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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

  
Justeringens plats och tid Tisdag den 29 september kl 16:45, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 103 - 121 
  
Sekreterare  
 Sara Rydell 
  
Ordförande  
 Mats Flodin 
  
Justerande  
 Johan Engwall 
  
  
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 2020-09-24 
Anslaget sätts upp 2020-09-30 
Anslaget tas ned 2020-10-22 
Sista dag att överklaga 2020-10-21 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Plats och tid Skype (Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12), torsdagen den 24 

september 2020, klockan 16.00–19.35 
  
Beslutande Mats Flodin, Ordförande (M) 

Solweig Eklund, Vice ordförande (S) 
Svante Forslund (L), via Skype 
Roland Wallhuss (KD), via Skype 
Susanna Gerhard (C) , via Skype, paragraf 106- 121 
Johan Engwall (S) 
Margareta Ekblom (NE), via Skype 
Tommy Henricson (SD), via Skype 
Tina Löfgren (S) tjänstgörande ersättare, via Skype 

  

Ej tjänstgörande ersättare Monica Avås (M), via Skype 
Agneta Willey (MP), via Skype 
Per-Anders Staav (NE), via Skype 
Hans Vrede Lindström (V) , via Skype 
Jessica Lovéus (SD), via Skype 
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Övriga deltagare Linda Lindahl, Förvaltningschef 
 
Övriga deltagare via Skype  
Anders Härdevik, verksamhetschef 
Elisabeth Ståhl, verksamhetschef 
Maria Flinck-Thunberg, verksamhetschef 
Daniel Hellström, tf verksamhetschef 
Sara Rydell, nämndsekreterare 
Mikael Bernövall, Naturskolan 
Maria Hjortman, Naturskolan 
Marie Norelius, Naturskolan 
Måns Hellström, Utredare 
Anna Marin, Ekonom 
Birgitta Karlsson, Ekonom 
Johanna Krantz, Lokalsamordnare 
Viveca Räim, Enhetschef Arbetsmarknadsenheten och Yrkeshögskolan 
Maja Geffen, Kommunikationstrateg 
Jessica Carlson, Lärarförbundet 
Eija Svedin, Sveriges skolledarförbund 
Stig Forshult, kommunrevisor 
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Paragraf 103  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Beslut 
Johan Engwall (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 104  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns efter följande ändring: 

Ärende 18 utgår. 

__________  
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Paragraf 105  

Information: Tema - Verksamhetsutveckling: 
Naturskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Mikael Bernövall, Maria Hjortman och Marie Norelius presenterar verksamheten vid 
Naturskolan. 

__________  
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Paragraf 106 Ärendenummer UAN2020/418 

Beslut: Arbetsmarknadspolitiska intentioner och 
målsättningar  

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till 
arbetsmarknadspolitiska intentioner och målsättningar. 

2. Intentionerna och målsättningarna ska gälla för perioden 2020 - 2023. 

Reservationer 
Margareta Ekblom (NE) reserverar sig mot beslutet eftersom det på mötet framkom 
att arbetsutskotten från övriga nämnder överhuvudtaget inte är konsulterade.  
Det är två parallella uppdrag som rör samma område och ärendena borde givetvis 
samordnas. Mats Flodin hävdar att det är helt oberoende ärenden, men hävdar 
samtidigt att texten som beslutas idag ska användas för att besvara KF ärendet. Vi 
är oroliga över att indikatorer beslutas innan vi vet vilka möjligheter det finns att ta 
fram relevanta underlag och att detta bara blir ytterligare en faktor som tynger 
förvaltningen med mer administration 

Beskrivning av ärendet 
I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens årsplan för 2020 gav nämnden, som 
ansvarig för arbetsmarknadsfrågorna, sig själv ett uppdrag att formulera nämndens 
förväntningar på kommunens arbetsmarknadsåtgärder (för 
Utbildningsförvaltningen att verkställa, i samverkan med andra berörda). 
Förväntningarna är formulerade i ett dokument som är döpt till 
arbetsmarknadspolitiska intentioner och målsättningar. 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 9 september 2020. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till arbetsmarknadspolitiska 
intentioner och målsättningar godkänns. 

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar följande: 
1. Att ärendet återremitteras till senare möte eftersom nämnden ej fått information 
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om hur övriga involverade nämnder ställer sig till de gemensamma delarna som vi 
fått i uppdrag av KF att lösa gemensamt 
2. Att ärendet återremitteras tills indikatorerna faktiskt finns presenterade så att de 
kan utvärderas och vi kan ta beslut om vi faktiskt ska ha några nya indikatorer och 
vilka de i så fall ska vara. 
3. Att de delar av dokumentet som innebär ett utökat uppdrag/åtagande för 
förvaltning och/eller jobbcentrum, exempelvis att kommunen ska införa en noll-
vision för ungdomsarbetslöshet, behandlas som enskilda beslutsärenden där en 
konsekvensanalys redovisas med avseende på om ambitionsnivån är rimlig givet 
tillgängliga resurser. 
Med motiveringen: KF gav i mars uppdraget till UAN att tillsammans med berörda 
nämnder ta fram en gemensam målbild för arbetsmarknadsfrågor och hur 
samverkan mellan nämnderna ska utformas. Uppdraget skulle återredovisas till 
kommunstyrelsen i maj, vilket dock inte skedde. Ingen egentlig rapport om detta 
har kommit till nämnden.  
Att UAN ska gå vidare med klubba sina intentioner på området utan fått någon 
redovisning av resultatet av uppdraget från KF är kontraproduktivt och riskabelt om 
vi vill få till ett effektivt jobbcentrum.  
Dokumentet bör inte smyga in utökad administration genom att införa indikatorer 
som måste följas upp utan att vi först har beslutat att vi ska ha dessa indikatorer. 
Ett minimikrav här är att indikatorn går att få fram utan orimliga kostnader. Om 
indikator införs kan den sedan läggas in i dokumentet av förvaltningen när 
nämnden väl beslutat om den. 
Mycket i det framtagna dokumentet är i sig väl formulerat och lovvärt, men det 
innebär även ökade ambitioner på diverse områden utan att nämnden har fått en 
tillstymmelse till konsekvensbeskrivning om utökningarna går att genomföra eller 
kan anses rimliga.  

Solweig Eklund (S) yrkar att arbetsmarknadsprogrammet ska ha omfattningen fram 
till år 2023. 

Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till Solweig Eklunds tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut samt 2 tilläggsyrkanden. 
Yrkande nr 1 och 2 från Margareta Ekblom (NE) om återremittering av ärendet mot 
att beslut om ärendet tas idag,  
samt 2 tilläggsyrkande; yrkande nr 3 från Margareta Ekblom (NE) samt yrkande 
från Solweig Eklund (S). 
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1. Ordförande frågar om nämnden tar beslut idag eller återremitterar ärendet. 
Ordförande finner att nämnden tar beslut idag. 

2. Ordförande frågar om nämnden godkänner förslaget till arbetsmarknadspolitiska 
intentioner och målsättningar och finner att så sker. 

3. Ordförande frågar nämnden om nämnden kan godkänna tilläggsyrkandet från 
Solweig Eklund (S) om att omfattningen på programmet ska vara fram till 2023. 
Ordförande finner att så sker. 

4. Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkande nr 3 från Margareta 
Ekblom (NE) och finner att nämnden avslår yrkandet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 107 Ärendenummer UAN2020/380 

Beslut: Revidering av indikatorer_KF 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag 
och överlämnar detta till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Den 9 december 2019 beslutade kommunfullmäktige sina indikatorer. Vid 
beslutstillfället saknades värden för nuläget för vissa indikatorer och/eller 
ambitionsnivåer i fälten Ej uppnått – På rätt väg – Uppnått 2023. Därför togs beslut 
om att en revidering av indikatorerna sker den 16 november 2020. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ska komplettera uppgifter till indikator 7a. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen har gjort följande kompletteringar: 

Indikator 7a har siffror för nuläge 2020. 

Utbildningsförvaltningen har uppdaterat nuläge 2020 för följande indikatorer: 

4b – 4f, 5a – 5b, 6a, 8a, 10b. 

Utbildningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
förslag på revideringar av de indikatorer nämnden ansvarar för. 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 9 september 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 108 Ärendenummer UAN2020/380 

Beslut: Revidering av indikatorer_ UAN 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
utbildningsförvaltningens förslag på revideringar av de indikatorer nämnden 
ansvarar för. 

Beskrivning av ärendet 
Den 9 december 2019 beslutade kommunfullmäktige sina indikatorer. Vid 
beslutstillfället saknades värden för nuläget för vissa indikatorer och/eller 
ambitionsnivåer i fälten Ej uppnått – På rätt väg – Uppnått 2023. Därför togs beslut 
om att en revidering av indikatorerna sker den 16 november 2020. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ska komplettera uppgifter till indikator 7a. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen har gjort följande kompletteringar: 

Indikator 7a har siffror för nuläge 2020. 

Utbildningsförvaltningen har uppdaterat nuläge 2020 för följande indikatorer: 

4b – 4f, 5a – 5b, 6a, 8a, 10b. 

Utbildningsförvaltningen ger följande förslag på revideringar av indikatorer: 

Förvaltningen föreslår att indikator "Andelen enheter som bedriver ett systematiskt 
arbete för trygghet och trivsel" tas bort. 

Indikatorn fångar inte upp kvalitén av arbetet som utförs. 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 9 september 2020. 

__________  
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Paragraf 109 Ärendenummer UAN2020/321 

Beslut: Sammanträdestider 2021_UAN 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer sammanträdesplanen 
för 2021 enligt givna datum. 

1. 2021 sammanträder utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) kl. 16:00 
på följande dagar: 
 
Onsdagen den 17 februari 
Onsdagen den 17 mars 
Onsdagen den 21 april 
Onsdagen den 19 maj 
Onsdagen den 16 juni 
Onsdagen den 22 september 
Onsdagen den 20 oktober 
Onsdagen den 17 november 
Onsdagen den 15 december 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsbesök planeras äga 
rum veckan före nämndens sammanträdesdag, som huvudregel. 
1 gång/termin, i mars och i oktober, sker verksamhetsuppföljning istället för 
verksamhetsbesök. 

3. 2021 sammanträder utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
(UANAU) kl 09:00 följande dagar: 
 
Onsdagen den 3 februari 
Onsdagen den 3 mars 
Onsdagen den 7 april 
Onsdagen den 5 maj 
Onsdagen den 2 juni 
Onsdagen den 8 september 
Onsdagen den 6 oktober 
Onsdagen den 3 november 
Onsdagen den 1 december 
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Beskrivning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har sammanställt ett förslag på sammanträdestider 2021 
för utbildnings – och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott (UANAU) och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) inkluderande en planering för 
verksamhetsbesök och verksamhetsuppföljning för UAN. Vid framtagning och 
sammanställning av detta förslag har instruktioner från kommunstyrelsen följts. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Vid framtagningen av planeringen för sammanträdet i januari visade sig en tidplan 
som är svår att genomföra. Arbetsutskottet skulle behöva ta plats vid trettonhelgen 
vilket ger en deadline för samtliga handlingar innan jul. Förvaltningen bedömer att 
den tidplanen inte är genomförbar med tanke på all sammanställning av ärenden 
som behövs göras och föreslår därför att nämndsammanträde och arbetsutskott i 
januari utgår. Första nämndsammanträdet för 2021 blir därför i februari. Detta är en 
skillnad från 2020, då det istället inte var planerat för en nämnd i april månad. Det 
totala antalet nämndsammanträden 2020 och 2021 är ändå lika då det för 2021 
planeras en nämnd i april. 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 9 september 2020. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesplanen 2021 fastställs enligt förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Utbildningskontoret, för kännedom  
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Paragraf 110 Ärendenummer UAN2020/297 

Beslut: Delårsrapport inkl delårsbokslut per 2020-08-31 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delårsrapport 2020-08-31: 
del 1 och 2. 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport 2020-08-31: del 1 är kommunstyrelsens redovisning av 
verksamheten för den gångna perioden. Den ska bland annat beskriva 
verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat. Syftet är att ge en 
kommunövergripande informativ redovisning till kommunens invånare och 
kommunfullmäktige. 

Delårsrapport 2020-08-31: del 2, ska innehålla ekonomisk redovisning och 
verksamhetsanalys enligt instruktion som lämnats av kommunledningskontoret. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delårsrapport 2020-08-31: 
del 1 och 2. 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 9 september 2020. 

__________ 
 
Kopia till: 
KLF, för kännedom 
KS, för kännedom 
KF, för kännedom  
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Paragraf 111 Ärendenummer UAN2020/379 

Beslut: Remissvar Regional utvecklingsstrategi för 
Uppsala län 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
förslag på remissvar. 

Beskrivning av ärendet 
Remissen Regional utvecklingsstrategi Uppsala län har inkommit till 
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) från Region Uppsala. 
Utbildningsförvaltningen ombeds lämna synpunkter på dokumentet.  
 
Svar på remissen ska ha inkommit senast den 30 oktober 2020. Remissvaret med 
synpunkter ska behandlas i nämnd och därefter skickas till SBF som 
sammanställer alla nämnders yttranden till ett gemensamt remissvar, som sedan 
går till KS den 27 oktober via KSAU.  
Nämndyttrande från UAN ska skickas till SBF efter justerat protokoll, senast den 30 
september enligt överenskommelse. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förslaget på Regional utvecklingsstrategi Uppsala län är ett väl genomarbetat 
dokument som täcker in flera viktiga samhällsområden, däribland hälsa, hållbarhet 
och kompetensförsörjning. Kapitel 4 berör särskilt utbildningsförvaltningens arbete. 
Skolan har en central roll i att skapa ett inkluderande samhälle för alla medborgare. 
Utbildning och sysselsättning för alla är ett prioriterat målområde för nämnden. 
Verksamheterna ska hålla en hög kvalitet och göra det möjligt för barn och elever 
att utvecklas och få möjlighet till sysselsättning och högre utbildning. 
Utbildningsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
förslag på remissvar. 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 9 september 2020. 
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Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
förslag på remissvar. 

__________ 
 
Kopia till: 
SBF, för sammanställning till KS  
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Paragraf 112 Ärendenummer UAN2019/184 

Beslut: Investeringsplan 2022-2031 

Beslut 
1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att den långsiktiga 
investeringsplanen 2022-2031 (daterad 2020-06-09) behöver tillföras en 
grundskola 2027 för området Bergvreten/Bredsand för att täcka behovet.  

2.Den långsiktiga investeringsplanen 2022-2031 godkänns med ovanstående 
tillägg. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna tar årligen fram en långsiktig lokalbehovs- och investeringsplan. För 
2022-2031 uppgår nämndernas sammanlagda behov och önskemål till 6,2 
miljarder kronor, vilket inte kan tillgodoses inom kommunens finansiella mål. 
Kommunens lokalstyrgrupp har därför lämnat förslag på prioriteringar. För 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens del innebär prioriteringen att en 
planerad grundskola i Enköpings tätort föreslås flytta bortom 2031. Även en 
planerad förskola föreslås flytta till efter 2031. 

I investeringsplanen för 2022-2031 med gjorda prioriteringar ligger nu bl.a.: 
- 6 förskolor inom Enköpings tätort 
- 2 förskolor som tidigare beslutats, Hummelsta och Skolsta 
- Grundskola (inkl grundsärskola) i västra Enköping 
- Grundskola Örsundsbro, ny och ombyggnad 
- Gymnasium, ersättning och utökning 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Enligt nuvarande befolkningsprognos kommer antalet barn i förskoleklass och 
grundskola att öka med i genomsnitt 100 per år. Med ovanstående plan så kommer 
kapaciteten i förskoleklass och grundskola att räcka till 2026 i Enköpings tätort. 
Därefter visar prognosen på en kapacitetsbrist med ca 100 platser per år. 
Utbildningsförvaltningen ser därmed en risk att befintliga skolor kommer ha en stor 
överinskrivning om investeringen av en ny grundskola skjuts fram bortom 2031. 

När det gäller förskolan visar prognosen att kapaciteten bör räcka t.o.m. 2031 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 9 september 2020. 
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Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att 
den långsiktiga investeringsplanen 2022 - 2031 tillförs en grundskola 2027 för 
området Bergvreten/Bredsand. 

Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till Solweig Eklunds tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns 2 förslag till beslut; förvaltningens förslag mot 
förvaltningens förslag med ett tilläggsyrkande. 

1. Ordförande frågar om nämnden godkänner den långsiktiga investeringsplanen 
2022 - 2031 med tillägget att den tillförs en grundskola 2027 för området 
Bergvreten/Bredsand och finner att så sker. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
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Paragraf 113 Ärendenummer UAN2019/35 

Rapport-Lokalbehovsplan 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalsamordnare Johanna Krantz föredrar en rapport om Lokalbehovsplanen för 
Utbildningsförvaltningen. 

Under sammanträdet framkommer att Margareta Ekblom (NE) har önskemål på 
omformulering av en skrivning i rapporten. Förvaltningen tittar över formuleringen. 

__________ 
 
Kopia till: 
KLF  
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Paragraf 114  

Information: Lokaler 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalsamordnare Johanna Krantz informerar nämnden om pågående lokalprojekt 
inom Utbildningsförvaltningen. 

__________  
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Paragraf 115 Ärendenummer UAN2020/475 

Rapport: Nulägesanalys Arbetsmarknadsinsatser. 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Viveca Räim föredrar rapport om Nulägesanalys Arbetsmarknadsinsatser. 

__________  
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Paragraf 116 Ärendenummer UAN2020/399 

Rapport från Skolteamet 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med kallelsen till nämndmötet har en skriftlig rapport från Skolteamet 
skickats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

__________  
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Paragraf 117  

Kommande ärenden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl föredrar vilka ärenden som för närvarande bereds 
på förvaltningen. 

__________  
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Paragraf 118 Ärendenummer UAN2020/117 

Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Med kallelsen till nämndmötet följer en förteckning över fattade delegationsbeslut 
som även återfinns nedan.  

B. UPPHANDLING     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

B.1 

Avtal med Bergtallens 
skola om anpassad 
studiegång 

UAN2019/617 Linda Lindahl 
 

2020-06-11 

B.1 

SLI education, avtal 
gällande AV-
läromedel mellan 
Enköpings kommun 
och SLI education 
200701-210630 

UAN2020/292 Linda Lindahl 

 

 

2020-06-08 

B.1 

Avtal mellan  
Bergtallens skola och 
Enköpings kommun 
gällande elev för 
period HT20 

UAN2020/294 Linda Lindahl 

 

 

2020-06-08 

B.1 

Avtal om 
arbetsplatsförlagt 
lärande och lärande i 
arbete WGY/VO 

UAN2020/332 Linda Lindahl 

2020-06-23 

B.1 

Avtal mellan Haldor 
education och 
Enköpings kommun 

UAN2020/349 Linda Lindahl 
2020-06-29 

B.1 

Avtal mellan 
bergtallens skola och 
Enköpings kommun 
HT2020  

UAN2020/364  Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-07-08 

B.1 
Inköpsavtal Dedicare 
AB UAN2020/384  Förvaltningschef 

Linda Lindahl 
2020-08-04 
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B.1 

Avtal Bergtallens 
Skola Enköping 
kommun HT 2020  

UAN2020/395  Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-08-19 

B.1 

 Avtal Magelungen 
Utveckling AB och 
Enköpings kommun   

UAN2020/397  Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-08-20 

B.1 

Avtal skolplacering 
vid 
Duveholmsgruppens 
HVB, Katrineholm 

UAN2020/414 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-08-31 

B.1 

Avtal med Bergtallens 
skola om anpassad 
studiegång 

UAN2019/617 
Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-06-11 

B.1 

SLI education, avtal 
gällande AV-
läromedel mellan 
Enköpings kommun 
och SLI education 
200701-210630 

UAN2020/292 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-06-08 

B.1 

Avtal mellan  
Bergtallens skola och 
Enköpings kommun 
gällande elev för 
period HT20 

UAN2020/294 

Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-06-08 

  

C. RÄTTSFRÅGOR 
OCH YTTRANDEN 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

C.11 

Yttrande gällande 
överklagan till 
Yttrande till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

UAN2019/451 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-08-28 

C.11 

Yttrande och 
överlämnade av 
överklagan till 
Förvaltningsrätten 

UAN2019/706 
TF 
Förvaltningschef 
Ewa Wadell 

2020-07-17 

c.11 

Yttrande med 
anledning av 
anmälan avseende 
Örsundsbroskolan i 
Enköpings kommun, 
2020:4147, till 
Skolinspektionen 

UAN2020/285 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-08-24 
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C.11 

Yttrande i samband 
med Överklagan 
Ansökan om 
skolskjuts vid 
särskilda skäl. P-07 
Avslag, till 
Förvaltningsrätten 

UAN2020/307 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-08-18 

C.11 

Yttrande gällande 
redovisning, till 
Skolinspektionen.  

UAN2020/32 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-08-28 

C.11 

Yttrande i samband 
med Överklagan 
elevresor, till 
Förvaltningsrätten 

UAN2020/362 Tf förvaltningschef 
Ewa Wadell 

2020-07-28 

C.11 

Yttrande i samband 
med överklagan 
elevresor, till 
Förvaltningsrätten 

UAN2020/366 Tf förvaltningschef 
Annika Enbom 

2020-07-09 

C.11 

Yttrande i samband 
med Överklagan 
elevresor, till 
Förvaltningsrätten 

UAN2020/368 Tf förvaltningschef 
Annika Enbom 

2020-07-10 

C.11 

Yttrande i samband 
med Överklagan 
skolskjuts , till 
Förvaltningsrätten 

UAN2020/375 Tf förvaltningschef 
Ewa Wadell 

2020-07-28 

C.11 

Yttrande i samband 
med Överklagan 
skolskjuts, till 
Förvaltningsrätten 

UAN2020/376 Tf förvaltningschef 
Ewa Wadell 

2020-07-28 

C.11 

Yttrande i samband 
med svar på anmälan 
om kränkande 
behandling vid 
Bergvretenskolan, 
Enköpings kommun 
(Dnr SI2020:5430), 
till Barn- och 
elevombudet.  

UAN2020/410 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-08-31 

c.11 

Yttrande i samband 
med överklagan 
beslut om elevresor, 
till 
Förvaltningsrätten  

UAN2020/415 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-09-04 

c.11 

Yttrande i samband 
med överklagan 
beslut om elevresor, 
till 
Förvaltningsrätten. 

UAN2020/424 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-09-04 
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C.11 

Yttrande gällande 
riktad tillsyn av 
Bergvretenskolan, till 
Skolinspektionen.  

UAN2019/296 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-06-24 

 

D. PERSONAL     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

D.1 

Beslut om 
tillförordnad 
förvaltningschef 

UAN2019/794 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-06-08, 
2020-07-08, 
2020-07-22 

  

Delegationsbeslut 
gällande delegering 
av tf rektor under 
sommaren 2020 
(förskolor) 

UAN2020/301  
Rekorer förskolan 
(tf under 
semestrarna)  

2020-06-11 

 

E. ÖVRIGT     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

E.1 

Förskoleavgift vid 
förkylningssymtom 
under 
coronapandemin 

UAN2020/198  

Ordförande UAN 

2020-04-07 

E.1 

Avstägning av elev 
med hänvisning till 
SkolL 5:18 

UAN2020/406 Ordförande UAN 
2020-08-28 

 

 

G. FÖRSKOLA     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

G.3 och G.6 Förtur förskola UAN2020/440 Verksamhetschef 
Elisabeth Ståhl 

2020-09-14 
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J. FÖRSKOLEKLASS     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

SKN2018/247 (Riktlinjer 
för skolplacering 
grundskola beslutade 27 
mars 2019) samt j.05 och 
J.06 

Erbjudande 
skolbyte, beslut 
om skolplacering 

UAN2020/296 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-07-10 

 

K. GRUNDSKOLA     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman (Delegat) 

Beslutsdatum 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Ansökningar 
skolskjuts 2021,  
Bifall 

UAN2020/306/1 Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

Tom 200915 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Beslut om 
skolskjuts vid 
särskilda skäl. P-
07 Avslag 

UAN2020/307 Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

2020-08-18 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Ansökan om 
skolskjuts vid 
särskilda skäl, 
Avslag P-09.  

UAN2020/309 Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

2020-06-15 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Beslut om 
skolskjuts till 
Friskola F08. 
Avslag. 

UAN2020/316 Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

2020-07-31 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Beslut om 
skolskjuts till 
Friskola, P -10 
Avslag 

UAN2020/317 Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

2020-07-31 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Beslut om 
skolskjuts F-12 
Avslag, 

UAN2020/325 Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

2020-07-31 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Beslut om 
skolskjuts vid 
särskilda skäl P-
10 Avslag,  

UAN2020/326 Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

2020-07-31 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-

Beslut om 
skolskjuts vid 
växelvist 

UAN2020/327 Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

2020-07-31 
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17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

boende F-10 
Avslag 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Beslut om avslag 
skolskjuts  UAN2020/328 Skolskjutshandläggare 

Ingela Ernlund 

2020-07-31 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Beslut om 
skolskjuts  UAN2020/329 Skolskjutshandläggare 

Ingela Ernlund 

2020-07-31 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Beslut om 
skolskjuts  UAN2020/331 Skolskjutshandläggare 

Ingela Ernlund 

2020-07-31 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Beslut om 
skolskjuts  UAN2020/353 Skolskjutshandläggare 

Ingela Ernlund 

2020-07-02 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Skolskjuts vid 
särskilda skäl , 
hänvisning till 
ärende 
UAN2019/706, 
Bifall P-07 

UAN2020/400 Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

2020-08-20 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Ansökan om 
skolskjuts, samt 
skolskjuts vid 
särskilda skäl 
och 
växelvisbonde 
läsår 20/21. 
Bifall. 
Grundskola UAN2020/308/1 

Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

Beslut tagna 
fram till 
200915 

Riktlinjer för skolskjuts 
och avsnitt j7-10, k13-
17, l.12- 14, o.27, o.29, 
p.7-p11 

Ansökan om 
skolskjuts, samt 
skolskjuts vid 
särskilda skäl 
och 
växelvisbonde 
läsår 20/21. 
Bifall. Förskola UAN2020/308/2 

Skolskjutshandläggare 
Ingela Ernlund 

Beslut tagna 
fram till 
200915 

 

L. GRUNDSÄRSKOLA     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 
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L.1 

Beslut om 
mottagande i 
grundsärskolan 

UAN2020/181  Förvaltningschef 
Linda Lindahl 2020-03-23 

L.1 

Beslut om 
mottagande i 
grundsärskolan 

UAN2020/274  Förvaltningschef 
Linda Lindahl 2020-05-28 

L.1 

Beslut om 
mottagande i 
grundsärskolan 

UAN2020/275  Förvaltningschef 
Linda Lindahl 2020-05-28 

L.2 

Beslut om 
mottagande på 
försök i 
grundsärskolan 

UAN2020/276  
Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-05-28 

 

O. 
GYMNASIESKOLA 

    

Paragraf i 

Delegationsordninge
n 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

O.21 
Beslut om förläng 
skoltid 

UAN2020/289  Förvaltningschef 
Linda Lindahl 2020-06-05 

O.21 

Beslut om ersättning 
för förlängda studier 
(år 4) 

UAN2020/334  Förvaltningschef 
Linda Lindahl 2020-06-24 

o.21 

Beslut om ersättning 
för förlängda studier 
(år 4) 

UAN2020/354 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-07-03 

o.21 

Beslut om ersättning 
för förlängda studier 
(år 4) 

UAN2020/355 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-07-03 

o.21 

Beslut om ersättning 
för förlängda studier 
(år 4) 

UAN2020/358 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-07-03 

o.21 

Beslut om ersättning 
för förlängda studier 
(år 4) 

UAN2020/407 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-09-01 

O.27 

Ansökan om 
skolskjuts vid 
särskilda skäl P-03, 
GY Avslag 

UAN2020/337  Skolskjutshandläggar
e Lill Marie 
Bernström 2020-06-25 

o.27 

Avslag elevresor vid 
särskilda skäl 
gymnasiet 

UAN2020/426 
Skolskjutshandläggar
e Lill-Marie 
Bernström 

2020-09-10 
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O.27 

Bifall reseersättning, 
inackordering, UL 
skolkort gymnasiet 

UAN2020/377/
1 

Skolskjutshandläggar
e Lill-Marie 
Bernström 

Beslut tagna 
fram till 
200915 

o.30 

Beslut 
introduktionsprogra
m (ej beviljat) 

UAN2020/401 Förvaltningschef 
Linda Lindahl 

2020-09-01 

O.21 
Beslut om förläng 
skoltid 

UAN2020/289  Förvaltningschef 
Linda Lindahl 2020-06-05 

 

P.GYMNASIESÄRSKOLA     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

P.2 

Beslut om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan 

UAN2020/338 Rektor Daniel 
Hellström 

2020-06-25 

P.2 

Beslut om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan 

UAN2020/339 Rektor Daniel 
Hellström 

2020-06-25 

P.2 

Beslut om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan 

UAN2020/340 Rektor Daniel 
Hellström 

2020-06-25 

P.2 

Beslut om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan 

UAN2020/341 Rektor Daniel 
Hellström 

2020-06-25 

P.2 

Beslut om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan 

UAN2020/342 Rektor Daniel 
Hellström 

2020-06-25 

P.2 

Beslut om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan 

UAN2020/343 Rektor Daniel 
Hellström 

2020-06-25 

P.2 

Beslut om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan 

UAN2020/344 Rektor Daniel 
Hellström 

2020-06-25 

P.2 

Beslut om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan 

UAN2020/345 Rektor Daniel 
Hellström 

2020-06-25 

P.2 

Beslut om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan 

UAN2020/346 Rektor Daniel 
Hellström 

2020-06-25 

P.2 

Beslut om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan 

UAN2020/347 Rektor Daniel 
Hellström 

2020-06-25 
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Q. KOMMUNAL 
VUXENUTBILDNING 
OCH UTBILDNING I 
SVENSKA FÖR 
INVANDRARE 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman (Delegat) 

Beslutsdatum 

Q2a Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
grundläggande 
kurser 

200501-
200531. 11 st 

Rektor Lena Örn 2020-05-31 

Q2b Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
gymnasiala 
kurser 

200501-
200531. 7 st 

Rektor Lena Örn 2020-05-31 

Q2c Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
svenska för 
invandrare 

200501-
200531. 21 st 

Rektor Lena Örn 2020-05-31 

Q2a Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
grundläggande 
kurser 

200501-
200531. 36 st 

Vuxenutbildningschef 
Viveca Räim 

2020-05-31 

Q2b Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
gymnasiala 
kurser 

200501-
200531. 191 
st 

Vuxenutbildningschef 
Viveca Räim 

2020-05-31 

Q2c Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
svenska för 
invandrare 

200501-
200531. 0 st 

Vuxenutbildningschef 
Viveca Räim 

2020-05-31 

Q2a Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
grundläggande 
kurser 

200601-
200630.0 st 

Vuxenutbildningschef 
Viveca Räim 

2020-06-30 

Q2b Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 

200601-
200630. 1 st 

Vuxenutbildningschef 
Viveca Räim 

2020-06-30 
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gymnasiala 
kurser 

Q2c Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
svenska för 
invandrare 

200601-
200630. 0 st 

Vuxenutbildningschef 
Viveca Räim 

2020-06-30 

Q2a Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
grundläggande 
kurser 

200601-
200630. 0 st 

Rektor Lena Örn 2020-06-30 

Q2b Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
gymnasiala 
kurser 

200601-
200630. 0 st 

Rektor Lena Örn 2020-06-30 

Q2c Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
svenska för 
invandrare 

200601-
200630. 15 st 

Rektor Lena Örn 2020-06-30 

Q2a Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
grundläggande 
kurser 

200701- 
200731. 0 st 

Rektor Lena Örn 2020-07-31 

Q2b Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
gymnasiala 
kurser 

200701- 
200731. 0 st 

Rektor Lena Örn 2020-07-31 

Q2c Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
svenska för 
invandrare 

200701- 
200731. 0 st 

Rektor Lena Örn 2020-07-31 

Q2a Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
grundläggande 
kurser 

200701- 
200731. 0 st 

Vuxenutbildningschef 
Åsa Widmark 

2020-07-31 

Q2b Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
gymnasiala 
kurser 

200701- 
200731. 1 st 

Vuxenutbildningschef 
Åsa Widmark 

2020-07-31 

Q2c Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 

200701- 
200731. 0 st 

Vuxenutbildningschef 
Åsa Widmark 

2020-07-31 
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svenska för 
invandrare 

Q2a Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
grundläggande 
kurser 

200801-
200831. 71 st 

Rektor Lena Örn 2020-08-31 

Q2b Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
gymnasiala 
kurser 

200701-
200731. 86 st 

Rektor Lena Örn 2020-08-31 

Q2c Beslut om 
antagning av 
elever till Komvux 
svenska för 
invandrare 

200801-
200831. 53 st  

Rektor Lena Örn 2020-08-31 

Q2a Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
grundläggande 
kurser 

200801-
200831. 11 st 

Vuxenutbildningschef 
Åsa Widmark 

2020-08-31 

Q2b Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
gymnasiala 
kurser 

200801-
200831. 223 
st 

Vuxenutbildningschef 
Åsa Widmark 

2020-08-31 

Q2c Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
svenska för 
invandrare 

200801-
200831.0 st 

Vuxenutbildningschef 
Åsa Widmark 

2020-08-31 

Q.3 

Beslut om 
upphörande av 
svenska för 
invandrare, SFI 

UAN2020/405 Rektor Lena Örn 

2020-08-17 

 

 

__________  
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Paragraf 119  

Information: Skrivelser 

Beslut 
Informationen om inkomna skrivelser noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Följande skrivelser har inkommit till utbildningsförvaltningen. 

Skrivelse nr Från Datum Ärende  Dnr 

01 Skolinspektionen 
Dnr 2020:1111 

2020-09-17 Beslut gällande 
Ansökan om 
godkännande som 
huvudman för 
gymnasieskola vid NTI 
Gymnasiet Uppsala i 
Uppsala kommun 

UAN2020/449 

02 Kommunstyrelsen 
(2020-09-01 KS 
§129) 

2020-09-01 Återrapportering om 
arbetet med att 
sammanföra skola med 
teknik- och 
yrkesutbildning med 
företag 

UAN2020-432 

03 Kommunstyrelsen 
(2020-09-01 KS 
§132)  

2020-09-01 Utvärdering av 
kommunens hantering 
av coronapandemin 

UAN2020-431 

04 Tekniska nämnden 
(2020-06-17 TN 
§79) 

2020-06-17 Entreprenadform för 
upphandling av ny 
gymnasieskola 

UAN2020/350 

05 Skolinspektionen 2020-09-16 Återkoppling efter 
intervju med rektor och 
elever Westerlundska 
gymnasietSI20205178 

UAN2020/447 

 

Redovisning av kränkande behandling på kommunens grundskolor juni och augusti 
2020.   

__________  
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Paragraf 120  

Information: Medborgardialog Fjärdhundra 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande Mats Flodin informerar om medborgardialog Fjärdhundra. 

__________  
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Paragraf 121  

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl informerar nämnden om att nyanställd 
verksamhetschef börjar på förvaltningen den 1 oktober. 

__________ 
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