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Paragraf 29  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Johan Engvall (S) utses att justera protokollet. 

__________  
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Paragraf 30  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 31  

Information | Tema: Verksamhetsutveckling 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Maria Söderlind och Anders Härdevik ger nämnden en nulägesrapport från 
Enöglaskolan. 

__________  
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Paragraf 32 Ärendenummer UAN2019/913 

Remiss: Gång- och cykelplan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
utbildningsförvaltningens förslag på remissvar. 

Beskrivning av ärendet 
I mars 2018 gav Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott 
samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att revidera gällande cykelplan för 
Enköpings kommun, med tillägg av trafikslaget gång. I uppdraget framgick att 
belysning för gång- och cykelvägar skulle ingå i planen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till gång- och cykelplan 
för Enköpings kommun. Förslaget har skickats på remiss för att samla in 
synpunkter på planens innehåll, föreslagna riktlinjer och insatsområden. Efter 
remissen kommer förslaget revideras utifrån inkomna yttranden. 

Remisstiden är 18 december 2019 till 7 mars 2020. (Remisstiden har förlängts till 
27 mars 2020) 

Förvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen har tagit del av remissen och vår bedömning är att den 
nya strukturen på Gång- och cykelplanen är bra och att området är ambitiöst och 
väl genomarbetat varför vi ställer oss bakom förslaget. Vi vill trots det lämna några 
kommentarer till den föreslagna planen. 

Med den stora mängden insatsområden som beskrivs så blir det viktigt med 
prioriteringar. Vi tycker att prioriteringarna i det stora hela är bra (även om avsnittet 
kunde vara mer omfattande), men vi vill speciellt lyfta fram dessa prioriteringar. 

• Arbetet med att öka "gång och cykel" är viktigt av flera skäl, och en 
framgångsfaktor för framtiden är att cykel och gång blir självklara transportsätt för 
våra barn och ungdomar. Ett prioriterat område bör därför vara åtgärder som 
förbättrar förutsättningarna för cykel och gång till våra skolor och förskolor. 

• En annan närliggande prioritering bör vara Mobility management-aktiviteter 
riktade mot barn, elever och föräldrar som trafikerar förskolor och skolor. 
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Belysning finns nu också med som en del av planen. Förbättringar och 
kompletteringar av detta inom det befintliga cykelnätet anser vi också bör ha en 
hög prioritet eftersom det leder till ökad trygghet och trafiksäkerhet. 

Över Svinnegarnsvägen saknas övergångsställe vid Hummelstaskolan vilket är en 
säkerhetsrisk. Svinnegarnsvägen används av trafikanter som inte känner till 
området. Hastighetsbegränsningen är 30 kilometer i timmen. 
Utbildningsförvaltningen bedömer att SBF bör genomföra en trafikmätning för att 
se hastighet och antal fordon under skoltiden. Är trafiken för tät och snabb 
bedömer utbildningsförvaltningen att ett övergångsställe och en varningsskylt som 
varnar vid hastigheter över 30 kilometer i timmen. 

Utöver dessa direkta kommentarer på remissen så vill vi även ha en fortsatt dialog 
med rektorerna angående konkreta förbättringsförslag, i likhet med de förslag som 
framförts av rektor vid Hummelstaskolan. 

__________  
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Paragraf 33 Ärendenummer UAN2020/11 

Motion om religiösa symboler 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
utbildningsförvaltningens förslag på remissvar. 

Beskrivning av ärendet 
En remiss har inkommit till utbildningsförvaltningen om förbud mot religiösa 
symboler/klädsel i förskolan och grundskolan. Svar ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2020-04-06. 

Förvaltningens bedömning 
Enligt en enkätundersökning som genomförts av TT har motion väckts angående 
förbud mot religiös klädsel i 23 av 265 tillfrågade kommuner. Av de sex kommuner 
som hittills avgjort frågan har fem avslagit motionen och en - Skurups kommun - 
bifallit. Efter att förslaget gått igenom har enligt skolans rektor användandet av 
slöja ökat bland Skurups kommuns elever. Med anledning av beslutet har DO inlett 
en tillsyn mot Skurups kommun med syfte att besvara om beslutet är förenligt med 
diskrimineringslagen. 

Utbildningsförvaltningen har ett statligt uppdrag att följa lagar samt de 
rekommendationer som utfärdas av skolverket. 

Utbildningsförvaltningen ser därför ingen anledning att inte följa skolverkets 
rekommendation att förbud mot religiösa symboler/klädsel i förskolan och 
grundskolan strider mot religions- och yttrandefriheten. Utbildningsförvaltningen 
föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att besluta att avslå motionen. 

Yrkanden 
Johan Engwall (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

__________  
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Paragraf 34 Ärendenummer UAN2020/10 

Motion om ordningsvakter 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
utbildningsförvaltningens förslag på remissvar. 

Särskilda yttranden 
Per-Anders Staav (NE) lämnar följande särskilda yttrande: 

"Särskilt yttrande från Nystart Enköping om att det bör noteras att Sverige 
Demokraterna (sic) i sin budget ville ge mindre pengar till UAN än övriga partier. 
Att först vilja dra ned på personal i skolan för att sedan motionera om vakter 
framstår som fel sätt att lösa skolans problem." 

Beskrivning av ärendet 
En remiss har inkommit till utbildningsförvaltningen om ordningsvakter på 
Enöglaskolan. Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2020-04-06. 

Förvaltningens bedömning 
Enöglaskolan tillämpar nolltolerans mot kränkande behandling. Det innebär att en 
knuff i matkön anmäls om den upplevs som kränkande och registreras då som 
kränkande behandling. En öppenhet inför det faktiska nuläget är ingen självklarhet 
då denna öppenhet lätt kan användas av olika intressen och då vändas emot 
enheten och skapa en bild av en skola i kris. 

Enöglaskolan arbetar systematiskt i sitt förebyggande arbete mot kränkande 
behandling. Samtliga kränkningsärenden leder till riktade åtgärder på såväl individ- 
som gruppnivå. Det förebyggande arbetet tillsammans med det åtgärdande arbetet 
ger resultat. I januari anmäldes 8 kränkningar och i februari per 20200226 
anmäldes 6 kränkningar. 

Det är lätt att förledas till att tro att enkla lösningar alltid kan tillämpas på mer 
komplexa utmaningar. Dessa enkla utvägar är inget en kommunal grundskola i 
Enköping vare sig kan eller ska tillämpa. 

I skollagens 2 kapitel 10 paragraf slås fast att rektor fattar beslut om enhetens inre 
organisation och för att fördela resurser inom enheten. Det innebär således att 
frågan om vilka roller och personer som anställs på en skola avgörs av rektor. 
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I skollagens 1 kapitel 5 paragraf slås fast att skolan ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden finner inget 
stöd för förslaget inom vare sig beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. 

Yrkanden 
Johan Engwall (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 

__________  
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Paragraf 35 Ärendenummer UAN2020/106 

Beslut familjedaghem 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla Torstuna 
familjedaghem inför höstterminen 2020. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge berörda barn förtur vid 
omplacering på förskola. 

Särskilda yttranden 
Susanna Gerhard (C) lämnar följande särskilda yttrande: 
 
"Centerpartiet vill lägga ett yttrande om att utbildningsnämnden (sic) bör stötta 
gruppen om de vill ombilda Torstuna Förskola till ett föräldrar- eller 
personalkooperativ. Det är viktigt att vi värnar landsbygden och dess kreativitet 
samtidigt som vi behöver ta ett övergripande ansvar för ekonomin." 

Beskrivning av ärendet 
Idag finns det 10 barn inskrivna i den pedagogiska omsorgen (dagbarnvårdare) i 
Torstunagruppen, som är den enda kvarvarande pedagogiska omsorgen i 
kommunal regi. Sex av barnen slutar för att börja förskoleklass till hösten 2020. Det 
lämnar fyra barn kvar i Torstunagruppen. 

Idag finns två heltidsanställda utbildade barnskötare i Torstunagruppen. För att få 
verksamheten att gå runt schemamässigt finns också en halvtidsanställd timvikarie 
genom kommunens vikariepool. 

Verksamheten bedrivs tre dagar i veckan i privatbostad tillhörande en av 
dagbarnvårdarna. Övriga två dagar bedrivs verksamheten i en närliggande 
bygdegård. Det beror på att den dagbarnvårdare vars bostad används är ledig en 
och en halv dag i veckan. 

År 2019 ingick avveckling av Torstunagruppen som ett av flertalet 
effektiviseringsförslag som lades fram av dåvarande skolnämnden som ett led i 
kommunens effektiviseringspaket. Förslaget från de berörda dagbarnvårdarna var 
att låta verksamheten vara kvar läsåret 2019/2020 eftersom flera barn skulle sluta 
pedagogisk omsorg för att övergå till förskoleklass. Inget beslut om avveckling togs 
av nämnden. 
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Ekonomin för pedagogisk omsorg är ansträngd. Verksamheten har gjort ett 
ekonomiskt underskott de senaste åren som visas i tabellen nedan. I tabellen visas 
också antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg jämfört med kommunala förskolor 
under 2019 och budget för 2020. Intäkterna i pedagogisk omsorg består av 
volymersättning och kostnaderna består av löner inklusive sociala avgifter, 
omkostnadsersättning samt hyra för bygdegården. 

Eftersom pedagogisk omsorg är en egen verksamhetsform är det meningen att 
den ska bära sina egna kostnader. 

För att få en sådan här verksamhet att gå runt ekonomiskt skulle det behövas 
mellan 16 och 18 barn inskrivna. Efterfrågan av pedagogisk omsorg har varit låg 
under de senaste åren och den har minskat än mer sedan 2017. De tidigare 
avvecklingsförslag som har lagts fram (2018 och 2019) har troligen bidragit till 
minskningen av efterfrågan. En personal valde 2018 att övergå till tjänst i förskola i 
samband med avvecklingsförslaget. 

I pedagogisk omsorg krävs det att öppethållandet motsvarar det inom förskolan, 
det vill säga tolv timmar per vardag. För att personalen i pedagogisk omsorg ska 
kunna begränsa sitt arbete till 40 timmars arbetsvecka, krävs det en extra resurs 
som kan ha ansvar för barnen när ordinarie personal är ledig. Den extra resurs 
som finns i Torstunagruppen kommer inte att fortsätta arbeta efter sommaren 
2020. Det finns inget ekonomiskt utrymme för att anställa någon ytterligare 
personal. 

En faktor som försvårar den pedagogiska omsorgens ekonomi ytterligare är 
lokalfrågan. I dagsläget drivs verksamheten i privat bostad med komplement i 
närliggande bygdegård. Detta kommer inte att kunna fortsätta då den privata 
bostaden inte kommer att kunna användas för pedagogisk omsorg efter 
sommaren. Vi har utrett alternativa lokaler. Den andra dagbarnvårdarens hem är 
inte aktuellt. 

Ett förslag som har lämnats är att vara i bygdegården på heltid. För att det skulle 
vara möjligt skulle det krävas omfattande anpassningar av bygdegården. Det skulle 
medföra kostnadsökningar, både genom de anpassningar som behöver göras och 
genom att bygdegården skulle hyras av oss varje vardag istället för två dagar i 
veckan som i dagsläget. Om kommunen ska hyra en extern lokal för pedagogisk 
omsorg ställs andra höga krav än när lokalen bara används som komplement. Det 
ställs till exempel krav på bullernivåer, måltidsberedning, vattenkvalitet, brand och 
säkerhet. Utformandet av den pedagogiska miljön i en lokal som ska vara förskola 
eller pedagogisk omsorg är också omgärdad av höga krav. Lokalen kommer även 
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fortsatt att hyras ut till allmänheten vilket försvårar för verksamheten genom att det 
blir svårt att till exempel ha dokumentation framme. Barnen får svårare att fortsätta 
i sin lek då det måste plockas undan varje kväll. Utbildningsförvaltningen är ålagd 
att ständigt effektivisera verksamheten. Stora delar av vår verksamhet är 
lagstadgad och kan inte avvecklas eller dras ner. Den pedagogiska omsorgen är 
dock inte lagstadgad verksamhet. För den som önskar pedagogisk omsorg, 
erbjuds det i fristående regi i Fjärdhundra och Örsundsbro. 

Förvaltningens bedömning 
Vår bedömning är att pedagogisk omsorg i kommunal regi bör avvecklas inför 
höstterminen 2020. Den samlade bedömningen görs utifrån bristande 
barnunderlag, brist på lokaler och det ekonomiska underskottet. 

Att verksamheten i flera år har varit under utredning för avveckling har inneburit en 
långvarig osäkerhet för både familjer och anställda. Personalens fokus framåt och 
utvecklingsidéer har blivit lidande på grund av detta. Personalens arbetsmiljö har 
inte varit den bästa i denna situation. 

Vi har alla förutsättningar att tillgodose barnens och personalens framtida behov 
inom den ordinarie kommunala förskoleverksamheten. Barnens familjer erbjuds 
förtur vid placering på förskola om beslutet verkställs. Det kommer att finnas plats 
på Fjärdhundra förskola för de fyra barn som är i behov av omplacering om 
familjerna skulle önska så. Om familjerna skulle önska andra kommunala förskolor 
kommer de att erbjudas förtur oavsett val. 

De två kommunala dagbarnvårdarna som idag arbetar i den pedagogiska 
omsorgen har sin anställning i kommunen tryggad. Det finns ett stort behov av 
utbildade barnskötare i förskolan. 

__________  
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Paragraf 36 Ärendenummer UAN2020/119 

Beslut Kapacitetsökning Korsängsskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer projektering och upphandling 
av tekniska nämnden för mottagningskök och anpassning av Korsängsskolan hus 
B till grundskoleverksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef har tagit beslut om utökning av Korsängsskolans lokaler med stöd 
av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegation av beslutanderätt. 
(Delegationsordning. UAN2019/2: E.3) Beslutet innebär att 
vuxenutbildningscentrum VUC kommer att flytta från sina nuvarande lokaler på 
Korsängsgatan 12, B-huset, Korsängen 2:2. Korsängsskolan kommer med start 
hösten 2021 att använda lokalen för grundskoleverksamhet. Lokalen måste 
anpassas med ett mottagningskök, fler toaletter samt vissa smärre ändringar för att 
fungera för grundskoleverksamheten. I den långsiktiga investeringsplanen ligger ett 
markeringsbelopp för investering i B-huset på Korsängsgatan med 40 miljoner 
kronor (planår 2020). En ny beräkning uppskattar investeringsutgiften till 15 
miljoner. Om investeringen blir 15 miljoner kronor och avskrivningstiden är 20 år 
kommer det innebära en ökad hyra med c:a 975tKr/år av kapitaltjänstkostnad. 

Förvaltningens bedömning 
Prognosen visar att Korsängens upptagningsområde är det placeringsområde i 
Enköpings tätort som har den största ökningen av elever inom tio år (se graf). 
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Det är en förutsättning att Korsängsskolans lokalutökning behöver ligga i direkt 
anslutning till skolans nuvarande lokaler. Det är en långsiktig lösning som möjliggör 
en utökning av elevantalet i placeringsområdet med upp till 500 elever. Denna 
lösning möjliggör också en minskad investering för nämnden. 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att investeringen i lokalerna på 
Korsängsgatan 12 måste startas omgående och åtgärderna måste vara klara till 
skolstart höstterminen 2021. 

__________  
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Paragraf 37  

Beslut driftskostnad nytt gymnasium 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer, av tekniska nämnden, fortsatt 
projektering och upphandling för en ny gymnasieskola. Gymnasieskolan ska vara 
dimensionerad för 1600 elever med hyra målsatt till 20 000 kronor per elev och år i 
dagens penningvärde. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner inventarieinvestering i 
projektet på 20 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Hösten 2016 beslutade utbildningsnämnden (i dag ersatt av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras om en ny 
gymnasieskola i Enköping (UN 2016/126). Bakgrunden var till största delen lokaler 
med stora renoveringsbehov, men också ökande elevkullar och lokaler som inte är 
anpassade till nya arbetssätt och som därför inte bedömdes vara ändamålsenliga. 
En förstudie under arbetsnamnet "Kunskapskvarteret" blev klar våren 2019. I 
förstudien ingår vision, mål, verksamhetsbeskrivningar, lokalprogram, platsanalys 
och hållbarhetsprogram. I förstudien placeras Kunskapskvarteret bredvid det 
befintliga gymnasiet och ska rymma 1 600 gymnasieelever (UAN2019/393). 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställde i september 2019, av tekniska 
nämnden, framtagande av programhandling för investering i den nya 
gymnasieskolan. Beställningen innefattade en dimension för 1600 elever och en 
hyra målsatt till 20 000 kronor per elev, enligt bilaga daterad 2020-03-02. 

Lokalprogrammet som reviderats, i och med att Vuxenutbildningscentrum inte 
kommer vara med i lokalerna, visar att gymnasiet behöver en total yta på 17 500-
18 500 BTA. 

Ett nytt gymnasium är prioriterat i kommunstyrelsen långsiktiga mål 2020-2023 och 
finns också som prioriterat projekt i lokalstyrgruppens prioriterade investeringar. 
Behovet av ett nytt gymnasium har också lyfts i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens lokalbehovsplan och det finns upptaget i 
investeringsplanen med ett markeringsbelopp på 600 miljoner kronor. En ny 
beräkning uppskattar investeringsutgiften till 550 miljoner kronor. I den långsiktiga 
investeringsplanen ligger ett markeringsbelopp för inventarier till nytt gymnasium 
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med 30 miljoner kronor (planår 2024). En ny beräkning uppskattar 
investeringsutgiften till 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Enköpings kommun är i stort behov av nya gymnasielokaler. Dagens lokaler har 
många kända och åldersrelaterade brister. Prognosen för gymnasieelever i 
Enköping visar ett stadigt stigande behov av platser i gymnasieskolan. Vi ser också 
att mellan 20 och 25 procent av eleverna väljer att studera i annan kommun. En del 
av de dessa elever väljer program på annan ort som Westerlundska gymnasiet 
erbjuder. I dessa fall finns en möjlighet att attraktiva utbildningslokaler skulle bidra 
till att locka eleverna att studera i Enköping. 

 

 

Parallellt med byggnationen av ett nytt gymnasium för 1600 elever behöver 
organisationen och arbetssättet på gymnasiet utvecklas. I framtiden finns möjlighet 
att 2000 elever är inskrivna på gymnasiet även om alla inte är på plats samtidigt. 

Vi behöver därför bygga ett nytt gymnasium som skapar en flexibel och varierad 
miljö och som skapar förutsättning för ett livslångt lärande. Gymnasiets verksamhet 
behöver 17500- 18500 BTA för sin verksamhet. Att det ligger i ett sådant intervall 
betyder att arbetet med lokalprogrammet ännu inte är helt klart. Denna del av 
projektet presenteras sista april och då kommer en exakt kvm vara klar. Men i det 
här kritiska skedet i utformningen av våningsplanen så behöver vi en marginal för 
att inte bli låsta i utformningen. 18500 BTA överensstämmer med en driftkostnad 
på 20 tkr/elev, därför är detta satt som den övre gränsen. 
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Den förstudie som pågår och de programhandlingar som tas fram går i den riktning 
som utbildningsförvaltningen har önskat, både avseende kostnader och flexibla 
lokaler för livslångt lärande. Därför föreslår förvaltningen att nämnden går vidare 
med projektet till nästa steg genom beställande av projektering och upphandling. 

__________  
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Paragraf 38 Ärendenummer UAN2020/53 

Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) grundskola 
västra stadsdelarna 

Beslut 
Nämnden beslutar att godkänna verksamhetens beslutsunderlag (VBU) för den 
nya grundskolan, projektnamn "Ny grund och grundsärskola i västra Enköping" 
med nedanstående tillägg. 

Beskrivning av ärendet 
Hösten 2018 beslutade skolnämnden (ersatt av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras för en ny grundskola i 
de västra stadsdelarna av Enköping (SKN 2018/379). I grundskolan ska även 
grundsärskola och träningsskola ingå. Den nya skolan ska dimensioneras för 850 
elever jämfört med dagens maxkapacitet om cirka 550 elever. 

Bakgrunden till beslutet är ökande elevkullar samt stort underhållsbehov i 
nuvarande skolbyggnad. Nuvarande byggnad har utretts av fastighetsavdelningen 
under år 2018 och den bedöms ha nått sin ekonomiska livslängd. Renovering av 
befintlig byggnad är därmed inget alternativ för framtiden. I samband med 
dåvarande skolnämndens beslut att beställa förstudie för ny grundskola beslöts att 
investeringsmedel skulle avsättas för att nuvarande skola ska kunna användas 
under ytterligare fem års tid i väntan på en ny byggnad. En nybyggnation skulle 
kunna effektivisera skolorganisationen och möjliggöra moderna arbetssätt. Dagens 
skollokaler är inte ändamålsenliga ur dessa aspekter. Ett av målen med att bygga 
nytt är att inkludera grundsärskolan i den ordinarie grundskolan. Det är mycket 
länge sedan nya lokaler byggdes för särskola i Enköping. Idag är grundsärskolan 
åtskild från grundskolan. I ett nybygge ska grundsärskolans lokaler ligga i direkt 
anslutning till grundskolans, för att eleverna ska kunna mötas och för att ytorna ska 
kunna samnyttjas. 

Ett riktvärde är 20 tkr/elev inom grundskolan och det finns en önskan från 
förtroendevalda om effektivt byggande. Riktvärden för grundsärskola är 40 tkr/elev 
och träningsskola 45 tkr/elev. En ambition är att minska den nya skolans totala yta 
vilket förutsätter att all yta i den nya skolan ska kunna användas som lärandemiljö. 
Det gäller även skolans utemiljö. 

En förstudie tas fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med representanter 
från utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen, 
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samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen. 

Efter att projektet och förstudien till ny grund- och grundsärskola i västra Enköpings 
startats ändrade kommunen internt projektstyrningsmodell. Den nya 
projektmodellen som används heter Pejl. Därför behöver vi komplettera med 
dokument i efterhand. Enligt Pelj ska ett underlag kallat verksamhetens 
beslutsunderlag (VBU) finnas med som bilaga till beslut om förstudie. Därför har vi 
nu upprättat detta dokument i efterhand för att ha som underlag 

Yrkanden 
Per- Anders Staav (NE) lämnar följande 3 yrkanden: 

1. Nystart Enköping yrkar att VBU Nytt gymnasium för punkt 7 ska använda 
samma formulering om styrgruppens mandat som VBU om ny grundskola i västra 
Enköping istället för att man hänvisar till ännu inte beslutade regler som råkar 
klubbas under 2020. Konkret betyder detta att årtalet 2020 stryks från mening i 
punkt 7. 

”Styrgruppen har mandat att ta beslut inom ramarna för att budgeten hålls i 
enlighet med gällande regler för investeringar 2020.” => ”Styrgruppen har mandat 
att ta beslut inom ramarna för att budgeten hålls i enlighet med gällande regler för 
investeringar.” 

2. Nystart Enköping upplever det som djupt olyckligt om den politiska nivån endast 
ställs för fullbordat faktum och saknar inflytande innan beslut om förändringar av 
projektet tas. Farhågorna förstärks när VBU:erna regler informationsflödet på olika 
nivå men i inget av fallen ger politikerna någon roll i beslutsgången och Nystart 
Enköping yrkar därför att punkt 8 ska reglera att den politiska referensgruppen ska 
vara remissinstans för förändringar i projektet. 

”Politiska referensgruppens roll är: Att agera stödjande och rådgivande till 
projektgruppen” => ”Politiska referensgruppens roll är: Att agera remissinstans för 
beslut som tas i projektet och agera stödjande och rådgivande till projektgruppen” 

3. Nystart Enköping uppfattar det som mycket märkligt att VBU Nytt gymnasium i 
punkt 7 reglerar information till referensgrupp och styrgrupp medan VBU om ny 
grundskola i västra Enköping saknar motsvarande regelverk. Vi yrkar därför att 
båda VBU:er ska klargöra att styrgrupp och referensgrupp ska ha tillgång till 
protokoll med vilka beslut som projektgruppen tagit samt löpande informeras när 
avvikelser uppstår. 
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”Styrgruppen och den politiska referensgruppen ska informeras vid avvikelser 
gällande omfattning, tid och kostnad.” => ”Styrgruppen och den politiska 
referensgruppen ska ha tillgång till beslutsprotokoll från projektet men även 
informeras löpande vid avvikelser gällande omfattning, tid och kostnad.”   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och föreslår en beslutsgång 
som innebär att nämnden först får ta ställning till förvaltningens förslag till beslut 
och därefter till Per-Anders Staavs (NE) yrkande. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner beslutsgången. 

Ordföranden finner att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden valt att bifalla 
förvaltningens förslag till beslut och bifalla Per-Anders Staavs (NE) yrkande nr 1 
och 3. Nr 2 avslås.  

__________  
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Paragraf 39 Ärendenummer UAN2019/178 

Slutuppföljning Internkontrollplan 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 
internkontrollplanen 2019 för utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Den interna styrningen och kontrollen ska vara ett hjälpmedel och en naturlig del i 
verksamhetens vardagliga arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta den kommunövergripande kontrollen 
och fastställer de övergripande kontrollområden för kommunen. De gemensamma 
kontrollområden som fastställs 2019 gäller bland annat delegationsordning, 
externa ekonomiska flöden (taxor, avgifter, statsbidrag) och barns- och elevers 
delaktighet. De gemensamma kontrollområdena följs inte upp genom utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplaner för 2019 utan redovisas för 
kommunstyrelsen av kommunledningskontoret. 

De av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutade interkontrollplaner för 
verksamhetsår 2019 innehåller de riskområden som utbildningsförvaltningen 
identifierat som verksamhetskritiska. 

Förvaltningens bedömning 
I uppföljningen av internkontrollplanerna för 2019 har varje kontrollområde 
granskats utifrån det resultat som åstadkommits under 2019. Av kommentaren till 
varje kontrollområde framgår resultatet av kontrollen. 

Uppföljning av internkontrollplan görs i webbverktyget Stratsys. Där finns en 
möjlighet att använda en kalender som räknar ut vilket datum en kontrollpunkt 
senast ska rapporteras utifrån beslutad plan. 

Om arbete med uppföljning görs efter årsskiftet lägger kalendern i Stratsys 
automatiskt till ett år på sista datum för rapportering. 

Därför står det hela tiden år 2020 i kolumnen för rapporteringsdatum. Har 
förvaltningen då gjort en avrapportering för 2019, men efter årsskiftet, uppfattar 
systemet det som en försenad uppföljning. 
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I kolumnen för kommentarer ser man att uppföljning utförts för beslutade perioder 
under år 2019. 

Vi hade behövt skriva ut rapporten före årsskiftet för att kalendern skulle ha 
fungerat. 

__________  
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Paragraf 40 Ärendenummer UAN2019/5 

Ändring av datum för nämndsammansträde i juni 2020 

Beslut 
Nämnden fastställer uppdaterad sammanträdesplan för 2020 enligt förvaltningens 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har lagt ett förslag till ändring av datumet för utbildnings-
och arbetsmarknadsnämndens sammanträde i juni. Förslaget är att sammanträdet 
tar plats den 17 juni istället för den 18 juni. 

__________  
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Paragraf 41 Ärendenummer UAN2019/773 

Information om lokalförändringar 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl informerar nämnden om lokalförändringar. 

__________  
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Paragraf 42  

Ekonomisk rapport 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl ger nämnden en ekonomisk nulägesrapport. 

__________  
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Paragraf 43  

Kommande ärenden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

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

__________  
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Paragraf 44  

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Beslut 
Besluten anmäls och läggs till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Följande beslut har fattats med stöd i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning. 

 

Nr  Beslutsdatum Ärende Dnr Delegat  

     

B.1 2020-02-24 Skolskjutssystem, 
personuppgiftsbiträdesavtal, 
upphandlings diarie 
KS2019/674, Optiplan 

UAN2019/919 Förvaltningschef 

D.1 2020-03-03 Beslut om flytt 
korsängsskolan samt VUC 

UAN2020/119 Förvaltningschef 

C.10 2020-03-02 Begäran om yttrande med 
anledning av anmälan 
avseende Enöglaskolan i 
Enköpings kommun (Dnr 
2019:10097), 
Skolinspektionen 

UAN2019/920 t.f förvaltningschef 

B.1 2020-02-10 Avtal Jobmeal, 
westerlundska gymnasiet 
fordon 

UAN2020/167 Rektor Westerlundska 
Gymnasiet 

B.1 2019-11-11 Serviceavtal spånsug och 
övrig träslöjdsutrustning, 
Enköpings kommun och P-A 
montage KB 

UAN2020/159 Förvaltningschef 

C.10 2020-03-18 Skolinspektionen, Begäran 
om yttrande med anledning 
av anmälan mot 
Enöglaskolan i Enköpings 
kommun, dnr SI 2020:334 

UAN2020/32 Förvaltningschef 
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I.2a 2020-02-29 Beslut om antagning av 
elever till VUC, 
grundläggande kurser 

200201- 200229 

0 st 

Vuxenutbildningschef 

 

I.2b 2020-02-29 Beslut om antagning av 
elever till VUC, 

Gymnasiala kurser 

200201-200229 

66 st 

Vuxenutbildningschef 

 

I.2c 2020-02-29 Beslut om antagning av 
elever till VUC, svenska för 
invandrare 

200201-200229 

1 st 

Vuxenutbildningschef 

I.2a 2020-02-29 Beslut om antagning av 
elever till Komvux, 
grundläggande kurser 

200201-200229 

0 st 

Rektor 

I.2b 2020-02-29 Beslut om antagning av 
elever till Komvux, 

gymnasiala kurser 

200201-200229 

0 st 

Rektor 

 

I.2c 2020-02-29 Beslut om antagning av 
elever till Komvux, svenska 
för invandrare 

200201-200229 

34 st 

Rektor 

0.28 200217 Bifall UL Annan kommun UAN2019/380-
289 till 
UAN2019/380-
293 

Skolskjutshandläggare 
gymnasiet 

0.28 

 

 

200221 

 

 

Bifall UL  
Westerlundska 

UAN2019/378-
119 till 
UAN2019/378-
122 

Skolskjutshandläggare 
gymnasiet 

0.28 200131 

Bifall reseersättning och 
inackordering GY i annan 
kommun 

UAN2019/73-94 
till UAN2019/73-
95 

Skolskjutshandläggare 
gymnasiet 

0.28 200121 

Avslag reseersättning och 
inackordering GI i annan 
kommun UAN2019/383-7 

Skolskjutshandläggare 
gymnasiet 
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Nr  Beslutsdatum Ärende Dnr Delegat  

K.14 2019-12-10 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. UAN2020/802 Skolskjutshandläggare 

K.13 2020-02-11 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden. 

UAN2019/427/93-
97 Skolskjutshandläggare 

K.14 2020-01-15 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. UAN2020/18 Skolskjutshandläggare 

K.14 2020-01-02 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. UAN2020/3 Skolskjutshandläggare 

K.14 2020-01-15 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 

UAN2020/17 Skolskjutshandläggare 
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annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. 

K.14 2020-01-13 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. UAN2020/13 Skolskjutshandläggare 

K.13 2020-01-15 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden. UAN2019/789 Skolskjutshandläggare 

K.13 2020-01-15 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden. UAN2020/20 Skolskjutshandläggare 

K.13 2020-01-29 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden. UAN2020/39 Skolskjutshandläggare 

K.13 2020-01-29 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden. UAN2020/40 Skolskjutshandläggare 

K.13 2020-01-29 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden. UAN2020/41 Skolskjutshandläggare 

K.14 2020-02-10 
Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 

UAN2020/67 Skolskjutshandläggare 
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eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. 

K.14 2020-02-07 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. UAN2020/49 Skolskjutshandläggare 

K.14 2020-02-12 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. UAN2020/51 

Skolskjutshandläggare 

 

K.14 2020-02-12 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. UAN2020/69 Skolskjutshandläggare 

K.13 2020-01-29 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden. UAN2020/170 Skolskjutshandläggare 

K.13 2020-01-29 Skolskjuts med 
hänsyn till 

UAN2020/171 Skolskjutshandläggare 
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färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden. 

K.13 2020-01-29 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden. UAN2020/172 Skolskjutshandläggare 

K.14 2020-02-12 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. UAN2020/178 Skolskjutshandläggare 

K.14 2020-02-12 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. UAN2020/179 Skolskjutshandläggare 

K.14 2020-02-12 

Skolskjuts med 
hänsyn till 
färdvägens längd 
eller 
trafikförhållanden 
när eleven valt en 
annan skola än 
den kommunen 
annars skulle ha 
placerat eleven. UAN2020/180 Skolskjutshandläggare 

 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-03-26  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 45  

Skrivelser 
 

Beslut 
Information noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 

Från Datum Ärende                   Diarienr 

UPN 2020-03-12 Lägerstaden – nytt gymnasium                      UAN2020/161 

KF                      2020-03-02 Utredning om politisk organisation för  
arbetsmarknadsfrågor i Enköpings kommun UAN2020/154 

TS                      2020-02-26 Riktlinjer för livsmedelsupphandling              UAN2020/139 

 

Redovisning av kränkande behandling på kommunens grundskolor, februari månad 2020. 

 

__________  



 Protokoll  35 (35) 

Sammanträdesdatum  
2020-03-26  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 46  

Information och övriga ärenden 
 
Informationspunkter behandlas vid ett senare möte. 
_________ 
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