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Beslutande organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
  
Plats och tid Skype och Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, torsdagen den 22 

oktober 2020, klockan 16.00–19:55. 
  
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Mats Flodin, Ordförande (M) 
Solweig Eklund, Vice ordförande (S), via Skype 
Svante Forslund (L), via Skype 
Roland Wallhuss (KD), via Skype, paragraf 125- 143 
Johan Engwall (S) 
Tommy Henricson (SD), via Skype, paragraf 122- 135 
 
Agneta Willey (MP), tjänstgörande ersättare, via Skype 
Jessica Lovéus (SD), tjänstgörande ersättare, via Skype, paragraf 122-128 
Tina Löfgren (S) tjänstgörande ersättare, paragraf 129- 143 
Per-Anders Staav (NE), tjänstgörande ersättare, via Skype 
Jessica Lovéus (SD), tjänstgörande ersättare, via Skype, paragraf 136-143 
 
 

Hans Vrede Lindström (V) , via Skype 
Jessica Lovéus (SD), via Skype, paragraf 129- 135 
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Övriga deltagare Linda Lindahl, Förvaltningschef 
Sara Rydell, Nämndsekreterare 
 
Övriga deltagare via Skype  
Anders Härdevik, Verksamhetschef grundskola 
Elisabeth Ståhl, Verksamhetschef förskola 
Maria Flinck-Thunberg, Verksamhetschef SoU  
Carina Westh, Verksamhetschef gymnasieverksamhet, VUX, AME 
Lena Örn, Enhetschef lärvux, SFI, Integrationsenheten,  
Åsa Widmark, Rektor externa utbildningar/administrativ chef 
Viveca Räim, Enhetschef Arbetsmarknadsenheten och Yrkeshögskolan 
Martin Hansen , Avdelningschef, Kommunledningsförvaltningen, paragraf 
122-125 
Rickard Westlöf, Samhällsbyggnadsförvaltningen, paragraf 122-128 
Johanna Krantz, Lokalsamordnare, paragraf 122- 128 
Måns Hellström, Utredare 
Anna Marin, Ekonom 
Birgitta Karlsson, Ekonom 
Maja Geffen, Kommunikationsstrateg 
Ulrika Björn, Administrativ chef, utbildningsförvaltningen 
Elin Billås, HR- konsult, paragraf 139- 140 
Stig Forshult, Kommunrevisor 
Jessica Carlson, Lärarförbundet 
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Paragraf 122  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Johan Engwall (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 123  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 124  

Information: Tema - Verksamhetsutveckling: VUX - 
interna och externa utbildningar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsområdet som inkluderar gymnasieverksamheten, vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsenheten har en ny verksamhetschef from 1 oktober 2020; Carina 
Westh. Carina presenterar kort sig själv och sedan följer en presentation från de 3 
enhetscheferna Åsa Widmark (Komvux inklusive externa utbildningar, Lena Örn 
(Lärvux, SFI, Integrationsenheten) och Viveca Räim (Arbetsmarknadsenheten 
med Jobbcentrum och Servicepoolen samt Yrkeshögskolan) med fokus på 
verksamhetsutveckling för externa utbildningar och Komvux/SFI samt Nuläge 
Arbetsmarknad inkluderande planen för arbetet framöver. 

__________  
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Paragraf 125  

Information: Leasing och kostnader (IT) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Martin Hansen, Avdelningschef på Kommunledningsförvaltningen informerar 
nämnden om leasing och kostnader kopplat till IT- utrustning. 

__________  
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Paragraf 126 Ärendenummer UAN2020/363 

Svar på remiss: Stärkt kvalitet och likvärdighet i 
fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
utbildningsförvaltningens remissvar. 

Beskrivning av ärendet 
En remiss har inkommit till Enköpings kommun angående betänkandet Stärkt 
kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34). 
Enköpings kommun uppdras att lämna synpunkter på förslagen och/eller materialet 
i betänkandet. Remissen har överlämnats till utbildningsförvaltningen för beredning 
och beslut. 

Remissvaret ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 26 oktober 
2020. Svaren bör lämnas in i bearbetningsbar form (ex. Word-format) per e-post till 
u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
anders.edin@regeringskansliet.se. Diarienummer U2020/03811/S och 
remissinstansens namn anges i ämnesraden. Remissinstansens namn anges även 
i dokumentnamnet. 

Utredningens uppdrag innefattar att kartlägga och analysera vilka 
utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att 
öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska 
uppdrag. Utredningen ska också kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg 
stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på hur man 
kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Utbildningsförvaltningen instämmer i att fritidshemmets kvalitet och likvärdighet bör 
stärkas. Kvaliteten bör stärkas i fritidshemmen genom dialog mellan professioner 
kopplat till enheternas kvalitetsarbete. Dock anser förvaltningen att begreppet 
kvalitet bör problematiseras utifrån dess vaga innebörd i ett nuläge i fritidshemmet. 
När kvalitetshöjning ska omsättas i antal åtgärder behöver man utgå från ett 
nuläge för att synliggöra utveckling. Vad innebär egentligen kvalitet i 
fritidshemmets undervisning och utbildning? Vilket avstamp tar vi när vi talar om 
kvalitet och hur kan det mätas? Önskvärt läge är att elever erbjuds ett fritidshem 
som kompenserar och kompletterar skola och samhälle på ett sätt som stödjer och 
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stimulerar elever till utveckling och lärande – utan att "skolifieras". Elever i 
fritidshemmet har rätt till en god och likvärdig utbildning som utgår från ett 
didaktiskt perspektiv anpassad för fritidshemmets egna specifika roll i 
utbildningssystemet. Utbildningen som elever erbjuds i fritidshemmet bör ha det 
livslånga lärandet i fokus, med det situerade-, grupporienterade- och lustfyllda 
lärandet som riktmärken. Fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder eleverna 
andra erfarenheter och möjlighet att möta kunskaper ur ett annat perspektiv än det 
sätt som oftast praktiseras i den obligatoriska grundskolan. Nuvarande 
undervisning i fritidshemmet är inte alltid likvärdig. Fritidshemmens 
sammansättning varierar. Antal inskrivna elever, antal akademiskt utbildad 
personal samt förutsättningar för kvalitetsarbete ser olika ut. Detta påverkar 
således kvaliteten i den utbildning som erbjuds eleverna. 

Ytterligare en aspekt som bör beaktas är det faktiska nuläget nationellt gällande 
den begränsade tillgång till lärare i fritidshem samt avsaknad av samarbete med 
lärosäte som har examensrätt för lärare i fritidshem. Den sistnämnda 
begränsningen får till följd att endast ett fåtal studenter, med inriktning utbildning 
lärare i fritidshem, kommer till verksamheten och således saknas nyutexaminerade 
lärare med denna inriktning. Utbildningsförvaltningen delar utredningens bild av 
behov av utbildad personal i socioekonomiskt utsatta områden. 
Utbildningsförvaltningen ser behovet av att utbilda befintlig personal samt rekrytera 
examinerade lärare i fritidshem för att skapa förutsättningar för god undervisning i 
fritidshemmet. Under läsåret 19/20 genomfördes en kommungemensam 
fortbildning med utgångspunkt i Skolverkets webbutbildningar, Fritidshemmets 
uppdrag samt Fritidshemmets undervisning. Denna utbildning arbetas nu vidare 
med, på rektorsnivå. Utifrån förvaltningens samlade erfarenhet identifieras behov 
av dialog mellan professioner, rektorer, enheter och ledning på förvaltningsnivå i 
frågor om innehåll, utveckling och möjligheter med fritidshemmets utbildning. 

Sammanfattningsvis, kommer Utbildningsförvaltningen i detta remissvar specifikt 
att ge yttranden gällande utredningens förslag om fritidssamordnare, förstelärare i 
fritidshem samt särskilt stöd i fritidshemmen enligt kap. 14 skollagen. Gällande 
utredningens förslag om fritidssamordnare uttrycker Utbildningsförvaltningen att 
det kan vara positivt men att förslaget kan innebära svårigheter när det kommer till 
att få mandat på enheter. Angående förstelärare i fritidshem anser 
Utbildningsförvaltningen att en utvärdering av den befintliga förstelärarreformen är 
steg ett, därefter tas beslut om kommande breddning av förslaget. I utredningens 
förslag om att ge plats i kommunens fritidshem åt elever som behöver stöd för att 
kunna nå kunskapskraven är Utbildningsförvaltningen positiv om utbildningen utgår 
från fritidshemmets kompletterande och kompenserande uppdrag. 
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Yttrande med utgångspunkt i utredningens förslag 

1. Utveckling av fritidshemmets verksamhet 
Fritidssamordnare (s.164-169) 

Gällande den föreslagna insatsen om att utse fritidssamordnare är 
Utbildningsförvaltningens ställningstagande att det kan vara positivt. Detta utifrån 
möjligheten att på ett övergripande plan stötta med riktade insatser, t.ex. i det 
systematiska kvalitetsarbetet för fritidshem. Vidare kan denna typ av tjänst bidra till 
professionsutveckling. Tveksamhet till förslaget rör sig om vilken reell förändring 
denna insats innebär. Erfarenheter vi har dragit utifrån genomförda insatser i 
denna form, i andra delar av utbildningssystemet, är att det är ett komplicerat 
uppdrag. Det har varit problematiskt att skapa agens samt att få tillträde till 
enheter. Själva insatsen om samordnande funktion är sårbar. Komplexiteten finns 
också i vilket faktiskt mandat en samordnare har utifrån skollagen. 

2. Kommande stadsbidrag för karriärsteg 

Förstelärare i fritidshem (s.179) 

Innan denna breddning av förstelärarreformen även omfattar fritidshemmen, måste 
den befintliga reformen utvärderas. Om utvärdering visar ett gott resultat är 
Utbildningsförvaltningen positiv till den föreslagna insatsen av karriärsteg genom 
förstelärare inom fritidshem. Det är dock nödvändigt att sätta denna reform i ett 
sammanhang. Ett vidare och fördjupat arbete för att skapa förutsättningar för 
fritidshemmet att utveckla metoder och former för dess specifika didaktik, bör på ett 
eller annat sätt ha fortsatt fokus. Sannolikt skulle förslaget innebära en utveckling 
på enheten, men som ensam insats kanske den inte skulle leda någonstans. För 
att en reell utveckling av fritidshemmets didaktik ska kunna ske bör fler utbildade 
lärare i fritidshem samverka med en förstelärare i fritidshem. Rektor har en 
avgörande roll i detta arbete. 

3. Särskilt stöd i fritidshemmen enligt 14 kap. 

Elever ska kunna ges plats i fritidshemmen om det behövs för att kunna nå 
läroplanens kunskapskrav (s. 239-241) 

Utbildningsförvaltningen anser att det är positivt att man försöker underlätta för 
elever att nå kunskapskraven. Den föreslagna insatsen, gällande stöd till de elever 
som inte når kunskapskraven, kan påverka elevers möjlighet att utveckla intressen, 
förmågor och kunskaper i positiv riktning. Det är av stor vikt att eleven erbjuds stöd 
i fritidshemmen utifrån uppdragen om att komplettera och kompensera skolan. 



 Protokoll  11 (41) 

Sammanträdesdatum  
2020-10-22  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Fritidshemmets uppgift blir här att tillsammans med eleven, vårdnadshavare och 
skolan att identifiera och stötta utvecklandet av elevernas "hela jag". 

4. Andra överväganden 

Utredningens övriga delar har Utbildningsförvaltningen inga synpunkter på. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 
oktober 2020. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 
remissvar. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningsdepartementet  
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Paragraf 127 Ärendenummer UAN2020/469 

Kapacitetsökning grundskola 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner ökad driftskostnad enligt 
uppdaterad kalkyl gällande fastighet Korsängsgatan 2:2, B-huset, Korsängsgatan 
12, daterad 2020-10-23, vilket innebär en ökad hyresförändring på 990 000 kr/år.  

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden en 
ombyggnation av B-huset, Korsängen 2:2, Korsängsgatan 12. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslut av förvaltningschef taget 2020-03-03 med stöd av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens delegation av beslutanderätt (Delegationsordning. 
UAN2019/2: E.3) kommer vuxenutbildningscentrum flytta från sina nuvarande 
lokaler på Korsängsgatan 12, B-huset, Korsängen 2:2. Korsängsskolan kommer då 
använda lokalen för grundskoleverksamhet och den måste anpassas med ett 
mottagningskök, fler toaletter samt vissa mindre hyresgästanpassningar för att 
grundskoleverksamheten ska kunna utveckla sitt arbetssätt. 

I en artikel i EP 2020-10-22 nämndes en total investering för beslutet om 33 
miljoner kronor. Detta är felaktigt och korrekt investering är 18 miljoner för 
renoveringen och 3 miljoner för inventarier. En sammanlagd investering på 21 
miljoner. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Prognosen visar att Korsängens upptagningsområde är det placeringsområde i 
Enköpings tätort som har den största ökningen av elever inom tio år. 
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Det är en förutsättning att Korsängsskolans utökning behöver ligga i direkt 
anslutning till deras 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 på c:a 200 miljoner 
kronor. Utbildningsförvaltningens bedömning är att denna investering måste startas 
omgående och åtgärderna måste vara klara till skolstart höstterminen 2021. 

Fram till idag har en förstudie pågått där en kalkyl för ökad driftskostnad tagit fram. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 
oktober 2020. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden  
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Paragraf 128  

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 129 Ärendenummer UAN2020/73 

Svar på medborgarförslag: Extra anslag till skolor och 
elevråd som önskar göra arbeten om andra 
världskriget och /eller koncentrationsläger, 
information, föreläsning, resor etc.,  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

Reservationer 
Tommy Henricson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om extra anslag till skolor och elevråd har inkommit till 
utbildningsförvaltningen den 3 februari 2020, (dnr: KS2019/848) 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förintelsen är ett av de grövsta brott som begåtts mot mänskligheten och 
utbildningsförvaltningen ser positivt på att skolorna i Enköpings kommun genomför 
studieresor och projektarbeten med syfte att fördjupa elevernas kunskaper kring de 
övergrepp som begicks. Extra finansiering för sådan utbildning finns dock redan att 
söka. Som exempel genomförde Korsängsskolan en resa till Auschwitz vilken 
delvis finansierades med sökta medel ur Palmestipendiet. Det är svårt för 
förvaltningen att tilldela extra anslag för ytterligare utbildning kring just förintelsen 
utan att samtidigt uppmärksamma andra folkmord på samma sätt. 
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att 
avslå medborgarförslaget. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 
oktober 2020. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget. 
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Yrkanden 
Tommy Henricson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Per-Anders Staav (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Mats Flodin (M) finner att det finns 2 förslag till beslut. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Tommy Henricsons förslag 
till bifall av medborgarförslaget. 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut 
och finner att så sker. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Förslagsställaren, för kännedom  
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Paragraf 130 Ärendenummer UAN2020/483 

Reviderad delegationsordning UAN 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den reviderade 
delegationsordningen, daterad 2020-10-22. 

Delegationsordningen gäller från och med beslutsdatum. 

Beskrivning av ärendet 
Den 7 maj 2020 antog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sin nuvarande 
delegationsordning. Förvaltningen föreslår att delegationsordningen revideras och 
uppdateras. 

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 (2017:725). 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 
Utbildningsförvaltningen har uppmärksammat flertalet avsnitt i 
delegationsordningen som behöver korrigeras för att möjliggöra en effektivare 
verksamhet på förvaltningen genom kortare beslutsvägar och snabbare 
handläggning. Bifogat finns en reviderad version av delegationsordning med 
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föreslagna ändringar tydligt markerade, den nuvarande delegationsordningen finns 
också i bilaga för att jämföra ändringar. I bilaga finns också en version av 
delegationsordningen givet att föreslagna förändringar träder i kraft i samband med 
beslut. Förvaltningen arbetar löpande med att ta fram beslutsmallar för delegater i 
enlighet med delegationsordningen. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad 
delegationsordning, som återfinns som bilaga 2,och heter DGO daterad 2020-10-
22. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 
oktober 2020. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Den reviderade delegationsordningen som återfinns som bilaga 2 (DGO daterad 
2020-10-22) antas. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

__________  
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Paragraf 131 Ärendenummer UAN2020/505 

Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är positivt inställda till dessa 2 uppdrag. 
Då rapportering av IT- orienterade projekt som finansieras av digitaliseringsfonden 
kommer att ske vid nästa nämndmöte avvaktar nämnden med att ta ställning till det 
första förslaget. När det gäller det andra förslaget drar Per- Anders Staav (NE) 
tillbaka det tillsvidare. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ledamotsinitiativ har inkommit från Nystart Enköping den 7 oktober 2020: 

Bakgrund: På nämndmötet den 24 september beslutade nämnden om dokumentet 
Arbetsmarknadsmässiga intentioner och målsättningar som tydliggör de politiska 
förväntningarna inom området. 

I dokumentet identifierades behovet av utbyte av information mellan involverade 
parters IT-system så att informationsdelning och effektiv samverkan blir möjlig. 
Dokumentet fastställer också målet att kommunen som arbetsgivare bidrar till att 
människor som av olika orsaker står långt från arbetsmarknaden får hjälp med 
arbetsträning och praktik. 

Båda dessa saker rör områden där nämnden behöver bättre information om 
förvaltningens arbete. Tidigare fanns det exempelvis de populära fixartjänster för 
äldre som gav till personer som behövde arbetsträning. Den åtgärden lades ned 
utan att nämnden fått någon rimlig förklaring om anledningen. Redovisning om 
vilka objektiva kriterier som behöver vara uppfyllda för dylika åtgärder ska vara 
funktionella är viktig information för det politiska arbetet när det kommer 
förfrågningar om att UAN ska ta över ansvaret för diverse olika typer av 
verksamhet. 

Nystart Enköping yrkar därför: 

att 

1. förvaltning får ett uppdrag att rapportera till nämnden om hur förvaltningen 
använder/kan använda kommunens digitaliseringsfond. Med ett specifikt fokus på 
frågan om digitaliseringsfonden kan användas för att få till integrationer för utbyte 
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av information mellan arbetsförmedling, socialförvaltning och förvaltningen egna 
system. 

2. förvaltningen får ett uppdrag att redovisa vilka kriterier som behöver vara 
uppfyllda för att platser som de fixartjänster som fanns tidigare, där man kan 
arbetsträna personer som behöver sådant stöd, ska vara möjliga. 

__________  
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Paragraf 132 Ärendenummer UAN2019/630 

Rapport: Ekonomisk månadsrapport 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Marin och Birgitta Karlsson, ekonomer på Utbildningsförvaltningen föredrar 
för nämnden en aktuell ekonomisk rapport gällande september 2020. 

__________  
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Paragraf 133 Ärendenummer UAN2020/297 

Rapport: Kvalitetsredovisning T2 2020 - nämndens 
verksamheter 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Maria Flinck- Thunberg, verksamhetschef Stöd- & Utvecklingsenheten (SoU) 
och Måns Hellström, utredare, föredrar för nämnden en rapport gällande 
Kvalitetsredovisning Tertial 2 2020 - nämndens verksamheter. Samtliga 
verksamhetschefer deltar med kort presentation för sina respektive 
verksamhetsområden. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 
oktober 2020. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Rapporten Kvalitetsredovisning T2 2020 - nämndens verksamheter godkänns. 

__________  
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Paragraf 134 Ärendenummer UAN2020/207 

Rapport: Kompetensförsörjningsplan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan kompetensförsörjningsplanen uppdaterades med senaste siffror under 
våren 2020 har i stort sett inga personalförändringar skett. 
Detta är förankrat med Johan Åberg vid HR-avdelningen. 
Kompetensförsörjningsplanen är därmed oförändrad sedan den behandlades 
under nämndens sammanträde i maj 2020. 

__________  
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Paragraf 135  

Kommande ärenden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl föredrar för nämnden vilka ärenden som för 
närvarande bereds på förvaltningen för att föredras vid nästa nämndsammanträde. 

__________  
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Paragraf 136 Ärendenummer UAN2020/117 

Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av fattade 
delegationsbeslut. 

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

 

A. EKONOMI     
Paragraf i 
Delegationsordn
ingen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsda
tum 

A.10 

Utdelning Anna och 
Rickard 
premiedonationsfon
d.  

UAN2019
/479 

Ordförande 
Mats 
Flodin 
(Fondkom
mittén) 

2020-09-
29 

 

B. 
UPPHANDLING 

    

Paragraf i 
Delegationsordn
ingen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsda
tum 

B.1 

Kontrakt för 
skapande 
skola/förskola-
projekt 2020  

UAN2020/
186  

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2020-09-
16 

B.1 

Avtal mellan 
Västerås stad och 
Enköpings 
kommun för 
interkommunalers
ättning  

UAN2020/
463 

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2020-09-
11 

B.1 

Avtal mellan 
Västerås stad och 
Enköpings 

UAN2020/
464 

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2020-09-
11 
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kommun för 
interkommunalers
ättning (Förskola)  

B.1 

Avtal mellan 
Västerås stad och 
Enköpings 
kommun för 
interkommunalers
ättning (Förskola)  

UAN2020/
465  

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2020-09-
11 

B.1 

Avtal mellan 
Västerås stad och 
Enköpings 
kommun för 
interkommunalers
ättning (Förskola)  

UAN2020/
466  

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2020-09-
11 

B.1 

Direktupphandling 
konferens/seminar
ium med 
övernattning  

UAN2020/
498  

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2020-10-
01 

B.1 

Tilläggsavtal - Tieto 
Sweden AB  

UAN2020/
499  

Förvaltnings
chef Linda 
Lindahl 

2020-10-
01 

  

C. 
RÄTTSFRÅGO
R OCH 
YTTRANDEN 

    

Paragraf i 
Delegationsor
dningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutand
e 
tjänstema
n 
(Delegat) 

Beslutsd
atum 

C.11 

Yttrande till 
Skolinspektionen. 
Begäran om yttrande med 
anledning av anmälan 
avseende Enöglaskolan i 
Enköpings kommun (Dnr 
2019:10097), 
Skolinspektionen 

UAN201
9/920 

Förvaltnin
gschef 
Linda 
Lindahl 

2020-09-
21 

C.11 

Yttrande till 
Skolinspektionen gällande 
Beslut efter tillsyn av 

UAN202
0/129 

Förvaltnin
gschef 

2020-09-
28 
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Enöglaskolan, 
skolinspektionen 
2020:1462  

Linda 
Lindahl 

C.11 

Yttrande till 
Skolinspektionen gällande 
Begäran om yttrande med 
anledning av anmälan 
mot Munksundsskolan, 
Enköpings kommun. 
skolinspektionen 
2019:10273  

UAN202
0/158 

Förvaltnin
gschef 
Linda 
Lindahl 

2020-10-
07 

C.11 

Yttrande till 
Skolväsendets 
överklagande nämnd 
Överklagan gällande 
avslag för sökt utbildning i 
Knivsta kommun 
(Hermods) av Komvux, 
Enköpings kommun  

UAN202
0/457 

Förvaltnin
gschef 
Linda 
Lindahl 

2020-09-
30 

C.11 

Yttrande till 
Förvaltningsrätten 
gällande Överklagan 
beslut om tilläggsbelopp 
(UAN2020/385)  

UAN202
0/458 
2.  

Förvaltnin
gschef 
Linda 
Lindahl 2020-09-

22 

C.11 
Beslut mottagande i 
grundsärskolan (Avslag)  

UAN202
0/480  

Förvaltnin
gschef 
Linda 
Lindahl 

2020-09-
23 

C.11 

Yttrande till 
Förvaltningsrätten 
gällande Överklagan 
KC202051076.  

UAN202
0/488  

Förvaltnin
gschef 
Linda 
Lindahl 

2020-10-
05 

C.11  

Yttrande till Barn- och 
elevombudet/Skolinspekti
onenAnmälan om 
kränkande behandling vid 
Bergvretenskolan, 
Enköpings kommun (Dnr 
SI2020:5430)  

UAN202
0/410 Förvaltnin

gschef 
Linda 
Lindahl 2020-09-

28 
 

D. PERSONAL     
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Paragraf i 
Delegationsordnin
gen 

Beslutsmenin
g 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 

D.1 

Beslut om 
tillförordnad 
förvaltningsc
hef (14 okt) 

UAN2019/7
94 

Förvaltningsc
hef Linda 
Lindahl 

2020-10-13 

 

E. ÖVRIGT     
Paragraf i 
Delegationsordn
ingen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 

E.3 

Organisationsförä
ndring - 
Petterslunds 
förskola  

UAN2020/
487  Förvaltnings

chef Linda 
Lindahl 2020-10-

05 
 

F. KRÄNKANDE 
BEHANDLING OCH 
DISKRIMINERING 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

G. FÖRSKOLA     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

H. ANNAN 
PEDAGOGISK 
VERKSAMHET 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

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

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

J. FÖRSKOLEKLASS     
Paragraf i 
Delegationsordnin
gen 

Beslutsmeni
ng 

Dnr UAN Beslutand
e 
tjänstema
n 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

J.5 

Beslut om 
skolplacerin
gar  

UAN2020/296/
1-66 

Handlägga
re Hanna 
Dalton 

fram till 
2020-10-02 

J.5 

Beslut om 
skolplacerin
g 

UAN2020/296/
64 

Handlägga
re Hanna 
Dalton 

2020-10-02 

J.5 

Beslut om 
skolplacerin
g 

UAN2020/296/
65 

Handlägga
re Hanna 
Dalton 

2020-10-02 

J.5 

Beslut om 
skolplacerin
g 

UAN2020/296/
66 

Handlägga
re Hanna 
Dalton 

2020-10-02 

 

K. 
GRUNDSKOLA 

    

Paragraf i 
Delegationsordn
ingen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsda
tum 

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 P-
07 Avslag 
Optiplan2020/
02469  

UAN2020/
467  

Skolskjutshandlä
ggare Ingela 
Ernlund 

2020-09-
22 

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

Beslut om 
skolskjuts. 
Avslag Optiplan 
2020/00334 

UAN2020/
434 

Skolskjutshandlä
ggare Ingela 
Ernlund 

2020-09-
14 
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L. GRUNDSÄRSKOLA     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

M. FRITIDSHEM     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

N. FRISTÅENDE 
ENHETER 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

O. 
GYMNASIESKOLA 

    

Paragraf i 
Delegationsordnin
gen 

Beslutsmeni
ng 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

O.21 

 Beslut om 
förlängd 
skoltid   

UAN2020/4
60  

Förvaltningsc
hef Linda 
Lindahl 2020-09-21 

 

P.GYMNASIESÄRSKO
LA 

    

Paragraf i 
Delegationsordninge
n 

Beslutsme
ning 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

P.2 

Överensko
mmelse 
om 
undervisni
ng vid 
Labanskola
n 
frisärskola  

UAN2020/47
1  

Förvaltning
schef Linda 
Lindahl 

2020-03-13 
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Q. KOMMUNAL 
VUXENUTBILDNING 
OCH UTBILDNING I 
SVENSKA FÖR 
INVANDRARE 

    

Paragraf i 
Delegationsordninge
n 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänstema
n (Delegat) 

Beslutsdatu
m 

Q.2a Beslut om 
antagning av 
elever till 
Komvux, 
grundläggand
e kurser 

200901
-
200930. 
1 st 

Rektor 
Lena Örn 

2020-09-30 

Q.2b Beslut om 
antagning av 
elever till 
Komvux, 
gymnasiala 
kurser 

200901
-
200930. 
0 st 

Rektor 
Lena Örn 

2020-09-30 

Q.2c Beslut om 
antagning av 
elever till 
Komvux, 
grundläggand
e kurser 

200901
-
200930. 
70 st 

Rektor 
Lena Örn 

2020-09-30 

Q.2a Beslut om 
antagning av 
elever till VUC 
grundläggand
e kurser 

200901
-
200930. 
2 st 

Rektor Åsa 
Widmark 

2020-09-30 

Q.2b Beslut om 
antagning av 
elever till VUC 
gymnasiala 
kurser 

200901
-
200930. 
143 st 

Rektor Åsa 
Widmark 

2020-09-30 

Q.2c Beslut om 
antagning av 
elever till VUC 
grundläggand
e kurser 

200901
-
200930. 
0 st 

Rektor Åsa 
Widmark 

2020-09-30 
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R. SÄRSKILD 
UTBILDNING FÖR 
VUXNA 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

S.YRKESHÖGSKOLAN     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

 

 

__________  
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Paragraf 137  

Inkomna skrivelser och domar 

Beslut 
Informationen om inkomna skrivelser och domar noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Följande skrivelser och domar har inkommit till utbildningsförvaltningen. 

  

Skrivels
e nr 

Från Datu
m 

Ärende  Dnr 

01 Skolinspektionen 2020-
09-18 

Beslut gällande 
Ansökan om 
godkännande som 
huvudman för 
gymnasieskola vid 
Amerikanska 
Gymnasiet Uppsala 
i Uppsala kommun 

UAN2020/46
1 

 

02 Skolinspektionen 2020-
09-18 

Beslut gällande 
Ansökan om 
godkännande som 
huvudman för 
gymnasieskola vid 
Thoren Innovation 
School Västerås i 
Västerås kommun 

UAN2020/61 

 

03 Skolinspektionen 2020-
09-18 

Beslut gällande 

Ansökan om 
godkännande som 
huvudman för 
gymnasieskola vid 
Yrkesgymnasiet 
Uppsala i Uppsala 
kommun 

UAN2020/10
4 

04 Skolinspektionen 2020-
09-21 

Beslut gällande 
Ansökan om 
godkännande som 
huvudman för 
nationellt godkänd 
idrottsutbildning för 

UAN2020/10
1 
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idrotten ridsport vid 
gymnasieskolan 
Mälardalens 
ridgymnasium 
Västerås i Västerås 
kommun 

05 Skolinspektionen 2020-
04-14 

Beslut om nationellt 
godkänd 
idrottsutbildning 

UAN2020/10
1 

06 Skolinspektionen 2020-
09-21 

Beslut gällande 
Ansökan om 
godkännande som 
huvudman för 
gymnasiesärskola 
vid Mälardalens 
Ridgymnasium 
Västerås i Västerås 
kommun 

UAN2020/10
2 

07 Skolinspektionen 2020-
09-21 

Beslut gällande 
Ansökan om 
godkännande som 
huvudman för 
gymnasieskola vid 
ABB 
Industrigymnasium i 
Västerås kommun 

UAN2020/10
0 

08 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2020-
09-15 

Sammanträdesdaga
r 2021 för 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

UAN2020/50
6 

09 Skolinspektionen 2020-
09-28 

Beslut gällande 
Ansökan om 
godkännande som 
huvudman för 
gymnasieskola vid 
Cultusgymnasiet i 
Uppsala kommun 

UAN2020/18
5 

10 Samordningsförbund
et i Uppsala län 

2020-
09-18 

Beslut gällande 
Ansökan 
förlängning 
Jobbcentrum 

UAN2020/48
4 

11 Förvaltningsrätten 2020-
10-01 

Dom Utdömande av 
vite enligt lagen 

UAN2019/33
6 
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(1985:206) om viten 
och skollagen 

(2010:800) 

12 Förvaltningsrätten 2020-
10-01 

Dom Utdömande av 
vite enligt lagen 
(1985:206) om viten 
och skollagen 

(2010:800) 

UAN2019/33
6 

13 Kommunstyrelsen  2020-
09-29 

Sammanträdesdatu
m 2021 för 
kommunfullmäktige 
och 
kommunstyrelsen, 
samt tidplan för 
styrning och 
uppföljning 
(KS2020/530 och 
KS2020592) 

UAN2020/50
3 

 

  

Redovisning av kränkande behandling på kommunens grundskolor september 
2020. 

__________  
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Paragraf 138 Ärendenummer UAN2020/451 

Information: Kommande rapport om översyn av 
placeringsområden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl informerar nämnden om kommande ärende i vår 
som gäller rapport om översyn av placeringsområden. 

__________  
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Paragraf 139  

Information: Årsplan 2021 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande Mats Flodin (M) informerar nämnden om det pågående arbetet med att 
ta fram årsplanen för 2021. 

__________  
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Paragraf 140  

Sjukskrivningstal T2 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Elin Billås, HR- konsult, föredrar för nämnden en rapport gällande sjukskrivningstal 
för Utbildningsförvaltningen för perioden T2. 

__________  
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Paragraf 141  

Förvaltningschefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Ingen information noterades till protokollet. 

__________  
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Paragraf 142  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 
Ingen information noterades till protokollet. 

__________  
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Paragraf 143  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Ingen information noterades till protokollet. 

__________ 
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