Uppdrag om komplettering av reglementet för UAN
Förslag till beslut
Att förvaltningen får i uppdrag att uppdatera och komplettera reglementet för
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
UAN:s reglemente ska ses över årligen och inför årets översyn bör även
kompletteringar göras. När det gäller justeringar så behövs exempelvis möjligheten
till digitala möten för nämnden införas, och att PUL ersatts med den nya
dataskyddsförordningen bör framgå. Visserligen framgår det av reglementet att
nämnden ska övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet med lag, förordning
och föreskrifter Men vår uppfattning är att reglementet kan göras tydligare när det
gäller nämndens uppgifter avseende myndighetsutövande och driftsansvar. Ca 25
procent av Enköpings barn och elever går i fristående förskolor, fritidshem eller
grundskolor och nämndens ansvar som myndighet gentemot andra huvudmän bör
lyftas fram. Det finns också mer driftorienterade områden där samarbeten bör
finnas, som exempelvis elevers övergångar mellan olika huvudmän, uthyrning av
idrottslokaler, samarbete om barn och skolhälsa och skolskjuts för vissa elever m
m.
Några exempel på myndighetsrelaterade uppgifter och möjligheter:
•
•
•
•
•
•

Nämnden både beviljar tillstånd och utövar tillsyn över fristående förskolor
och fritidshem.
Nämnden beviljar bidrag till pedagogisk omsorg.
Insyn i fristående skolor.
Fastställande av bidragsbelopp till fristående verksamheter.
Ansvar för att alla skolpliktiga barn verkligen är inskrivna och delta i
skolans undervisning.
Fristående skolor utan fritidshem, elev har möjlighet att gå på ett
kommunalt fritidshem.

Uppdraget blir därför till förvaltningen att i samband med 2021 års uppdatering av
reglementet förtydliga det med skrivningar om nämndens uppgifter gällande
kommunala skolor och fristående förskolor, fritidshem och grundskolor, där UAN,
inom ramen för gällande lagstiftning ska verka för en bra skolverksamhet i
Enköping, oavsett huvudman. Det innebär att beskriva
•

Nämndens ansvar för utbildningsfrågor i Enköping



•

Driftsansvar för kommunala utbildningsverksamheter
(förteckning).
• Med uppföljning av detsamma.
 Myndighetsutövning (t ex mot fristående förskolor och
fritidshem).
 Planeringsansvar för behovet av utbildningsplatser i
Enköping.
De juridiska förhållandena.

Mats Flodin (M)
__________

