) 
Tina Löfgren (S) 
Solweig Eklund (S) 
Thomas Lantz (SD) 
Thomas Ekblom (NE), tjänstgörande ersättare 
Lena Nyman (KD), tjänstgörande ersättare 

  

Ej tjänstgörande ersättare Karin Ericsson (L) 
Malin Englund (V), via Teams 
Jessica Eld Lovéus (SD), via Teams 
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Övriga deltagare 
 

Monica Avås (M), via Teams 
Per-Anders Staav (NE), via Teams 
Linda Lindahl, förvaltningschef, utbildningsförvaltningen 
Sara Bjurefors, nämndsekreterare, utbildningsförvaltningen 
Teresia Kjellgren, utredare, utbildningsförvaltningen 
Anders Härdevik, verksamhetschef grundskolan, utbildningsförvaltningen 
Elisabeth Ståhl, verksamhetschef förskola, utbildningsförvaltningen 
Carina Westh, verksamhetschef Gymn/VUX/AME, utbildningsförvaltningen 
Maria Flinck-Thunberg, verksamhetschef SoU, utbildningsförvaltningen 
Ulrika Björn, administrativ chef, utbildningsförvaltningen 
Cassandra Grönlund, kommunikatör, utbildningsförvaltningen 
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 1  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Beslut 
Upprop genomförs. 

  

Ordföranden beslutar att beslutande ledamöter ska finnas på plats i lokalen.  

  

Johan Enfeldt (S) utses till att justera protokollet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan välja Johan Enfeldt (S) till 
protokolljusterare och finner att så sker. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan fastställa föredragningslistan och finner 
att så sker.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 3 Ärendenummer UAN2022/1391 

Reviderad sammanträdesplan 2023 

Beslut 
1. Reviderad sammanträdesplan 2023 för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, daterad 2022-12-12, fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Kommunallagen kap. 6, 23§ bestämmer nämnden tid och plats för sina 
sammanträden. Enligt reglementet för UAN ska det inom nämnden finnas ett 
arbetsutskott. Utbildningsförvaltningen har sammanställt ett förslag på 
sammanträdesplan 2023 för utbildnings – och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott (UANAU) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). 
 
Förslaget till sammanträdesplan 2023 har tagits fram utifrån de förutsättningar som 
ges i kommunallagen och reglementet för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt i samråd med Kommunledningsförvaltningen och 
med hänsyn till informationen i handlingen ”Tidplan för styrning och uppföljning 
KS2022/436”. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om sammanträdesplan 2022-
09-14. I och med en ny mandatperiod from 1 januari 2023 med ny ordförande och 
nya ledamöter i nämnden behöver sammanträdesplanen korrigeras på 3 datum. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Sammanträdesplan UAN 2023 daterad 2022-12-12 har tagits fram i samråd med 
ordförande Magnus Johansson. Datum i april, juni och november har uppdaterats. 
Det är förvaltningens bedömning att dessa ändringar kan göras utan påverkan på 
andra datum eller sammanträdesplanen i övrigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sammanträdesplan 2023, daterad 2022-12-12 
Sammanträdesplan UAN 2023, förslag daterat 2022-12-12 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Reviderad Sammanträdesplan 2023 för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, daterad 2022-12-12, fastställs. 
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förslaget till beslut och 
finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningsförvaltningen, för kännedom 
Kommunikatör på utbildningskontoret, för hantering 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 4 Ärendenummer UAN2022/1105 

Ledamöter och ersättare till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott mandatperiod 
2023-2026 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
1. Till ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott utse 
Magnus Johansson (M) Johan Enfeldt (S) Per-Anders Staav (NE) 
 
2.Till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott utse 
Monica Avås (M) Solweig Eklund (S) Tomas Ekblom (NE) 
 
3. De partier som ej finns representerade i arbetsutskottet ges rätt att skicka en 
adjungerande representant enligt ett rullande schema. Denna representant måste 
vara ledamot eller ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
4. Följande turordning för de adjungerande antas. 
A. Möte 1: Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet 
B. Möte 2: Centerpartiet och Sverigedemokraterna 
C. Möte 3: Kristdemokraterna och Liberalerna 

Beskrivning av ärendet 
Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente punkt 30. ”Inom 
utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott (UANAU).  

Enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente punkt 32. 
Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande ska vara ordförande i UANAU. Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens vice ordförande ska vara vice ordförande i UANAU. 
Övriga ledamöter och ersättare i UANAU väljs av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som 
de invalts i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Arbetsutskottet får kalla in representanter från de olika partierna som inte är 
representerade i utskottet. Dessa har yttranderätt och inte beslutanderätt i 
arbetsutskottet. Ersättare ska närvara vid utskottet endast om en ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Yrkanden 
Magnus Johansson (M) yrkar att a och c byter plats med varandra under 
beslutspunkt 4. Ordförandens förslag till beslut är som följer:  
A. Möte 1: Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet 
B. Möte 2: Centerpartiet och Sverigedemokraterna 
C. Möte 3: Kristdemokraterna och Liberalerna 

Johan Enfeldt (S) yrkar att Solweig Eklund (S) ska vara ersättare istället för Tina 
Löfgren (S) 

Beslutsgång 
1. Ordförande frågar nämnden om den kan besluta att: 
Till ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott utse 
Magnus Johansson (M) Johan Enfeldt (S) Per-Anders Staav (NE).  
 
Ordföranden finner att så sker.  

2. Ordförande frågar nämnden om den kan besluta att: 
Till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott utse 
Monica Avås (M) Solweig Eklund (S) Tomas Ekblom (NE). 
 
Ordföranden finner att så sker.  

4. Ordförande frågan nämnden om den kan besluta att:  
Följande turordning för de adjungerande antas: 
A. Möte 1: Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet 
B. Möte 2: Centerpartiet och Sverigedemokraterna 
C. Möte 3: Kristdemokraterna och Liberalerna 
 
Ordföranden finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 5 Ärendenummer UAN2022/1107 

Tillsättning av en kommitté för handhavande av Anna 
och Rickard Nyströms fonder, för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utser Johan Enfeldt (S) och Ann-
Charlotte Silén, förstelärare på Bergvretensskolan, att jämte ordföranden Magnus 
Johansson (M) ingå i Kommittén för handhavande av Anna och Rickard Nyströms 
stiftelser för perioden 2023-2026. 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun förvaltar ett antal stiftelser och donationsfonder. Fyra av 
dessa, som bildades av makarna Anna och Rickard Nyström på 1930-talet, 
disponerar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden över. Stiftelsernas tillgångar 
ska enligt dess stadgar och gåvobrev handhas av en kommitté bestående av 
skolrådets ordförande, vilken även är kommitténs ordförande, jämte en 
representant för lärarkåren och en av en skolrådets ledamöter. Kommittén ska 
utses av skolrådet för en tid av fyra år i sänder. Av stadgarna och gåvobreven 
framgår vad fondernas avkastning ska användas till. Kommittén sammanträder ca 
3-4 ggr om året. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tillsättning av en kommitté för handhavande av Anna och Rickard 
Nyströms fonder, för mandatperioden 2023-2026, daterad 2023-01-12 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 
1. Utse Johan Enfeldt (S) och Ann-Charlotte Silén, förstelärare på 
Bergvretensskolan, att jämte ordföranden Magnus Johansson (M) ingå i Kommittén 
för handhavande av Anna och Rickard Nyströms stiftelser för perioden 2023-2026. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förslaget och finner att så 
sker.  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

__________ 

 
Kopia till: 
Ann-Charlotte Silén, för kännedom  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 6 Ärendenummer UAN2022/1106 

Information om Val av kontaktpolitiker till 
gymnasieskolans programråd WGY, mandatperiod 
2023-2026 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Nämndsekreteraren informerar nämnden om kommande ärende på sammanträdet 
den 15 februari 2023 där nämnden ska utse kontaktpolitiker till gymnasieskolans 
programråd.  

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

__________  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 7  

Information om gällande styrdokument 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Nämndsekreteraren informerar nämnden om var styrdokument såsom reglemente, 
delegationsordning, informationshanteringsplan, årsplan och budget finns att tillgå.  

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

__________  
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Sammanträdesdatum  
2023-01-31  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 8  

Sammanträdet avslutas 

Beslut 
Ordförande Magnus Johansson (M) avslutar sammanträdet.  

__________ 
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