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Sammanträdesdatum
2022-05-18
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutande organ

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Plats och tid

Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, 1 tr. Lokal: "Mentorn".
Valbart att delta via Teams för ej tjänstgörande ersättare samt
tjänstepersoner
Onsdagen den 18 maj 2022, klockan 09.00–15:50

Beslutande

Mats Flodin, Ordförande (M)
Solweig Eklund, Vice ordförande (S)
Rebecka Lindström (C)
Svante Forslund (L)
Roland Wallhuss (KD), paragraf 85-104
Johan Engwall (S), paragraf 85-104
Per-Anders Staav (NE)
Thomas Lantz (SD)
Gabriel Sherif (C), tjänstgörande ersättare paragraf 105-111
Agneta Willey (MP), tjänstgörande ersättare paragraf 105-111
Johan Enfeldt (S), tjänstgörande ersättare, paragraf 85-111

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, 1tr. Måndag 23 maj 2022, kl
10:30

Avser paragrafer

85 - 111

Sekreterare
Sara Bjurefors
Ordförande
Mats Flodin (M)
Justerande
Solweig Eklund (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
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2022-05-18
2022-05-23
2022-06-14
2022-06-13

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.
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Ej tjänstgörande ersättare

Monica Avås (M), via Teams
Margareta Ekblom (NE), via Teams
Thomas Sellin (SD)

Övriga deltagare

Sara Bjurefors, nämndsekreterare, utbildningsförvaltningen
Linda Lindahl, förvaltningschef , utbildningsförvaltningen, paragraf 97- 111
Ulrika Björn, administrativ chef, utbildningsförvaltningen
Malin Kvist, utredare, utbildningsförvaltningen
Anders Härdevik, verksamhetschef grundskola, utbildningsförvaltningen, via
Teams
Elisabeth Ståhl, verksamhetschef förskola, utbildningsförvaltningen, via
Teams paragraf 88
Maria Flinck- Thunberg, verksamhetschef Stöd och Utveckling,
utbildningsförvaltningen, via Teams
Carina Westh, verksamhetschef gymnasieverksamhet, VUX, AME,
utbildningsförvaltningen, via Teams
Elin Billås, HR-konsult, kommunledningsförvaltningen, via Teams paragraf
88
Anna Marin, ekonom, utbildningsförvaltningen
Birgitta Karlsson, ekonom, utbildningsförvaltningen
Cecilia Wästborn, utredare utbildningsförvaltningen, via Teams
Agneta Åhlén, handläggare, utbildningsförvaltningen, paragraf 96
Daniel Hellström, rektor, Westerlundska Gymnasiet (WGY), via Teams
paragraf 98
Anna Holmström, näringslivschef, kommunledningsförvaltningen, paragraf
100
Johanna Krantz, lokalsamordnare, utbildningsförvaltningen, paragraf 101102
Rickard Westlöf, enhetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), via
Teams paragraf 101-102
Sarmad Yousif, projektledare, samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF),
paragraf 101-102
Viveca Räim, enhetschef, arbetsmarknadsenheten (AME), via Teams
paragraf 100
Stig Forshult, kommunrevisor, via Teams
Jessica Carlsson, facklig representant, Lärarförbundet, via Teams
Tina Engström, kommunikatör, utbildningsförvaltningen, via Teams
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Bilaga 01- Bilaga Förteckning delegationsbeslut 2022-04-04- 2022-05-06, daterad 2022-05-06.
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Paragraf 85

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Upprop genomförs.
Solweig Eklund (S) utses till att justera protokollet.

__________
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Paragraf 86

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 87

Anmälan av jäv (KL, kap 6, §28)
Beskrivning av ärendet
Ordförande i nämnden Mats Flodin (M), påminner ledamöterna i nämnden om att
anmäla jäv, när det eventuellt blir aktuellt, i enlighet med Kommunallagen, kap 6,
§28.
__________
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Paragraf 88

Information | Tema: Verksamhetsutveckling
Kompetensförsörjning Förskolan
Beslut
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Elin Billås, HR-konsult och Elisabeth Ståhl, verksamhetschef förskolan informerar
nämnden om verksamhetsutveckling kopplat till kompetensförsörjning inom
förskolans verksamhetsområde.
__________
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Paragraf 89

Ärendenummer UAN2022/621

Tertialrapport period jan- april 2022
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsnämnden fastställer tertialrapport april 2022, daterad
2022-05-10, och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden är informerad och har tagit del av budgetens avvikelse med 0,7%
3. Förvaltningen ska fortsätta sitt uppdrag med att bevaka utvecklingen av
resultatet på helåret.

Beskrivning av ärendet
Tertialrapport april avser perioden till och med april och fastställs av
kommunstyrelsen och är något fylligare än en ordinarie månadsrapport.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Den gångna perioden har präglats av en avklingande Corona-pandemi, Rysslands
invasion av Ukraina, ett fortsatt högt tryck i arbetet med lokalfrågor och ett högt
inflöde av barn och elever till de kommunala verksamheterna. Vad gäller
verksamhets- och medarbetarmål bedöms samtliga vara på rätt väg eller delvis på
rätt väg utom två: Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen samt
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska. I den ekonomiska uppföljningen visar
verksamheter i egen regi ett överskott på 20,3 miljoner kronor och hemkommunen
ett underskott med 6,0 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar på ett
underskott med 9,4 miljoner kronor vilket är en avvikelse mot budget med mindre
än en procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10
Bilaga 01 – Tertialrapport april 2022, daterad 2022-05-10
Bilaga 02 – Ekonomisk rapport, daterad 2022-05-06
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsnämnden fastställer tertialrapport april 2022, daterad 202205-10, och översänder den till kommunstyrelsen.
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Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Mats Flodin (M) yrkar att 2 beslutsrader ska läggas till beslutet enligt:
2. Nämnden är informerad och har tagit del av budgetens avvikelse med 0,7%
3. Förvaltningen ska fortsätta sitt uppdrag med att bevaka utvecklingen av
resultatet på helåret.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om nämnden kan besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut 1 samt tilläggsyrkande 2 och 3, och finner att så
sker.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen; ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 90

Ärendenummer UAN2022/17

Tilldelning av Elevrådspengar 2022
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fördelar elevrådspengar 2022 enligt
följande:
- Hummelstaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet ”Rast och trivselledare”
- S:t Illiansskolan tilldelas 20 000 kronor för projektet ”Våga prata”
- Bergvretenskolan tilldelas totalt 20 000 kronor, varav 10 000 kronor för
projektet ”Lika olika” och 10 000 kronor för projektet ”Barn och demokrati”
- Enöglaskolan tilldelas 15 000 kronor för projektet ”Tryggare barn – gladare barn”
- Rombergaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet: ”Tryggare raster”

Beskrivning av ärendet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog beslut i februari 2022 om att avsätta
75 000 kronor för 2022 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).
I enlighet med beslutet som togs i februari 2022 ska elevråden på respektive skola
som har tilldelats pengar senast den 28 oktober 2022 skicka en skriftlig rapport till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och beskriva hur pengarna har använts.
Rapporten ska skickas till una.dia@enkoping.se
Ansökningar
Totalt har nämnden att ta ställning till 6 stycken inkomna ansökningar från följande
skolor:
1. Hummelstaskolan
Projektets namn: ”Rast och trivselledare” (20 000 kr)
2. S:t Illiansskolan
Projektets namn ”Våga prata” (30 000 kr)
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3. Bergvretenskolan
Projektets namn: Lika olika (15 000 kr)
4. Bergvretenskolan
Projektets namn: ”Barn och demokrati” (15 000 kr)
5. Enöglaskolan
Projektets namn: ”Tryggare barn – gladare barn” (30 000 kr)
6. Rombergaskolan
”Projektets namn: ”Tryggare raster (12 000 kr)
Utbildningsförvaltningens bedömning
Samtliga ansökningar som nämnden har att fatta beslut om uppfyller de av
nämnden fastställda riktlinjerna.
Då det totalt sökta beloppet uppgår till 122 000 kronor och det endast finns 75 000
kronor att fördela föreslår utbildningsförvaltningen att elevrådspengar 2022
fördelas enligt följande:
1. Hummelstaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet ”Rast och trivselledare”
2. S:t Illiansskolan tilldelas 20 000 kronor för projektet ”Våga prata”
3. Bergvretenskolan tilldelas totalt 20 000 kronor, varav 10 000 kronor för
projektet ”Lika olika” och 10 000 kronor för projektet ”Barn och demokrati”
4. Enöglaskolan tilldelas 15 000 kronor för projektet ”Tryggare barn – gladare barn”
30 000
5. Rombergaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet: ”Tryggare raster”
Förvaltningens förslag till utdelning av elevrådspengar för 2022 blir sammanlagt 75
000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2022
Bilaga 01 Ansökningar
Bilaga 02 Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde den 16 februari 2022
Bilaga 03 – Utlysning elevrådspengar 2022
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fördelar elevrådspengar 2022 enligt
följande:
- Hummelstaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet ”Rast och trivselledare”
- S:t Illiansskolan tilldelas 20 000 kronor för projektet ”Våga prata”
- Bergvretenskolan tilldelas totalt 20 000 kronor, varav 10 000 kronor för
projektet ”Lika olika” och 10 000 kronor för projektet ”Barn och demokrati”
- Enöglaskolan tilldelas 15 000 kronor för projektet ”Tryggare barn – gladare barn”
- Rombergaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet: ”Tryggare raster”
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4
maj 2022.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fördelar elevrådspengar 2022 enligt
följande:
- Hummelstaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet ”Rast och trivselledare”
- S:t Illiansskolan tilldelas 20 000 kronor för projektet ”Våga prata”
- Bergvretenskolan tilldelas totalt 20 000 kronor, varav 10 000 kronor för
projektet ”Lika olika” och 10 000 kronor för projektet ”Barn och demokrati”
- Enöglaskolan tilldelas 15 000 kronor för projektet ”Tryggare barn – gladare barn”
- Rombergaskolan tilldelas 10 000 kronor för projektet: ”Tryggare raster”
__________
Beslutet skickas till:
Utbildningsförvaltningens ekonomer, för åtgärd
Hummelstaskolan, för kännedom
S:t Illianskolan, för kännedom
Bergvretenskolan, för kännedom
Enöglaskolan, för kännedom
Rombergaskolan, för kännedom

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

14 (49)

Sammanträdesdatum
2022-05-18
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 91

Ärendenummer UAN2021/854

Svar på Medborgarförslag - Kontaktperson för
nyanlända
Beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat
2. Förslaget tas vidare i det fortsatta utvecklandet av kommunens
integrationsverksamhet.

Beskrivning av ärendet
Den 20 september 2021 överlämnades ett medborgarförslag om kontaktperson för
nyanlända över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden från
kommunfullmäktige. Av medborgarförslaget framkommer följande:
För att underlätta integrationen för nyanlända vill jag föreslå att det skapas en
möjlighet för boende i Enköpings kommun att anmäla sig att bli frivillig
kontaktperson till nyanlända. Idag finns, så vitt jag kan hitta när jag söker, endast
möjlighet att bli det för barn som redan hamnat snett. Det jag efterlyser är
möjligheten att träffa både vuxna och barn i ett tidigare skede för att förebygga
problem och ge dessa människor möjlighet att prata svenska med någon och få en
väg in i samhället.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget men konstaterar
att det i nuläget inte finns någon inom kommunen som arbetar med sådana typer
av uppdrag. Flera delar av kommunen arbetar på olika sätt med integration av
nyanlända. Till exempel ansvarar integrationsenheten, som är en del av
utbildningsförvaltningen, för mottagande och bosättning av de nyanlända som har
blivit anvisade till kommunen av Länsstyrelsen. Det uppdraget inkluderar dock inte
i nuläget den typ av bredare integrationsuppdrag som medborgarförslaget
beskriver. Eftersom det inte finns en tydlig mottagare av förslaget inom kommunen
föreslår därför utbildningsförvaltningen att förslaget tas med i de fortsatta
dialogerna om kommunens integrationsarbete.
Tillsvidare kan man som privatperson vända sig till en av flertalet föreningar och
förbund som på olika sätt arbetar med inkludering av nyanlända. Till exempel finns
Studieförbundet vuxenskolan som anordnat språkcafé på kommunens bibliotek
och RF Sisu som arbetar med Svenska från dag ett och försöker skapa olika typer
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av aktiviteter. Flera av studieförbunden anordnar också olika aktiviteter för att
inkludera nyanlända. De studieförbund som har verksamhet i Enköping finns
listade på kommunens webbplats här: https://enkoping.se/underwebbar/forening-ienkoping/stod-och-kunskap/studieforbund.html
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-25
Bilaga 01 – Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 20 september 2021,
paragraf 107
Bilaga 02 – Medborgarförslag om kontaktperson för nyanlända
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Medborgarförslaget anses besvarat
2. Förslaget tas vidare i de fortsatta diskussionerna kring kommunens
integrationsarbete
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4
maj 2022.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1. Medborgarförslaget anses besvarat
2. Förslaget tas vidare i det fortsatta utvecklandet av kommunens
integrationsverksamhet.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige, för kännedom (ks.dia@enkoping.se )
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Paragraf 92

Ärendenummer UAN2021/569

Svar på Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping gällande analys av konsekvenser av beslut om
Enöglaskolans nya lokale
Beslut
Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Särskilda yttranden
Särskilt yttrande från Nystart Enköping
"Grunden till ärendet är det blågröna styret utan underlag drev igenom en
reducerad finansiering för bygget av Lillsidanskolan jämfört med förstudien.
Ledamotsinitiativet syftade till att säkra att nämnden får analys av konsekvenserna
av besparingen. Tyvärr visar det sig nu att förvaltningarna bedrivit arbetet på
sådant vis att inga underlag finns och analysen blir tunn och inte speciellt
upplysande.
Utfallet går dock enligt Nystart Enköping bedömning att se i programhandlingar där
visionerna från förstudien i stort inte realiseras och vi får en traditionell skola med
ett klassrum och ett tillhörande grupprum. Att faktiskt ha marginaler i
undervisningsytor på skolor för att parera skillnader i volymer och elever med
särskilda behov är viktigt och i synnerhet för Lillsidanskolan som har stora
variationer i antal elever och hög elevomsättning. Det är tråkigt att det blågröna
styret inte haft högre ambitioner om denna skola. "
Per-Anders Staav, ledamot Nystart Enköping

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ har den 16 juni 2022 väckts av Per-Anders Staav i utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden och skickats på beredning. Av initiativet framgår
bland annat följande:
Den 19 maj kom beslut om att Enöglaskolan ska få nya lokaler som ersätter de
lokaler som inte håller måttet och som pekats ut som strategiskt viktiga i
medborgardialoger. Tyvärr fattades beslutet inte baserat på de underlag som
tjänstemännen arbetat fram, utan vid sittande bord kom nytt förslag från det
blågröna styret om att idrottshallen som byggs av annan förvaltning ska ingå även i
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kalkyl. En oenig nämnd röstade med
minsta möjliga marginal att investeringsramen för skolbyggnaden ska minskas med
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icke preciserad summa motsvarande den hyra som kommer uppstå för hyra av
idrottshallen.
I ledamotsinitiativet lämnas ett yrkande:
Nystart Enköping vill att förvaltningen skyndsamt tar fram den saknade analysen
där det framgår vilka anpassningar som är möjliga för de planerade lokalerna för
att hantera budgetminskningen och vilka de pedagogiska och sociala
konsekvenserna blir om besparingen faktiskt genomförs
Utbildningsförvaltningens bedömning
Den 19 maj 2021 tog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut om
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och
grundsärskola på Västerleden i Enköping (Lillsidanskolan). Förslaget från
förvaltningen var att målsättningen för hyran skulle vara 20 000
kronor, exklusive idrottshall, per elev och år i dagens penningvärde. Beslutet som
nämnden fattade var att målsättningen skulle vara 20 000
kronor inklusive idrottshall, per elev och år i dagens penningvärde. Det senare
alternativet fanns inte i beslutsunderlaget.
Beslutet innebar en minskning av budgeten i förhållande till förvaltningens förslag
och är vad framtagandet av programhandlingen har förhållit sig till i utformandet av
byggnaden. Nedanstående tabell redovisar de kalkyler som tagits fram för
respektive alternativ.
Alternativ

Total yta
grundskola

Yta/elev

Årshyra/elev
(grundskola)

Målsättning 20
000 kr/elev
exklusive
sporthall

9350 kvadratmeter

11,0
kvadratmeter

19 985 kr

Målsättning 20
000 kr/elev
inklusive
sporthall

8650
kvadratmeter

10,2
kvadratmeter

18 539 kr

Ett större totalbelopp för byggnaden hade alltså inneburit mer personalyta och
större studieytor. Forskning visar också att större elevytor är kopplat till en lägre
andel konflikter. Samtidigt pågår också ett arbete med att se över arbetssätt i
verksamheten där det ingår att nyttja lokaler mer effektivt än vad som tidigare varit
normen. Detta ska möjliggöra en ändamålsenlig verksamhet med hög kvalitet trots
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en mindre yta än tidigare. Ett exempel på hur detta ska möjliggöras är genom att
alla salar, inklusive specialsalar, ska vara så pass flexibla att de kan nyttjas under
en större del av dagen. Utifrån ovanstående resonemang är det alltså svårt att i
dagsläget uppskatta vilka pedagogiska och sociala konsekvenser den minskade
ytan kommer ha på verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2022
Bilaga 01 – Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde den 16 juni 2021, paragraf 121
Bilaga 02 – Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping gällande analys av
konsekvenser av beslut om Enöglaskolans nya lokaler
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4
maj 2022.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ledamotsinitiativet anses besvarat.
__________
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Paragraf 93

Ärendenummer UAN2021/1194

Svar på Ledamotinitiativ från Socialdemokraterna (S)
Stöd till kommundoktorander och skolutveckling
genom didaktisk forskning
Beslut
1.Förvaltningen får i uppdrag att se över uppdraget för forskning- och
utvecklingsenheten.
2 Förvaltningen ska återkomma med ett kostnadsberäknat förslag för hur
verksamheten ska utvecklas med syfte att stärka forskningsanknytning och
professionsutveckling, senast oktober 2022.
3.Ledamotsinitiativet anses besvarat med anledning av ovanstående uppdrag

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ har den 15 december 2021 väckts i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden av Solweig Eklund (S) med flera och skickats på
beredning.
Av ledamotsinitiativet framgår bland annat att Enköpings kommun fortsatt ska
medverka till skolutveckling, bland annat genom att erbjuda lärare möjlighet att
genomgå forskarutbildning. Förslagsställarna anser också att
kommunen succesivt bör inrätta lektorat inom varje skolområde för att stimulera till
skolutveckling samt överväga att knyta en professor i didaktik till de kommunala
skolorna på en mindre deltid. Enligt ledamotsinitiativet kommer detta innebära att,
förutom de konkreta effekterna av en närmare kontakt med forskningen, så
kommer detta också göra Enköpings kommun mer attraktiv för lärare samt för
nyutexaminerade lärare och lärare med forskarutbildning.
Avslutningsvis lämnas ett yrkande:
Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett kostnadsberäknat förslag för hur
skolor/förskolor och lärare/förskollärare i Enköping kan fortsätt att utvecklas i nära
kontakt med didaktisk forskning. Utgångspunkten i förslaget ska vara fortsatt
arbete med kommundoktorander samt ett förslag till hur en professor i didaktik kan
knytas till kommunen på en mindre deltid.
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Utbildningsförvaltningens bedömning
Förvaltningen ställer sig positiv till ledamotsförslagets intention då den går i linje
med det arbete som påbörjats på förvaltningen. Förvaltningen delar bedömningen
att forskningsanknytning och professionsutveckling fortsatt behöver säkras och
efter några år präglat av omorganisation och pandemi är tidpunkten god för att se
över och utveckla det arbetet.
Innan förvaltningen kan återkomma med ett mer konkret och kostnadsberäknat
förslag behöver dock frågan utredas vidare. De senaste årens arbete, inte minst
med Enköpings kommuns två kommundoktorander, har gett värdefulla
erfarenheter som behöver tas till vara. Två frågeställningar har identifierats som
centrala i arbetet framåt, nämligen vilken strategi respektive organisation som är
mest ändamålsenlig för det fortsatta arbetet.
Vad gäller organisationen så har förvaltningen börjat titta på andra kommuner, där
ett gott exempel bland annat finns i Piteå kommun. Där har man ett nära
samarbete med Umeå universitet och har inrättat ett så kallat vetenskapligt team.
Syftet med en liknande typ av organisation skulle vara att på olika sätt stödja
arbetet med att omsätta forskning till praktik genom att sprida forskning och bidra
till kompetensutveckling, handleda pedagoger som bedriver universitetsstudier och
bidra till att stärka analysen i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vad gäller strategin så ser förvaltningen det som ett övergripande mål att öka
forskningslitteraciteten, det vill säga förmågan att ta till sig forskning och omsätta
det i en praktik, och det på alla nivåer i organisationen. Frågeställningar som
behöver belysas utifrån detta syfte är bland annat vilka högre utbildningar som ska
erbjudas för att också öka forskningslitteraciteten brett i organisationen. Att
doktorera är till exempel väldigt utmanande och bara möjligt för några få medan en
lägre examen som magister och master vore tänkbart för flera. Väljer man att
arbeta vidare med doktorander behöver det också finnas en plan för att ta till vara
på deras kompetens, både under utbildningen och efter avlagd examen, för att
organisation ska dra största möjliga nytta av detta. Vad gäller de
kommundoktorander som tar examen under våren är till exempel förhoppningen att
dessa ska kunna knytas som lektorer för att på så sätt behålla deras kompetens
inom organisationen.
Samtidigt är detta förknippat med en kostnad som behöver tas i beaktning. En årlig
lönekostnad för en lektor, doktorand eller en universitetslektor uppskattas ligga
mellan 800 000 och 900 000 kronor för en heltidstjänst. Till detta tillkommer
kostnader förknippade med eventuella nedsättningar i tid i ordinarie verksamheter.
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Med utgångspunkt i ovanstående resonemang föreslår därför förvaltningen att
nämnden, i linje med ledamotsinitiativet, ger förvaltningen i uppdrag att se över
organisationen och uppdraget för forskning- och utvecklingsenheten. Förvaltningen
ska återkomma med ett kostnadsberäknat förslag för hur verksamheten ska
utvecklas med syfte att stärka forskningsanknytning och professionsutveckling.
Förslaget ska redovisas i oktober 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2022
Bilaga 01 – Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde den 15 december 2021, paragraf 223
Bilaga 02 – Ledamotsinitiativ Stöd till kommundoktorander och skolutveckling
genom didaktisk forskning, daterat 15 december 2021
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Förvaltningen får i uppdrag att se över organisationen och uppdraget för
forskning- och utvecklingsenheten.
2 Förvaltningen ska återkomma med ett kostnadsberäknat förslag för hur
verksamheten ska utvecklas med syfte att stärka forskningsanknytning och
professionsutveckling, senast oktober 2022.
3. Ledamotsinitiativet anses besvarat med anledning av ovanstående uppdrag
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4
maj 2022.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1.Förvaltningen får i uppdrag att se över uppdraget för forskning- och
utvecklingsenheten.
2 Förvaltningen ska återkomma med ett kostnadsberäknat förslag för hur
verksamheten ska utvecklas med syfte att stärka forskningsanknytning och
professionsutveckling, senast oktober 2022.
3.Ledamotsinitiativet anses besvarat med anledning av ovanstående uppdrag

Yrkanden
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.
__________
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Paragraf 94

Ärendenummer UAN2021/1201

Svar på Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping om
markanvisning
Beslut
Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ väcktes av Per-Anders Staav i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2022 och skickades på beredning. Av
ledamotsinitiativet framgår följande:
På ärende KS2021/830 för Kommunstyrelsens plan-, mark- och
Exploateringsutskott den 9 december så beslutades det om markanvisning av
Nynäs 6:1 i Storskogen för skolverksamhet. Enligt tjänsteskrivelsen daterad 202111-24 så sägs följande ”Utbildningsförvaltningen är informerade om utvecklingen
och är positiva till en fristående skoletablering i området.”
Faktum är dock att UAN inte haft något ärende om saken och
Utbildningsförvaltningens uppger att deras deltagande endast består i ett kort
mejlsvar där man sagt att man ser behov av skola i området men dessutom ställer
motfrågor om att den privata aktören som vill bygga på tomten planerar för en
grundskola som är för liten jämfört med behoven enligt förvaltningens bedömning.
Motfrågorna från vår förvaltning får inget svar i tjänsteskrivelsen, att det finns
reservationer från vår förvaltnings sida om den planerade storleken nämns över
huvud taget inte alls och det är ytterst oklart hur frågan är tänkt att hanteras av
Samhällsförvaltningen. Situationen att kommunen överväger att sälja tomten i
området som är detaljplanerad för skola utan att säkerställa att skolan faktiskt
uppfyller de behov som UAN ser behöver uppfyllas är i grunden orimlig. Det är fri
etableringsrätt för friskolor, men om etableringen ska ske på tomter som
kommunen själv har avsatt för kommunala skolor behöver UAN involveras i
processen.
Processen som är initierad om markanvisning är att betrakta lagmässigt som en
option som säger att kommunen under tiden inte ska förhandla med någon annan
extern part, men kommunen är inte bunden att faktiskt sälja tomten i slutet av
processen. Inget hindrar därför UAN och förvaltning från att arbeta med att
bedöma vad som faktiskt behövs ute vid Storskogen.
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Nystart Enköping yrkar därför att UAN och Utbildningsförvaltningen parallellt med
markanvisningsprocessen ska genomföra:
•

analys om behoven av dimensionering av skolan i storskogen om den ska
kunna avlasta upptagningsområdet samt vilka åldrar skolan i så fall
behöver riktas emot

•

analys om det behövs ny detaljplan om alternativ placering av grundskola i
Bredsandsområdet om kommunen beslutar sig för att sälja tomten till en
friskola utifrån kommunens utbudsansvar

•

analys om avlastning av upptagningsområdet är möjlig om skolan inte tar
emot elever enligt närhetsprincipen eller om upptagning från närområdet
behöver vara med som förhandlings krav för att försäljning från kommunen
ska övervägas.

Utbildningsförvaltningens bedömning
Förvaltningens svar återfinns i sin helhet i bilaga 01.
I svaret redogör förvaltningen för det ärende som ledamotsinitiativet hänvisar till
samt, i stora drag, för hur processen och ansvarsfördelningen inom kommunen ser
ut vad gäller den strategiska markanvändningsplaneringen. Förvaltningen redogör
också för det analysarbete som pågår kring det eventuella byggandet av en
ytterligare grundskola. Sammanfattningsvis har förvaltningen ännu inte slutgiltigt
tagit ställning till huruvida tomten i Storskogen är intressant för det byggandet av
en kommunal grundskola. Dock pågår analysarbetet, i huvudsak som en del av
arbetet att se över placeringsområdena för de kommunala skolorna.
Utifrån det analysarbete som gjort hittills kan dock utbildningsförvaltningen
konstatera att en etablering av en fristående skola skulle avlasta kommunen vad
gäller framtida investeringsbehov och att det sannolikt inte är tomten i Storskogen
som kommer vara mest lämplig för ett eventuellt byggande av en ny kommunal
grundskola, utan en mer central tomt.
För att säkerställa att en eventuell fristående skola blir en avlastning för kommunen
har samhällsbyggnadsförvaltningen, i dialog med utbildningsförvaltningen, för
avsikt att föra in volymangivelser i markanvisningsavtalet för att ställa krav på att
den skola som byggs blir tillräckligt stor. Detta kommer då utgöra ett villkor för att
kommunen ska sälja till marken till Skanska.
Med utgångspunkt i vad förvaltningen redovisar i svaret på ledamotsinitiativet och
den analys som kommer redovisas i utredningen av placeringsområdena anser
förvaltningen att ledamotsinitiativet ska anses besvarat.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2022
Bilaga 01 – Svar på ledamotsinitiativ från Nystart Enköping om markanvisning,
daterat 25 april 2022
Bilaga 02 – Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde den 15 december 2021, paragraf 224
Bilaga 03 – Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping om markanvisning
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4
maj 2022.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande.
__________
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Paragraf 95

Ärendenummer UAN2022/542

Svar på Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för
Enköpings kommun
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott (UANAU) ges
delegation att göra redaktionella ändringar i Förslag till svar på remiss
Bostadsförsörjningsprogram Enköpings kommun, vid sitt möte den 1 juni 2022.
2. Svaret ska efter UANAUs eventuella ändringar och beslut sedan överlämnas till
kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott innan den 6 juni 2022.

Beskrivning av ärendet
En remiss av bostadsförsörjningsprogram för Enköpings kommun har inkommit
den 6 april 2022.
Av följebrevet framgår att Enköpings kommun arbetar med en uppdatering av
kommunens Bostadsförsörjningsprogram med tillhörande mål och riktlinjer, i
enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Det
första Bostadsförsörjningsprogrammet togs fram 2016.
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har vid sitt sammanträde
31 mars 2022 beslutat att förslaget till Bostadsförsörjningsprogram ska skickas på
remiss. Förslaget skickas till länsstyrelsen, regionen, berörda kommuner,
kommunala nämnder och bolag, bostadsförmedlingen samt relevanta föreningar
och råd.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Förvaltningens förslag till svar återfinns i bilaga 01. I svaret betonas vikten av att
kommunen vid planering av nya bostäder säkerställer att det finns tillgängliga
tomter för de skolor och förskolor som krävs för att möta de ökade barngrupper
som följer av inflyttningen. Även säkra skolvägar till och från hemmen behöver
säkerställas och vikten av integration på bostadsmarknaden beaktas.
I övrigt bedöms inget finnas att tillägga vad gäller det bostadsförsörjningsprogram
som skickats på remiss.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2022
Bilaga 01 - Förslag till svar på remiss Bostadsförsörjningsprogram Enköpings
kommun, daterat 25 april 2022
Bilaga 02 – Protokollsutdrag från plan-, mark- och exploateringsutskottets
sammanträde den 31 mars 2022
Bilaga 03 - Remiss av Bostadsförsörjningsprogram för Enköpings kommun,
daterat 1 april 2022
Bilaga 04 – Bostadsförsörjningsprogram, remissversion, daterat 1 april 2022
Bilaga 05 – Analys av bostadsmarknaden, remissversion, daterad 1 april 2022
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till svar,
daterat 25 april 2022, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsens
plan-, mark- och exploateringsutskott.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4
maj 2022.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till svar,
daterat 25 april 2022, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsens
plan-, mark- och exploateringsutskott.

Yrkanden
Per-Anders Staav, Nystart Enköping, yrkar att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott (UANAU) ges delegation att vid sitt
kommande möte den 1 juni 2022 göra redaktionella ändringar i svaret på
remissen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut och frågar därför nämnden om de
kan besluta i enlighet med yrkandet från Nystart Enköping och finner att så sker.
__________
Beslutet skickas till:
framtidsdialog@enkoping.se
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Paragraf 96

Ärendenummer UAN2022/388

Nytt stadsbusslinjenät och dess konsekvenser
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.
2. De elever i Bredsandsområdet som går på en annan skola än Korsängsskolan
(självvald skola) under läsåret 2022/2023 ska ha möjlighet att söka och beviljas
skolskjuts i form av busskort för att användas i linjetrafiken på samma sätt som
under 2021/2022.

Reservationer
Per-Anders Staav, Nystart Enköping, reserverar sig mot beslutet och lämnar
följande motivering: ”Jag reserverar mig mot beslutet eftersom det inte är hållbart
som övergångslösning.”

Beskrivning av ärendet
I samband med att UL drar om stadsbusslinjenätet kommer den buss som går från
Bredsandsområdet inte längre köra förbi Korsängsskolan. Då Korsängsskolan är
placeringsskola för eleverna i Bredsandsområdet, och avståndet från Bredsand till
Korsängsskolan överstiger gränsen för att vara berättigad skolskjuts, har dessa
barn rätt till skolskjuts.
I dagsläget löses det genom att eleverna får busskort och åker med befintlig
linjetrafik, men detta kommer alltså inte vara möjligt i samband med att linjenätet
förändras. I stället kommer en skolbuss att sättas in som kommer gå från Kolarvik
till Korsängsskolan. Detta kommer att få konsekvenser för de elever som bor i
Bredsand men går på en annan skola än Korsängsskolan, det vill säga en självvald
skola.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Elever i självvald skola har endast rätt till skolskjuts under förutsättning att det inte
medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. I dagsläget får
dessa elever busskort precis som de elever som går på Korsängsskolan då detta
också skulle ha varit fallet om de gått på Korsängsskolan. Det medför alltså ingen
ekonomisk svårighet eftersom kostnaden blir densamma oavsett val av skola.
Men i och med införandet av en särskild skolbuss från och med läsåret 2022/2023
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förändras förutsättningarna för bedömningen. Detta eftersom utgångspunkten för
bedömningen om huruvida anordnandet av skolskjuts är en merkostnad eller inte
kommer förändras. I och med att en skolbuss har beställts innebär det att om en
elev i självvald skola, exempelvis Bergvretenskolan eller Kunskapsskolan, gått på
sin placeringsskola, hade han eller hon åkt med redan upphandlad skolskjuts. I
förhållande till detta blir då kostnaden för ett busskort en merkostnad för
kommunen. Att styra om bussens resväg skulle också utgöra en merkostnad för
kommunen då bussen betalas per kilometer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10
Bilaga 01 –Utredning av konsekvenser av det nya busslinjenätet, daterad 2022-0510
Bilaga 02 - Rättsfall angående kommuners skyldighet att anordna skolskjuts till
självvald eller fristående skola
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Mats Flodin (M) yrkar: "De elever i Bredsandsområdet som går på en annan skola
än Korsängsskolan (självvald skola) under läsåret 2022/2023 ska ha möjlighet att
söka och beviljas skolskjuts i form av busskort för att användas i linjetrafiken på
samma sätt som under 2021/2022."
Med motiveringen: Den stora omläggningen av linjenätet för Enköpings
stadsbussar träder i kraft 13/6 2022. Under våren 2022 har det framkommit att
linjedragningen inte är optimal för de drygt 200 grundskolelever som bor i
Bredsand/Storskogen. Vår bedömning är att vi tillsammans med UL bör kunna
göra justeringar i UL:s stadsbusstrafik (linje 21) under det kommande läsåret som
innebär en bra lösning på skolskjutstjänsten från Bredsand. Under läsåret 2022/
2023 kommer därför en upphandlad skolbuss sättas in för skolskjuts
till placeringsskolan (Korsängsskolan).
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Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om nämnden kan besluta i enlighet med hans eget
yrkande och finner att så sker.
__________
Beslutet skickas till:
Utbildningsförvaltningens kommunikatörer, för åtgärd
Skolskjutshandläggare, för hantering
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Paragraf 97

Ärendenummer UAN2022/367

Delegationsordning för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden (UAN), tillägg 2022
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar delegationsordningen, med dnr
UAN2022/367, daterad 2022-03-31
2. Delegationsordningen gäller från och med beslutsdatum; 2022-05-18.

Beskrivning av ärendet
Den 20 oktober 2021 antog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sin
nuvarande delegationsordning.
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. 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.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-31
Bilaga 01 Delegationsordning UAN, del 1, rev 2022-05-18, klar för publicering
Bilaga 02- Delegationsordning UAN, del 2, rev 2022-05-18, klar för publicering
Bilaga 03 - Delegationsordning UAN, rev 2022, del 1 (ändringsmarkerad)
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Bilaga 04- Delegationsordning UAN, rev 2022, del 2 (ändringsmarkerad)
Bilaga 05 - Delegationsordning UAN, beslutad 2021-10-20
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar delegationsordningen,
med dnr UAN2022/367, daterad 2022-03-31
2. Delegationsordningen gäller från och med beslutsdatum; 2022-05-18.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 4
maj 2022.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar delegationsordningen,
med dnr UAN2022/367, daterad 2022-03-31
2. Delegationsordningen gäller från och med beslutsdatum; 2022-05-18.
__________
Beslutet skickas till:
Utbildningsförvaltningens kommunikatörer, för åtgärd
Förvaltningschefens ledningsgrupp, för kännedom
UF rektorer, för kännedom
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Paragraf 98

Ärendenummer UAN2022/235

Gymnasieprogram Westerlundska Gymnasiet (WGY)
2023/2024
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på
Westerlundska gymnasiet läsåret 2023/24 erbjuda gymnasieprogram och
inriktningar enligt:
• Barn och fritidsprogrammet
Pedagogiskt och socialt arbete
• Bygg och anläggningsprogrammet
Husbyggnad
Måleri
• Ekonomiprogrammet
Ekonomi
Juridik
• El och energiprogrammet
Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik
•Estetiska programmet
Musik
• Fordon och transportprogrammet
Karosseri och lackering
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
• Försäljnings- och serviceprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
• Restaurang och livsmedelsprogrammet
Kök och servering
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• Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap – internationell profil
• Teknikprogrammet
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Teknikvetenskap
• Vård och omsorgsprogrammet

Beskrivning av ärendet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska varje läsår fatta beslut om vilka
nationella gymnasieprogram som gymnasieskolan ska erbjuda kommande läsår.
Programutbudet föreslås enligt följande:
• Barn och fritidsprogrammet
• Bygg och anläggningsprogrammet
• Ekonomiprogrammet
• El och energiprogrammet
• Estetiska programmet
• Fordon och transportprogrammet
• Försäljnings- och serviceprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Restaurang och livsmedelsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet
• Vård och omsorgsprogrammet
Förvaltningen ska dessutom återkomma med en fördjupad analys av sökhistorik,
aktuellt sökläge samt ekonomiska förutsättningar inför beslut om programstart
2023/24.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Förvaltningen ser att söktrycket ökat till Westerlundska gymnasiet. Efter första
sökperioden i februari i år hade andelen elever som sökt till Westerlundska
gymnasiet i första hand ökat med 18,6 % jämfört med samma period förra året,
bilaga 1.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

34 (49)

Sammanträdesdatum
2022-05-18
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Då Westerlundska gymnasiet redan vid det första ansökningstillfället har fullt på ett
antal program kommer vissa elevers andrahandsval att bli aktuellt och vi behöver
bereda plats för dessa elever. I lokalbehovsplanen lyfts att elevantalet beräknas
öka och att 2023 är det år då den hittills största åldersgruppen i kommunen ska
påbörja gymnasieutbildningar, bilaga 2.
Utifrån dessa underlag bedömer förvaltningen att programutbudet bör vara
oförändrad till nästa läsårs start.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10
Bilaga 1,ProgramutbudWGY23_24UAN_18maj.pptx
Bilaga 2,Lokalbehovsplan 2021
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på
Westerlundska gymnasiet läsåret 2023/24 erbjuda gymnasieprogram och
inriktningar enligt:
• Barn och fritidsprogrammet
Pedagogiskt och socialt arbete
•Bygg och anläggningsprogrammet
Husbyggnad
Måleri
•Ekonomiprogrammet
Ekonomi
Juridik
•El och energiprogrammet
Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik
•Estetiska programmet
Musik
•Fordon och transportprogrammet
Karosseri och lackering
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
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•Försäljnings- och serviceprogrammet

•Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
•Restaurang och livsmedelsprogrammet
Kök och servering
•Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap – internationell profil
• Teknikprogrammet
Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Teknikvetenskap
• Vård och omsorgsprogrammet
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande

Yrkanden
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Mats Flodin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Westerlundska gymnasiet, för hantering
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Paragraf 99

Ärendenummer UAN2022/254

Anmälan av beslut fattade på delegation
Beslut
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-05-06,
anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sin delegationsordning (dnr
UAN2021/2) överlåtit beslutanderätt till tjänstemän i vissa ärenden. Beslut fattade
på delegation ska redovisas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Med
handlingarna till kallelsen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde, följer en förteckning över fattade delegationsbeslut, se bilaga.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-06
Bilaga Förteckning delegationsbeslut 2022-04-05- 2022-05-06, daterad 2022-05-06
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-05-06,
anmäls och läggs till handlingarna.
__________
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Paragraf 100

Information | Tema: Verksamhetsutveckling
Näringslivsavdelningen
Beslut
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Anna Holmström näringslivschef på Kommunledningsförvaltningen informerar
nämnden om verksamhetsutveckling inom näringslivsavdelningen.
__________
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Paragraf 101

Ärendenummer UAN2022/389

Information: Programhandling Lillsidanskolan
Beslut
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Johanna Krantz, lokalsamordnare på utbildningsförvaltningen informerar nämnden
om programhandlingen för Lillsidanskolan.
__________
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Paragraf 102

Information: Lokaler
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Johanna Krantz, lokalsamordnare på utbildningsförvaltningen informerar nämnden
om pågående lokalprojekt inom förvaltningen.
__________
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Paragraf 103

Information: Kommande ärenden
Beslut
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Linda Lindahl, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen informerar nämnden om
kommande ärenden som bereds just nu på förvaltningen.
__________
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Paragraf 104

Ordförande informerar
Beslut
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Mats Flodin (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden informerar
nämnden om aktiviteter han deltagit och medverkat i:
- Möte mellan ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
(UANAU) och ledamöter i upplevelsenämndens arbetsutskott (UPNAU)
-Möte mellan ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
(UANAU) och ledamöter i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott (VONAU)
- Rotary's SO-utbildningsprojekt på Enöglaskolan.
- Forskningscirkeln "Forskningslitteracitet, likvärdighet och segregation”
__________
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Paragraf 105

Ärendenummer UAN2022/668

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Linda Lindahl, förvaltningschef informerar nämnden om aktuella beslut från
Skolinspektionen.
__________
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Paragraf 106

Ärendenummer UAN2021/431

Information: Närvårdsfrågor
Beslut
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Maria Flinck- Thunberg, verksamhetschef Stöd och Utveckling (SoU), informerar
nämnden om status på projekt inom ramen för närvårdsfrågor.
__________
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Paragraf 107

Ärendenummer UAN2022/257

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

Beskrivning av ärendet
Följande skrivelser har inkommit till förvaltningen:
01 Från Tekniska nämnden, datum 2022-04-26, Ärende: Protokollsutdrag - från
Tekniska nämnden - Avgiftsfri färdtjänst för gymnasielever. dnr: UAN2022/622
__________
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Paragraf 108

Övrig information
Beskrivning av ärendet
Ingen övrig information noteras till protokollet.
__________
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Paragraf 109

Övriga frågor
Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor noterades till protokollet.
__________
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Paragraf 110

Ärendenummer UAN2022/631

Ledamotsinitiativ från Moderaterna - Lunch för
seniorer.
Beslut
Ledamotsinitiativet skickas på beredning till förvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ har inkommit till förvaltningen den 2022-04-27 som lyder
Kom med ett förslag på hur vi skulle kunna erbjuda ”seniorerna” i Enköping
att äta osubventionerad lunch i våra skolor (eller förskolor).

Bilaga 1:
Interpellation.
Många pensionärer lever idag i ofrivillig ensamhet och den kan bli särskilt påtaglig
vid måltider. Ett sätt att bryt den är att låta pensionärer äta lunch i kommunens
skolor. Forskning har visat positiva resultat när yngre och äldre generationer kan
mötas i olika former. Just detta att pensionärer kan äta lunch i skolor startade
Uppsala upp strax innan pandemin med gott resultat och kommer fortsätta när
restriktionerna tagits bort. Min fråga är om du är beredd att verka för att
pensionärer för möjlighet att äta lunch i kommunens skolor. Att detta kan vara på
plats när restriktionerna tagits bort och samhället öppnat upp igen.
Solweig Sundblad (S)

Bilaga 2 Interpellationssvar
Interpellationssvar till Solveig Sundblad gällande pensionärer möjlighet att äta
lunch i kommunens skolor
Solveig Sundblad säger i sin interpellationsfråga att många pensionärer lever i
ofrivillig ensamhet och att den kan bli särskilt påtaglig vid måltider. Ett sätt att bryta
den skulle kunna vara att låta pensionärer äta lunch i kommunens skolor. En
annan positiv konsekvens av detta skulle kunna vara att olika generationer möts på
ett naturligt sätt.
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Först vill jag säga att Jag tycker att Sundblads förslag är både trevligt och
intressant. Det är ett bra exempel på ett möjligt samarbete över
förvaltningsgränserna och som skulle kunna leda till ett ökat värde för
Enköpingsborna.
Sundblad tar som exempel Uppsala kommun där man nyligen infört denna
möjlighet på prov i några utvalda skolor. Men möjligheten att äta i kommunala
skolor har erbjudits pensionärer i flera svenska kommuner i många år. Så det bör
finnas god erfarenhet kring detta att få från dem.
Ett mycket konkret problem hos oss är att de flesta kommunala skolorna i
Enköping just nu är fullbelagda (och därmed matsalarna). Situationen kan dock bli
något bättre när den nya gymnasieskolan tas i bruk 2024 och när Lillsidanskolan
och nya Örsundsbroskolan invigs något år senare. Situationen i våra förskolor är
inte heller mycket bättre. Även om det byggs flera nya förskolor så är det ont om
platser de närmaste åren.
Trots det är vi positiva till att redan nu låta utbildningsförvaltningen göra en analys
av situationen.
Mats Flodin
Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
__________
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Paragraf 111

Sammanträdet avslutas
Beskrivning av ärendet
Ordförande Mats Flodin (M) avslutar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde kl 15:50
__________
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Bilaga till protokoll UAN 2022-05-18
2022-05-06
Dnr: UAN2022/254

Förteckning Delegationsbeslut 2022-04-04-2022-05-06
Beslut from 2021-10-20 är fattade med stöd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
delegationsordning beslutad 2021-10-20, dnr UAN2021/2.
A. EKONOMI
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

A.8

Beslut om tilläggsbelopp
(Entréskolan)
Beslut om tilläggsbelopp
(Kunskapsskolan)

UAN2022/552

Förvaltningschef
Linda Lindahl
Förvaltningschef
Linda Lindahl

2022-04-13

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

A.8

UAN2022/529

2022-04-13

B. UPPHANDLING
Paragraf/Avsnitt i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

C. RÄTTSFRÅGOR
OCH YTTRANDEN
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

D. PERSONAL
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman(D
elegat)

Beslutsdatum

D.1

Beslut om tf
förvaltningschef, Tf beslut
11-14 april 2022

UAN2022/9

Förvaltningsc
hef Linda
Lindahl

2022-04-04

E. ÖVRIGT
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

F. KRÄNKANDE
BEHANDLING OCH
DISKRIMINERING
Paragraf i
Delegationsordningen

F.2

F.2

Beslutsmening

Dnr UAN

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

UAN2022/535

UAN2022/535

Beslutande
tjänsteman(Delegat)

Beslutsdatum

Rektor Grundskola
Fjärdhundra

Tom 2022-0430

Rektor Grundskola
Korsängsskolan

Tom 2022-0430

1

Bilaga till protokoll UAN 2022-05-18

F.2

F.2

F.2

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

UAN2022/535

Rektor Grundskola
Romberga

Tom 2022-0430

UAN2022/535

Rektor Grundskola
Hummelsta

Tom 2022-0430

UAN2022/535

Rektor Grundskola
Enögla

Tom 2022-0430

G. FÖRSKOLA
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman(Delegat)

Beslutsdatum

G.1

Beslut om placering
förskola - april 2022.
63 st

UAN2022/664

Karolina Holmqvist

2022-04-012022-04-30

Beslutande
tjänsteman(Delegat)

Beslutsdatum

Beslutande
tjänsteman(Delegat)

Beslutsdatum

H. ANNAN
PEDAGOGISK
VERKSAMHET
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

I.SKOLPLIKT/RÄTT TILL
UTBILDNING OCH
SÄRSKILDA
UTBILDNINGSFORMER
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

J. FÖRSKOLEKLASS
Paragraf i
Delegationsordningen

J.1, J.5
J.8

Beslutsmening

Dnr UAN

Placeringsbeslut
2022- Skolvalet förskoleklass
Beslut om skolskjuts BIFALL - Grundskola
Läsår 2022-2023
(Optiplan
2022/00704 ,

UAN2022/15/651-677
UAN2022/660

Beslutande tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

Linda Lindahl

2022-04-012022-05-09

Agneta Åhlén

2022-04-012022-04-30

2

Bilaga till protokoll UAN 2022-05-18
2022/01249 ,
2022/01237 ,
2022/00860 ,
2022/00763 ,
2022/01045 ,
2022/01219 ,
2022/01079 ,
2022/01203 ,
2022/01184 ,
2022/00427 ,
2022/01138 )
K. GRUNDSKOLA
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

K.19

Beslut skolskjuts - BIFALL Grundskola Läsår 20222023
Beslut om skolskjuts AVSLAG- Optiplan
2022/00209
Beslut om skolskjutsAVSLAG- Optiplan
2022/00273
Beslut om skolskjutsAVSLAG- Optiplan
2022/00498
Beslut om skolskjuts AVSLAG- Optiplan
2022/00834
Beslut om skolskjutsAvslag - Optiplan
2022/00836
Beslut om skolskjuts AVSLAG- Optiplan
2022/01261
Beslut om skolskjutsAVSLAG- Optiplan
2022/01301
Beslut om skolskjutsAVSLAG- Optiplan
2022/01334
Beslut om skolskjutsAVSLAG- Optiplan
2022/01335
Beslut skolskjuts - BIFALL Grundskola Läsår 20222023-Optiplan
2022/00403, 2022/01329,
2022/01299, 2022/00692,
2022/01316, 2022/01207,,
2022/01227, 2022/01231,
2022/01230, 2022/00963,
2022/00729, 2022/00292,
2022/01260, 2022/01255,
2022/01228, 2022/01308,
2022/01317 2022/01278

UAN2022/661

Karolina Holmqvist och
Agneta Åhlén

2022-04-012022-04-30

UAN2022/643

Agneta Åhlen

2022-04-28

UAN2022/644

Agneta Åhlen

2022-04-06

UAN2022/645

Agneta Åhlen

2022-04-02

UAN2022/647

Agneta Åhlen

2022-04-05

UAN2022/648

Agneta Åhlen

2022-04-05

UAN2022/654

Agneta Åhlen

2022-04-27

UAN2022/657

Agneta Åhlen

2022-04-22

UAN2022/658

Agneta Åhlen

2022-04-26

UAN2022/659

Agneta Åhlen

2022-04-27

UAN2022/662

Agneta Åhlén

2022-04-012022-04-30

K.20
K.20
K.20
K.20
K.20
K.20
K.20
K.20
K.20
K.20

3

Bilaga till protokoll UAN 2022-05-18
K.22
K.22
K.22
K.22
K.22

Beslut om skolskjuts AVSLAG- Optiplan
2022/00757
Beslut om skolskjutsAVSLAG- Optiplan
2022/01161
Beslut om skolskjutsAVSLAG- Optiplan
2022/01167
Beslut om skolskjutsAVSLAG- Optiplan
2022/01197
Beslut om skolskjutsAVSLAG- Optiplan
2022/01300

UAN2022/646

Agneta Åhlen

2022-04-27

UAN2022/649

Karolina Holmqvist

2022-04-05

UAN2022/650

Agneta Åhlen

2022-04-06

UAN2022/653

Agneta Åhlen

2022-04-06

UAN2022/656

Agneta Åhlen

2022-04-22

L.
GRUNDSÄRSKOLA
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman(Delegat)

Beslutsdatum

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman(Delegat)

Beslutsdatum

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman(Delegat)

Beslutsdatum

M. FRITIDSHEM
Paragraf i
Delegationsordningen

N. FRISTÅENDE
ENHETER
Paragraf i
Delegationsordningen

O.
GYMNASIESKOLA
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

O.27

Beslut om elevresor Avslag- Optiplan
2022/01189
Beslut om elevresorAVSLAG- Optiplan
2022/01193
Beslut om elevresorAVSLAG- Optiplan
2022/01290
Beslut - Elevresor Gymnasium- BifallLäsår 2022-2023

UAN2022/651

Agneta Åhlen

2022-04-01

UAN2022/652

Agneta Åhlen

2022-04-01

UAN2022/655

Carolina Blomberg
Karlsson

2022-04-19

UAN2022/663

Agneta Åhlén och
Carolina Blomberg
Karlsson

2022-04-012022-04-30

O.27
O.27
O.27

P.GYMNASIESÄRSKOLA
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman(Delegat)

Beslutsdatum

4

Bilaga till protokoll UAN 2022-05-18

Q. KOMMUNAL
VUXENUTBILDNING
OCH UTBILDNING I
SVENSKA FÖR
INVANDRARE
Paragraf i
Delegationsordningen
Q.2c

Q.2a
Q.2b
Q.2c

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslut om antagning
av elever till Komvux,
svenska för invandrare

220401220430
73 st

Beslut om antagning
av elever till VUC,
grundläggande kurser
Beslut om antagning
av elever till VUC,
gymnasiala kurser
Beslut om antagning
av elever till VUC,
svenska för invandrare

220401220430
3 st
220401220430
62 st
220401220430
2 st

Beslutande tjänsteman
(Delegat)
Tf. Rektor
Maria Söderlind

Beslutsdatum

Rektor/Vuxenutbildningschef
Richard Aspholm
Rektor/Vuxenutbildningschef
Richard Aspholm
Rektor/Vuxenutbildningschef
Richard Aspholm

2022-04-30

2022-04-30

2022-04-30
2022-04-30

R. Fjärrundervisning
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman(Delegat)

Beslutsdatum

S.Distansundervisning
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

T.Yrkeshögskolan
Paragraf i
Delegationsordningen

5

