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Paragraf 79

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Solweig Eklund (S) utses till protokollsjusterare.
__________
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Paragraf 80

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande 3 tillägg:
1- Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna gällande "Planering för ytterligare en
grundskola i Enköping" behandlas efter övriga frågor; som ärende 24.
2- Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping
gällande Ledamotsinitiativ_om_yrkeshögskola, behandlas efter övriga frågor; som
ärende 25.
3- Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping
gällande Ledamotsinitiativ_leasing_verktyg, behandlas efter övriga frågor; som
ärende 26.
__________
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Paragraf 81

Information: Tema - Verksamhetsutveckling:
Antagning/Söktryck HT 2021 - Westerlundska
gymnasiet (WGY)
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Carina Westh, Verksamhetschef och Daniel Hellström, Rektor på Westerlundska
gymnasiet (WGY) informerar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om
antagning och söktryck HT 2021, på Westerlundska gymnasiet (WGY).
__________
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Paragraf 82

Ärendenummer UAN2021/451

Intagsstopp Estetiska programmet inriktning musik
läsåret 21/22
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inget intag sker på
Estetiska programmet inriktning musik läsåret 21/22.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
undersöka möjligheten att elever som sökt Estetiska programmet inriktning musik
med start ht-21 kan erbjudas plats i Västerås.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sett över resultatet av omvalsperioden och finner att få sökande,
5 elever, har valt Estetiska programmet i 1:a hand. Programmet har idag möjlighet
att ta emot 18 elever per årskurs.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Beslutet påverkar ej elever som idag går åk 1 eller åk 2.
För att kunna planera långsiktigt behöver förvaltningen se över processen för
beslut gällande programutbud samt dimensionering till den preliminära
antagningen i februari 2022.
Ekonomisk beräkning
Inte starta ES ht-21

Per elev

Totalt

a´134000 + 9000

715000 kr

Kostnad IKE läsåret 21/22
5 elever till Västerås inkl.
pendlarkort
Personalminskning är ej
möjlig under år 1
Lokalminskning är ej möjlig i
befintlig byggnad d.v.s. tom
23/24
Tabell 1. Ekonomisk beräkning utifrån förslag 1 och 2
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Risk- och konsekvensanalys redovisades för nämnden.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inget intag sker på
Estetiska programmet inriktning musik läsåret 21/22.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
undersöka möjligheten att elever som sökt Estetiska programmet inriktning musik
med start ht-21 kan erbjudas plats i Västerås.

__________
Kopia till:
Westerlundska gymnasiet, för åtgärd
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Paragraf 83

Ärendenummer UAN2021/226

Gymnasieprogram för läsåret 22/23 Westerlundska
gymnasiet (WGY)
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att gymnasieprogrammen för
Westerlundska gymnasiet inte förändras och att gymnasieskolan erbjuder samma
program som läsår 21/22, enligt följande:
• Barn och fritid
• Bygg och anläggning
• Ekonomi
• El och energi
• Estet
• Fordon och transport
• Försäljnings- och service
• Naturvetenskap
• Restaurang och livsmedel
• Samhällsvetenskap
• Teknik
• Vård och omsorg

Beskrivning av ärendet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska varje läsår fatta beslut om vilka
nationella gymnasieprogram som gymnasieskolan ska ha kommande läsår.
Programmen föreslås enligt följande:
• Barn och fritid • Bygg och anläggning • Ekonomi • El och energi • Estet • Fordon
och transport • Försäljnings- och service • Naturvetenskap • Restaurang och
livsmedel • Samhällsvetenskap • Teknik • Vård och omsorg
Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildningsförvaltningens bedömning är att Westerlundska gymnasiet ska erbjuda
dessa program även läsåret 22/23.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att gymnasieprogrammen för
Westerlundska gymnasiet inte förändras och att gymnasieskolan erbjuder samma
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program som läsår 21/22, enligt följande:
• Barn och fritid
• Bygg och anläggning
• Ekonomi
• El och energi
• Estet
• Fordon och transport
• Försäljnings- och service
• Naturvetenskap
• Restaurang och livsmedel
• Samhällsvetenskap
• Teknik
• Vård och omsorg
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5
maj 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att gymnasieprogrammen för
Westerlundska gymnasiet inte förändras och att gymnasieskolan erbjuder samma
program 22/23 som för som läsår 21/22:
• Barn och fritid • Bygg och anläggning • Ekonomi • El och energi • Estet • Fordon
och transport • Försäljnings- och service • Naturvetenskap • Restaurang och
livsmedel • Samhällsvetenskap • Teknik • Vård och omsorg
__________
Kopia till:
Westerlundska Gymnasiet, för åtgärd
Kommunfullmäktige, för kännedom
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom
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Paragraf 84

Ärendenummer UAN2021/117

Ansökan om särskild variant - musik - Westerlundska
gymnasiet (WGY)
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos Skolverket om tillstånd att
starta ”Särskild variant inom det estetiska området”.

Beskrivning av ärendet
Westerlundska gymnasiet vill i januari 2022 ansöka hos Skolverket om tillstånd att
starta ”Särskild variant inom det estetiska området” som sökbart alternativ för
elever på EK, NA, SA och TE.
”Särskild variant” innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det
nationella programmet. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng eller 300
gymnasiesärskolepoäng. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och
skolan får använda antagningsprov för urval av de sökande. En särskild variant
kan avvika i form av kurser för programfördjupningen eller i form av kurser för det
sammanlagda utrymmet för inriktning och programfördjupning. Särskilda varianter
inom det estetiska området får bara finnas för högskoleförberedande program.
Sådana utbildningar ska ha förkunskapskrav för att säkerställa att de elever som
blir antagna till utbildningen har särskilda färdigheter inom det estetiska området.
Skolan ska använda prov som kompletterande urval av de sökande.” Källa:
Skolverket.se
I elevundersökningar (Bilaga 01) ett betydande antal musikaliskt intresserade och
drivna ungdomar välja bort intresset att fördjupa sig i estetiska kurser till förmån för
gymnasieprogram som är mer anpassade för den tänkta karriären.
Genom att erbjuda ”särskild variant” på programmen EK, NA, SA och TE kan
Westerlundska gymnasiet låta dessa ungdomar utvecklas i sin fulla potential
genom att erbjuda kvalitativ musikalisk utbildning förenad med adekvat utbildning
inom andra fält.
Syfte
Med ”särskild variant inom det estetiska området” vill vi ge fler av kommunens
ungdomar möjlighet till kvalitativ och stimulerande musikutbildning som
komplement till övriga studier.
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Bakgrund
Målgrupp
I våra enkäter framträder en stor grupp musikintresserade elever för vilka det
estetiska programmet av olika anledningar inte är ett alternativ. Bland annat för att
de upplever karriärmöjligheterna större med ett annat högskoleförberedande
program i grunden. Resultatet blir att ungdomar i en tidig fas i livet tvingas ställa
intressen mot varandra och välja bort musiken till förmån för andra intressen. Att
musicera är en självklar ingrediens i tillvaron för många av eleverna på
Westerlundska gymnasiet idag och många ungdomar har redan en lång relation till
musikaliska verksamheter inom t.ex. Enköpings Kulturskola (7).
Westerlundska gymnasiet erbjuder sedan många år kursen MusMus01, 100p, som
individuellt val i år 2 och år 3. Kursen är populär och studieplatserna fylls varje år. I
den kursen har elever från skolans övriga program tydligt uttryckt hur positivt
musikens inflytande varit för övriga studier, mående och skolresultat (2). Det finns
brett stöd i forskningen för denna upplevelse (3). Forskning av F. Ullén, professor i
kognitiv neurovetenskap och konsertpianist visar att människor som musicerar får
större förmåga att se komplexa strukturer (3). Studier av professor A.Bamford visar
att elevers språkinlärning, vissa områden inom matematisk inlärning såväl som
elevers självförtroende och samarbetsförmåga stärks genom estetiska kurser (3).
Mot bakgrund av våra enkätsvar, och forskningens tydliga bild av de estetiska
ämnenas positiva överspridningseffekter ser vi att en stor del av Westerlundska
gymnasiets elever skulle gagnas av möjligheten att läsa ”särskild variant”.
Sammanfattningsvis
Att erbjuda ”Särskild variant inom det estetiska området” skulle medföra att; 1) de
estetiska värdena skulle komma fler av kommunens ungdomar till gagn. 2)
Westerlundska gymnasiet kan stärka fler elevers mående och studieresultat under
gymnasietiden genom att erbjuda kvalitativ undervisning i estetiska ämnen. 3)
kommunens ungdomar inte redan vid ung ålder tvingas välja bort att utbilda sig i
något som skänker stimulans och meningsfullhet i livet. 4) vi stärker de estetiska
ämnenas värde och position på Westerlundska gymnasiet, och på så sätt också i
kommunen. 5) vi stärker Westerlundska gymnasiet som en attraktiv skola för alla,
där också de estetiska värdena prioriteras i utbildningsutbudet.
Nästa steg
Westerlundska gymnasiets önskan är att med huvudmans godkännande inkomma
med en ansökan till Skolverket senast 31 januari 2022 för start hösten 2023.
Bilagor/Beslutsunderlag:
Bilaga_00_Underlag gällande Särskild variant inom det estetiska området.
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Bilaga_01_Enkätundersökning studieförberedande program
Bilaga_02_Elevutsagor, individuellt val, musik
Bilaga_03_Forskning
Bilaga_04_Enkätundersökning, elever på det estetiska programmet
Bilaga_05_Arbetet med felaktiga gymnasieval
Bilaga_06_Poängplaner andra skolor med särskild variant
Bilaga_07_Sammanställning av andel kulturskolelever på Westerlundska
gymnasiet
Bilaga_08_Styrdokument önskade musik-kurser
Bilaga_09_Antagningsprov Bilaga_10_Ekonomi och uträkningar
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att Westerlundska
gymnasiet ansöker hos Skolverket om tillstånd att starta ”Särskild variant inom det
estetiska området”.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5
maj 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att Westerlundska
gymnasiet ansöker hos Skolverket om tillstånd att starta ”Särskild variant inom det
estetiska området”.

Yrkanden
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__________
Kopia till:
Westerlundska gymnasiet, för åtgärd
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Paragraf 85

Ärendenummer UAN2020/565

Ledamotsinitiativ från Liberalerna (L) gällande
Fritidsklubbar
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att inleda dialog med upplevelseförvaltningen om en
förvaltningsgemensam utredning kring samverkan och genomförande av ett 3-årigt
försök med öppen fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan, utifrån de behov
som är identifierade i utredningen.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har den 17 december 2020 fått i uppdrag av utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, utifrån ett ledamotsinitiativ från Liberalerna (L), att
se över möjligheten att starta Fritidsklubbar, (annan pedagogisk verksamhet öppen
fritidsverksamhet) som komplement till fritidshem i kommunen.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Skillnad mellan verksamheterna
Förvaltningen tolkar ledamotsförslaget som att vissa fritidshem kan komma att
kompletteras med öppen fritidsverksamhet, men inte alla. I förslaget står det att
öppen fritidsverksamhet ska bedrivas ”utifrån samma läroplan som för
fritidshemmen med en tydlig pedagogisk inriktning, god omsorg om eleverna och
med en meningsfull fritid”. Öppen fritidsverksamhet och fritidshem är dock inte
samma typ av verksamhet. Verksamheterna skiljer sig åt i flera avseenden, och då
inte minst i fråga om de pedagogiska uppdragen. Den öppna fritidsverksamheten
är i motsats till fritidshemmet inte verksamhetsintegrerad med förskoleklassen och
grundskolan. Den öppna fritidsverksamheten omfattas inte av läroplanen och
bedriver inte utbildning.
Syftet med öppen fritidsverksamhet är att det ska likna ett fritidshem, men vara mer
anpassat efter äldre barn, 10-12 år. Verksamheten kan använda samma
styrdokument som fritidshemmen, men göra anpassningar exempelvis efter hur
mycket tillsyn barnen behöver. På ett fritidshem går barn i yngre åldrar och
personalen bestämmer tillsammans med föräldrar när barnen ska komma och gå.
På en öppen fritidsverksamhet går äldre barn och de bestämmer själva
tillsammans med föräldrar vilka tider de är där. Öppen fritidsverksamhet är flexibelt
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i den meningen att somliga barn är där varje tillfälle, medan andra bara deltar ett
par timmar i veckan.
Eftersom barnen själva har en mer aktiv roll på en öppen fritidsverksamhet kan
tillsynsansvaret göras mindre betungande för verksamheten, vilket inte minst gör
verksamheten mer kostnadseffektiv. På ett fritidshem måste de anställda ansvara
för närvaron, vilket kräver en högre personaltäthet och därmed högre
personalkostnader. När det gäller yngre barn är den högre personaltätheten
nödvändig, men ju äldre barnen blir och ju mer ansvar de kan ta desto mindre
tillsyn kräver de. Eftersom barn utvecklas olika snabbt är detta högst individuellt
och för en välfungerade öppen fritidsverksamhet krävs det goda rutiner för
övergångar mellan fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Vissa barn kan
exempelvis behöva mer tillsynsansvar än andra trots att de är i samma ålder. Den
problematiken behöver den öppna fritidsverksamheten hantera.
På öppen fritidsverksamhet väljer barnen själva vad de vill göra, i likhet med barn
på fritidshem. På öppen fritidsverksamhet är barnen dock betydligt mer fria att
själva bestämma vad de vill ta sig för. Om ett barn på öppen fritidsverksamhet
ägnar särskilt mycket tid åt en aktivitet kan en pedagog även utmana barnet att
prova på en annan typ av aktivitet, utan att barnet känner sig tvingad till det. Att
verksamheten mer är på barnens villkor gör dem sannolikt mer benägna att delta,
så länge de kan hitta aktiviteter som de trivs med att utföra och som de saknar
möjlighet att göra hemma. Det kan exempelvis handla om att fritidshemmet har
flera datorer som gör det möjligt för barnen att spela tillsammans, att det finns
redskap för att utföra olika sporter eller instrument för att spela musik. För att
barnen ska tilltalas av verksamhetens utbud av aktiviteter behöver dock
exempelvis instrumenten hålla en relativt hög standard, vilket kräver att
verksamheten har tillräckliga ekonomiska resurser. Särskilt när det gäller mer
tekniska saker som datorer behöver dessa i regel vara i senare modeller för att
barnen ska vilja använda dem.
Till skillnad från öppen fritidsverksamhet styrs fritidshemmen av nationella
styrdokument som specificerar vad som ska finnas på varje fritidshem i Sverige.
Något motsvarande styrdokument finns inte för öppen fritidsverksamhet, vilket gör
att dessa skiljer sig åt från varandra. Fritidshemmen präglas därmed av likvärdighet
i den meningen att varje fritidshem, oavsett var någonstans i Sverige det finns, ska
erbjuda samma omsorg och pedagogik. När det är kommunens uppgift att ta fram
styrdokument för öppen fritidsverksamhet kommer verksamheten sannolikt att
variera mellan olika kommuner. Som vårdnadshavare kan det därför vara svårt att
veta exakt vad barnen kommer att möta i en öppen fritidsverksamhet och om
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barnens behov kommer att tillgodoses. Om det exempelvis står verksamheten fritt
att tolka begreppet ”undervisning” kan det ge upphov till helt olika verksamheter
beroende på vem som gör tolkningen. Om vårdnadshavare på förhand vet vad
verksamheten erbjuder kan de vara mer trygga i sin förvissning om att deras barn
får det pedagogiska stöd och den omsorg de behöver. Fritidshemmen har en
utjämnande effekt gällande pedagogik, på så vis att barn med olika
socioekonomisk bakgrund får samma undervisning. Alla barn har möjlighet att
få likvärdigt stöd även om deras egna föräldrar saknar möjlighet, via exempelvis
läxläsning på fritidshem.
Integration
En styrka med öppen fritidsverksamhet är att den kan bidra till integrationen i
kommunen. Föräldrar som själva är arbetssökande eller föräldralediga får inte
lämna sina barn på fritidshem. Detta gäller inte öppen fritidsverksamhet, där barn
kan mötas oavsett deras vårdnadshavares nuvarande situation. Öppen
fritidsverksamhet ska erbjuda barnen ett mellanmål, vilket särskilt för barn i
socioekonomiskt utsatta situationer kan utgöra ett viktigt dagligt mål mat. Om att
barnen får möjlighet till en meningsfull tillvaro även efter skolans slut kan det i
bästa fall bidra till en ökad jämlikhet och tillhörighet i samhället. Ytterligare en
styrka är att elever med utländsk bakgrund får öva sin svenska i en naturlig miljö
efter skoltid.
Öppettider
Vid ett införande av öppen fritidsverksamhet är förvaltningens förslag på öppettiden
för öppen fritidsverksamheten efter skolans slut och fram till klockan 17:00. Till
skillnad från fritidshem, som ska erbjudas vid eller så nära som möjligt den
skolenhet där eleven får utbildning (14 kap. 10 § skollagen), finns inte någon
motsvarande bestämmelse för den öppna fritidsverksamheten. För barn som
behöver ta sig hem med buss efter skolans slut blir det ett problem eftersom den
sista bussen som tar dem hem kan gå i direkt anslutning till skoldagen slut, redan
vid 15. Då öppen fritidsverksamhet inte tillhandahålls innan skolan börjar blir det
också ett problem för de barn vars föräldrar exempelvis pendlar och därför behöver
åka hemifrån tidigt på morgonen. De barnen kan då lämnas ensamma hemma
innan skolan börjar.
Ekonomi
472 barn i åldrarna 10-12 är idag inskrivna i Enköpings kommuns fritidshem.
Ytterligare 12 barn i åldrarna 10-12 är inskrivna på grundsärskolans fritidshem.
Skolpeng för barn i åldrarna 10-12 på fritidshem uppgick år 2021 till 10 602 kr och
20 144 kr för barn i åldrarna 10-12 på grundsärskolans fritidshem. De
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ersättningskostnader som idag går till fritidshemmen uppgår därmed till drygt 5
miljoner kronor.
Till detta behöver även intäkterna som idag kommer från den avgift som betalas av
vårdnadshavare tas i beaktning. Vårdnadshavare till barn inskrivna på fritidshem
debiteras enligt maxtaxan som fastställs av Skolverket, vilket innebär att avgiften
för varje barn varierar mellan 0 – 1007 kr beroende på vårdnadshavares inkomst.
Avgiften för att delta på öppen fritidsverksamhet fastställs av kommunfullmäktige
och är generellt sett lägre än den avgift som betalas för att delta på fritidshem. Det
är viktigt att avgiften hålls på en låg nivå för att inte exkludera ekonomiskt svaga
grupper. Det kan även vara en fördel att avgiften betalas per månad, eftersom en
terminsavgift utgör en tyngre ekonomisk utgift vid det tillfället. Samtidigt är det
viktigt att barnens behov blir tillgodosedda. Avgiften bör exempelvis inkludera en
måltid. I Uppsala är avgiften 200 kronor i månaden och den är inte inkomstprövad,
det vill säga avgiften betalas oavsett inkomstnivå. Detta har visat sig vara viktigt för
att barn både från ekonomiskt starka och svaga familjer kan delta i samma
verksamhet.
Avgiften för öppen fritidsverksamhet i kommuner som kan jämföras med Enköping
skiljer sig åt till viss del. I Västerås kan elever vistas på fritidsklubben utan kostnad
och mot en avgift om 200 kr per månad ingår mellanmål samt lunch under loven. I
Ekerö, Gävle och Järfälla betalas avgiften per termin. I Ekerö har fritidsklubbarna
utöver avgiften om 400 kr även rätt att ta ut en självkostnadsavgift för mellanmål
och lunch. Samma sak gäller i Gävle, där avgiften är 500 kr. I Järfälla är avgiften
600 kr, men inkluderar mellanmål och lunch under lov.
Ytterligare en faktor är de ökade administrativa kostnader som eventuellt skulle
kunna uppstå om kommunen erbjuder öppen fritidsverksamhet. En mängd olika
aktörer skulle kunna göra anspråk på att driva en öppen fritidsverksamhet, men om
kommunen fortfarande har huvudmanansvar är kommunen även ansvarig för
tillsynen. Att exempelvis avgöra vem som ska få tillåtelse att driva en öppen
fritidsverksamhet och att kontrollera att verksamheten bedrivs ändamålsenligt kan
komma att öka kommunens kostnader för administration.
Fritidshemmens lokaler tillhör i regel skolans byggnader och de lokalkostnader
som skolorna betalar skulle sannolikt bestå eftersom antalet barn per enhet är
relativt litet. Möjligheten för skolorna att använda delar av lokalerna som idag
används till fritidshem för andra ändamål, exempelvis klassrumsundervisning, om
elever i årskurs 4-6 gick på en öppen fritidsverksamhet i andra lokaler behöver
utredas specifikt hos varje enhet.
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Barnperspektivet
En öppen fritidsverksamhet främjar möjligheten för alla barn att delta vid
verksamhet oavsett vårdnadshavarens situation, då verksamheten inte kräver att
vårdnadshavaren ska uppfylla särskilda kriterier för att deras barn ska kunna delta.
Detta främjar likvärdigheten för alla barn i kommunen.
Förvaltningens förslag på införande
I förvaltningens samtliga grundskolor finns barn som tillhör målgruppen som inte
uppfyller kriterierna för att få delta på fritidshem. Förvaltningen ser att det finns ett
behov att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet för denna målgrupp. En stor
andel av målgruppen tillhör Enöglaskolans upptagningsområde. Förvaltningen gör
bedömningen att utifrån detta behöver dialog inledas med upplevelseförvaltningen
kring samverkan och genomförande av ett försök med öppen fritidsverksamhet i
anslutning till Enöglaskolan. En gemensam utredning behöver initieras tillsammans
med upplevelseförvaltningen. Utredningen ska belysa vilka kostnader som kommer
att uppstå, hur verksamheten ska finansieras, hur organisation av personal och
lokaler ska utformas samt hur länge försöksverksamheten ska pågå och efter hur
lång tid och på vilket sätt utvärdering ska ske.
Bilagor/Beslutsunderlag:
Bilaga_01_UAN 17 december 2020 (2020-12-17 UAN §176) Protokollsutdrag
Bilaga_02_Ledamotsförslag UAN Fritidsklubb
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att inleda dialog med upplevelseförvaltningen om en
förvaltningsgemensam utredning kring samverkan och genomförande av ett försök
med öppen fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan, utifrån de behov som är
identifierade i utredningen.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5
maj 2021
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att inleda dialog med upplevelseförvaltningen om en
förvaltningsgemensam utredning kring samverkan och genomförande av ett försök
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med öppen fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan, utifrån de behov som är
identifierade i utredningen.

Yrkanden
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningschef Linda Lindahls förslag på
beslutsformulering.

Beslutsgång
Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Linda Lindahl föreslår för nämnden
att förslaget till beslut formuleras till följande:
"Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen
i uppdrag att inleda dialog med upplevelseförvaltningen om en
förvaltningsgemensam utredning kring samverkan och genomförande av ett 3-årigt
försök med öppen fritidsverksamhet i anslutning till Enöglaskolan, utifrån de behov
som är identifierade i utredningen."
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden, för åtgärd
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Paragraf 86

Ärendenummer UAN2021/201

Beställning ny förskola i väster - Ripans förskola
Beslut
1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad med
cirka 1,728 miljoner kr/år (enligt kalkyl daterad 210505), vilket innebär en årlig
kostnad på 3,9 miljoner, för en ny förskola placerad på fastigheten Galgvreten 2:63
med plats för 160 barn enligt Enköpings kommuns ramprogram.
2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden en ny
förskola på Galgvreten 2:63.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en inventarieinvestering
på 1 miljoner kronor i projektet.

Särskilda yttranden
Ledamot Margareta Ekblom (NE) lämnar följande särskilda yttrande:
"Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden påminner om att Tekniska Nämnden är
de som ansvarar att driva frågan om möjligheter att trimma kostnaderna för
byggnationer. Vår nämnd saknar underlag som förklarar varför att uppföra samma
typförskola upprepade gånger inte ger möjligheter till större besparingar. Vår
nämnd ansvarar för verksamheten och eventuella förändringar som påverkar
verksamheten negativt måste förankras i Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden innan de genomförs."

Beskrivning av ärendet
I januari 2020 (UAN2019/775) beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
förstudier på tre nya förskolor i Enköpings tätort. Detta för att vi ser att barnantalet
ökar med 450 barn fram till 2030. Den största ökningen sker enligt
befolkningsprognosen fram till 2025. I beställningen av förstudien fanns också
uppdraget att jämföra kommunens typförskola som vi byggt i Örsundsbro, Grillby,
Korsängen och Hummelsta med Skanskas typförskola alternativ D som tagit fram i
Kommentus upphandling av typförskolor.
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Utbildningsförvaltningens bedömning
Under perioden som förstudien tagits fram har vi haft kontakt med representanter
från Skanska för att jämföra vår typförskola med deras alternativ D som är för 144160 barn. Under mötena har det framkommit att de fått feedback även från andra
aktörer och därför tagit fram två alternativ på planlösning. Skillnaden är att i
alternativ 2 så har de flyttat personalutrymmena till våning två för att möjliggöra att
fler barn och ”avdelningar” ska få plats på bottenvåningen. Konsekvensen av detta
blir att matsalen måste delas på två och hamnar både på botten- och
övervåningen. Det i sig medför också en merkostnad kring måltidspersonalen med
en 50% tjänst. I båda alternativen så ser vi planlösningen får konsekvenser som
medför en extratjänst på 50%. I och med att vi inte vill att obehöriga rör sig i
byggnaden under dagen vid hämta-/lämna situationer. Under en pandemi kan
denna tjänst komma att behöva utökas. I Skanskas måste alla barn gå in genom
entréer lokaliserade på samma plats långt ifrån ”avdelningarna”. I vår planlösning
kommer föräldrarna in på fyra håll, över och undervåningen, och kan då också
lämna barnen i direkt anslutning till verksamhetsutrymmen.
Vi skulle kunna utreda möjligheten att minska investeringskostnaden på vår
typförskola. Vi skulle kunna utreda möjligheten att minska totala antalet
kvadratmeter inomhus i byggnaden och även minska antalet kvm/barn i utemiljön.
Detta innebär också att vi måste frångå det nyckeltal som UAN beslutet i
ramprogrammet med 7,5 kvm/barn inomhus och även 30 kvm/barn i utemiljön. Ett
arbete med att titta på denna möjlighet och också revidera underlag kommer skjuta
fram projektet 6-9 månader ytterligare i tid. Vilket betyder att förskolan står klar
tidigast 2025. Att revidera alla handlingar innebär också i sig en kostnad. Så den
totala investeringen kommer inte minska med x kr i denna byggnation men kanske
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närma sig den summan under de kommande förskolorna som byggs. Detta är
också beroende av upphandlingen och indexuppräkning beroende på när
detta skulle var aktuellt. Vi har fram till idag behållit investeringen på vår egen
typförskola på 70 milj kr även om index stigit i snitt 2,1 % varje år. Det i sig visar att
vi hela tiden arbetar med att hålla investeringen nere och arbetar aktivt med att
effektivisera och välja mer ekonomiska lösningar i projektet.
Skillnaden i driftkostnad på vår typförskola och Skanskas alternativ D är ca 400
tkr/år. Den konsekvensen vi ser med Skanskas förslag är att vi behöver en
heltidstjänst till på förskolan. En heltidstjänst kostar förvaltningen ca 400 tkr/år.
Räknar vi på den kostnaden så kan vi dra slutsatsen att vår förskola är bättre
lämpad att på ett mer flexibelt och hållbart sätt att bedriva verksamhet i men att vi
också att vi över tid får en lägre driftkostnad.
I detta projekt så ser vi också och vi ska hitta en mer långsiktig och ekonomisk
lösning för Sagogrändens förskola och även Nattugglans förskola som är
kommunens kväll-/natt- och helgverksamhet som ligger tillsammans med
Sagogränden. Sagogränden ligger idag i EHB:s lokaler där kontrakten går ut inom
några år. EHB har i dialog med förvaltningen lämnat önskemålet att vi
omlokaliserar våra verksamheter så att de kan renovera upp lokalerna och göra
om dem till lägenheter. Här ser vi en möjlighet att hjälpa EHB och att även i
framtiden fortsätta samarbetet med att de kanske har möjlighet att uppföra en
förskola åt oss. Denna möjlighet finns inte idag men kommer utredas vidare vid
nästa gång vi behöver uppföra en ny förskola.
Förvaltningens bedömning är därför att vi ska bygga vår egen typförskola och
starta arbetet omgående för att också kunna avlasta och flytta in Sagogrändens
förskola samt Nattugglansverksamhet så fort som möjligt.
Driftkostnaderna blir de samma för båda förskolorna i och med att vi måste utöka
med en tjänst i Skanskas alternativ. I vår egen förskola kommer vi då få 284 kvm
större inomhusyta, vi kommer få en bättre flexibilitet och kan tex utöka ytterligare
med en bussavdelning eller uteavdelning och en planlösning som gör att vi kan
hålla driftkostnaderna nere över tid.
Bilagor/Beslutsunderlag:
Arende_06_Bilaga_01_Förstudierapport Ripans förskola-Västra Enköping 200412
Arende_06_Bilaga_02_Enköpings typförskola vån 1
Arende_06_Bilaga_03_Enköpings typförskola vån 2
Arende_06_Bilaga_04_Kalkyl Enköpings kommuns typförskola 210505
Arende_06_Bilaga_05_Placeringstest Typförskola EK

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

23 (70)

Sammanträdesdatum
2021-05-19
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Arende_06_Bilaga_06_Skanska SKR alt D förslag 1 vån 1
Arende_06_Bilaga_07_Skanska SKR alt D förslag 1 vån 2
Arende_06_Bilaga_08_Skanska SKR alt D förslag 2 vån 1
Arende_06_Bilaga_09_Skanska SKR alt D förslag 2 vån 2
Arende_06_Bilaga_10_Kalkyl Skanskas typförskola 210322
Arende_06_Bilaga_11_Placeringstest Skanska Alt D
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad med
cirka 1,728 miljoner kr/år (enligt kalkyl daterad 210505) för en ny förskola placerad
på fastigheten Galgvreten 2:63 med plats för 160 barn enligt Enköpings kommuns
ramprogram.
2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden en ny
förskola på Galgvreten 2:63.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en inventarieinvestering
på 1 miljoner kronor i projektet.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5
maj 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande.

Yrkanden
1. Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
2. Mats Flodin (M) yrkar på att beslutsmening 1 ska ha ett tillägg som lyder "vilket
innebär en årlig kostnad på 3,9 miljoner"
Mats Flodins (M) ändringsyrkande gällande förslag till beslut 1 är i sin helhet:
"1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad med
cirka 1,728 miljoner kr/år (enligt kalkyl daterad 210505), vilket innebär en årlig
kostnad på 3,9 miljoner, för en ny förskola placerad på fastigheten Galgvreten 2:63
med plats för 160 barn enligt Enköpings kommuns ramprogram.”
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Beslutsgång
Ordförande Mats Flodin (M) frågar nämnden om de kan besluta genom
acklamation i enlighet med tilläggsyrkandet för beslutspunkt 1 och enligt
förvaltningens förslag på beslutspunkt 2 och 3.

Ordföranden finner att så sker.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen
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Paragraf 87

Ärendenummer UAN2021/32

Beställning av framtagande av programhandling Ny
grund- och grundsärskola i västra Enköping
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (inkl. idrottshall) per
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för
40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens
penningvärde.
2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-04-17 till en kostnad av 8 miljoner
kronor.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) fattar beslut om beställning av
fortsatt uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med
hyresindikation är levererad till UAN.

Reservationer
Tina Löfgren (S), Johan Engwall (S) och Solweig Eklund (S) reserverar sig mot
beslutet.
Margareta Ekblom (NE) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering:
" Jag reserverar mig mot beslutet att ändra kalkylen för nya lokaler för
Enöglaskolan jämfört med underlagen. Handlingar för beslutet har gått ut enligt
ordinarie ordning. Handlingar där idrottshallen, som inte byggs av UAN, ligger
utanför investeringskalkylen. Detta är konsekvent med precis alla tidigare underlag
till nämnden. Ordförande Mats Flodin har tidigare uttryckt funderingar om det är
rimligt att idrottshallen inte är med UANs investeringskalkyl, men han har aldrig gett
ett utredningsuppdrag om saken till tjänstemännen eller gett en rimlig förklaring om
varför förändringen bör göras. Att ordförande vid sittande bord plötsligt förändrar
förutsättningarna så att idrottshallen som ska byggas av Upplevelsenämnden ska
ligga med i UANs investeringskalkyl utan att tjänstemännen fått chans att utreda
konsekvenserna är på inget sätt en god demokratisk ordning för att ta beslut. Det
blågröna styret framhåller ofta att man tillämpar förtroendebaserad styrning, men
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tjänstemännen beskriver uttryckligen i detta fall att de omöjligt kan bedöma
konsekvenserna av en sådan stor förändring utan utredning och att förändringen
troligtvis kommer få väldigt stora negativa effekter på ytor för undervisning. Orden
om förtroendebaserad styrning stämmer inte med verkligheten och Nystart
Enköping protesterar skarpt mot Mats Flodins hantering av ärendet och
behandlingen av våra tjänstemän. Beslutet att idrottshallen ligger med i UANs
investeringskalkyl bör rivas upp och Enöglaskolan få lokaler som stämmer med
behoven som identifieras av förvaltning och i medborgare-dialoger. "

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. Grundsärskolan ska
dimensioneras för 40 elever och träningssärskolan för 40 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 tekniska och 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
förstudie har tagits fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med representanter
från utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, EHB, socialförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen.
I samband med detta beslutade även upplevelsenämnden om en ny sporthall för
elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan, då den nuvarande
gymnastiksalen inte är ändamålsenlig. Nya idrottslokaler bör även kunna användas
av särskolan. Detta projekt finns med i förvaltningens lokalbehovsplan och förslag
till investering.
Enligt ”Plan för Enköpings stad” antagen 14 maj 2018 så kommer detta område
växa. Ett prioriterat område är närliggande utveckling av Dr Westerlunds gata med
ca 600 – 800 bostäder och utveckling av ny livsmedelsbutik. På längre sikt kommer
även den kraftledning som finns i området att flyttas vilket möjliggör fler nya
bostäder.
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Medborgardialoger genomförda 2018 visar att utbildningsfrågor har hög prioritet
bland de boende. Kommunen har sedan 2017 en tvärgrupp som samordnar
aktiviteter för en hållbar stadsdel tillsammans med det kommunala bostadsbolaget
Enköpings hyresbostäder, EHB.
Den 19 november 2019 lyftes projektet och integrationsfrågan i kommunstyrelsen.
Detta projekt är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för området där social
hållbarhet är en viktig faktor.
Platsanalys togs fram under 2020 (KS2020/32) om skolans placering och en viktig
del var att åtgärder som främjar integration är överordnat i planprocess och fysiska
och sociala barriärer ska undvikas.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Enköpings kommun är i stort behov av nya grundskoleplatser. Dagens lokal har
många kända och åldersrelaterade brister samtidigt som elevantalet ökar i snabb
takt. Prognosen nedan visar behovet av grundskoleplatser i Enköpings tätort fram
till 2030. Vi kan i bilden se hur kapaciteten ökar 2026 och det är en ev. utökning av
Enöglaskolan som står för den. Vi kan då konstatera att förutom utökningen av
Enöglaskolan behövs ytterligare kapacitetsökning redan 2024. Därför är det inte
heller ett alternativ att bara riva befintliga lokaler och låta eleverna gå till
andra skolor. Det finns inte kapacitet över för att ta om hand om dessa elever i
andra skolor.

Tittar vi på hur det ser ut i just Enögla placeringsområde så bor här idag c:a 1200
elever, så området är i behov av utökad kapacitet på skolan.
I den nya skolbyggnaden skapas en varierad lärmiljö som i sin tur skapar flexibilitet
under lång tid framöver där nya arbetssätt och behov kan tillgodoses. Dagens
skollokaler är inte ändamålsenliga ur dessa aspekter. Ett av målen med att bygga
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nytt är att inkludera grundsärskolan i den ordinarie grundskolan. En nybyggnation
där alla verksamheter finns tillsammans, skulle kunna hjälpa och stötta kring att
samverka i lokalerna och få elever att mötas i deras behov på ett mer naturligt sätt.
En ambition är samtidigt att effektivisera den nya skolans totala yta vilket
förutsätter att all yta i den nya skolan ska kunna användas som lärandemiljö. Det
gäller även skolans utemiljö.
Förstudien som är avslutad har lyft frågan kring placering och förespråkar en
nybyggnation på samma mark där skolan ligger idag. Utgångspunkten är att den
nya lokalen byggs på den inre skolgården och att särskolan tillfälligt får evakueras
för att frigöra mer mark.
Bifogad kalkyl daterad 2021-05-10 visar uppskattad kalkyl enligt förstudien.
Förvaltningens bedömning är att nämnden tar beslut på fortsatt framtagande av
programhandling inför beslut om upphandling och investering. Programhandling
med uppdaterad kalkyl och hyresindikation ska levereras i april 2022.
I Programhandlingen tar vi fram planlösningar, husets utformning och vidare
utredning kring evakueringslösningar för särskolan.
I förstudien kan vi se att om vi räknar in alla elever i grundskolan och särskolan så
håller vi totalen i hur stor investeringen får bli i hyra/elev. Men det beror på att
grund- och grundsärskolan ligger under sina riktvärden och träningssärskolan
ligger över. Därför vill vi korrigera detta så att riktvärdena blir rätt fördelade. Därför
ändrar vi nu riktvärdet för grundsärskolan till 30 000kr/elev och riktvärdet för
träningssärskolan till 64 000kr/elev. Det som sammanställt i lokalprogrammet, det
vill säga våra verksamheters behov är underlag till denna ändring. Vi har även
stämt av riktvärdena med andra nybyggnationer där riktvärden för träningssärskola
ligger mellan 30-35 kvm/elev och en byggnadskostnad på ca 30tkr/kvm. Skulle vårt
riktvärde på 45 000kr/elev kvarstå för eleverna på träningssärskolan enbart
25kvm/barn.
Bilagor/Beslutsunderlag:
Bilaga_01_Förstudierapport ny grundskola och sporthall i väster 20210208
Bilaga_02_ Programutredning Ny skola Enköping
Bilaga_03_Trafikutredning-tidig bedömning av ny skola i västra Enköping”, WSP
2020-10-22
Bilaga_04_UAN kalkylunderlag grundskola m m västra Ekpg 2021-05-10
Bilaga_05_Uttalande Inger Fredriksson Noreem
Bilaga_06_Planlösning C-huset
Bilaga_07_Tidplan ny grund- och grundsärskola i väster
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (exkl.
sporthall) per elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan
ska dimensioneras för 40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl.
sporthall) per elev och år i dagens penningvärde. Den nya
träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever med en hyra målsatt till
64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens penningvärde.
2. Programhandlingen ska vara klar senast 2022-04-17 till en kostnad av 8
miljoner koronor.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om beställning av
fortsatt uppdrag efter att programhandling och uppdaterad kalkyl med
hyresindikation är levererad till UAN.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5
maj 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande.

Yrkanden
1. Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
2. Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
3. Tina Löfgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
4. Mats Flodin (M) yrkar att beslutsmening 1 ska ändras till (inkl idrottshall)
Mats Flodins (M) ändringsyrkande gällande beslutsmening 1 lyder i sin helhet:
"1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (inkl. idrottshall) per
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för
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40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens
penningvärde. "

Beslutsgång
Ordförande Mats Flodin (M) begär ajournering av ärendet mellan kl 12:18- 13:05
för lunch.
Ordförande Mats Flodin (M) finner att det finns 2 förslag till beslut. Dels
förvaltningens förslag till beslut samt hans eget ändringsyrkande.
Ordförande Mats Flodin (M) ber nämnden att genom acklamation besluta om att
godkänna ändringsyrkandet och finner att så sker.
Votering begärs av Solweig Eklund (S).
Ordförande meddelar att votering ska genomföras enligt:
Ja-röst för förvaltningens förslag, som lyder
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (exkl. idrottshall) per
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för
40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens
penningvärde.
Nej- röst för ändringsyrkandet, som lyder:
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden
framtagande av programhandling inför uppförandet av en ny grund- och
grundsärskola på Västerleden i Enköping. Den nya grundskolan ska vara
dimensionerad för 850 elever med hyra målsatt till 20 000 kr (inkl. idrottshall) per
elev och år i dagens penningvärde. Den nya grundsärskolan ska dimensioneras för
40 elever med en hyra målsatt till 30 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i
dagens penningvärde. Den nya träningssärskolan ska dimensioneras för 40 elever
med en hyra målsatt till 64 000 kr (exkl. sporthall) per elev och år i dagens
penningvärde.
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Omröstning
Ordförande finner att med 5-röster mot 4 har nämnden beslutat i enlighet med
ändringsyrkandet.
Votering redovisas i tabellen nedan.
Ledamot

Ja- röst

Mats Flodin, Ordförande (M)
Solweig Eklund, Vice ordförande
(S)
Svante Forslund (L)

Nej- röst
x

x
x

Roland Wallhuss (KD)

x

Kenneth Löthegård ( C)

x

Johan Engwall (S)

x

Tina Löfgren (S)

x

Margareta Ekblom (NE)

x

Tommy Henriksson (SD)
Summa

Avstår

x
4

5

0

__________
Kopia till:
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
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Paragraf 88

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

Beskrivning av ärendet
Lokalsamordnare på utbildningsförvaltningen, Johanna Krantz, informerar
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om pågående lokalprojekt inom
förvaltningen.
__________
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Paragraf 89

Ärendenummer UAN2021/151

Remiss av SOU 2020:67 Fler barn i förskolan - för
bättre språkutveckling i svenska
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.
Samt att det krävs utökat statsbidrag till den av utredningen föreslagna
verksamheten.

Beskrivning av ärendet
En remiss har den 1 mars 2021 inkommit till Enköpings kommun angående
betänkandet Fler barn i förskolan- för bättre språkutveckling i svenska
(SOU2020:67).
Enköpings kommun uppdras att lämna synpunkter på förslagen i betänkandet.
Remissen har överlämnats till utbildningsförvaltningen för beredning till utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 21 maj
2021. Svaren bör lämnas per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se med dnr
U2020/06020 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Utredningen lämnar förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn
i 3–5 års ålder. Utredningen lämnar även förslag på att stärka förskolans arbete
med barnens språkutveckling i svenska, bl.a. när det gäller nyanlända barn, barn
med annat modersmål än svenska och barn med socioekonomiskt svag bakgrund.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildningsförvaltningen instämmer i utredningens förslag att kommunen ska
arbeta för att öka antalet barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska. Dock
tillstyrker inte förvaltningen alla delar i utredningens förslag.

Sammanfattningsvis kommer Utbildningsförvaltningen i detta remissvar specifikt att
ge yttranden gällande utredningens förslag om uppsökande verksamhet, vilken
förvaltningen ser positivt på. Detta förslag skulle kunna leda till ett ökat antal barn i
förskolan. Förvaltningen ställer sig tveksam till utredningens förslag
om direktinskrivning av barn mellan 3-5 år och utredningens förslag om obligatorisk
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förskola från 5 års ålder. Förvaltningen lämnar inte några synpunkter på
utredningens övriga förslag.
Yttrande med utgångspunkt i utredningens förslag
7.4 Kommunen ska informera vårdnadshavare om förskolan genom
uppsökande verksamhet
Utbildningsförvaltningen instämmer i detta förslag. Att systematiskt arbeta för att
öka antalet barn i förskolan genom uppsökande verksamhet ser förvaltningen som
ett bra förslag. Uppsökande verksamhet innebär att erbjuda barn plats i förskola.
Det arbete som idag redan görs kan utvecklas, systematiseras och samordnas i
högre grad. Utbildningsförvaltningen ser positivt på att detta återigen skrivs in i
skollagen. För denna utökade verksamhet krävs ett utökat statsbidrag.
8.5.1 Kommuner ska vara skyldiga till direktinskrivning
Utbildningsförvaltningen ställer sig tveksam till detta förslag. Förvaltningen anser
att det är mer positivt med information och kommunikation med stöd av en mer
styrd uppsökande verksamhet för att öka antalet barn i förskola, än att tillämpa
direktinskrivning.
Utbildningsförvaltningen har svårt att se vilken förbättring detta förslag skulle
medföra, jämfört den ordning vi i dag redan har. Förvaltningen är redan idag
skyldig att erbjuda förskola, men det är vårdnadshavare som både ska avgöra om
man vill ha förskola för sitt barn och i så fall vilken förskola.
Information och uppsökande verksamhet ser förvaltningen som ett bättre
incitament för att få barn att börja förskola. Små barn behöver vara trygga för att
lära och utvecklas på bästa sätt.
Kostnaden för administration kring direktinskrivningen kan istället läggas på mer
uppsökande verksamhet, familjecentraler och Öppna förskolor. Öppna förskolor är
ofta första steget in i det svenska samhället och här finns många bra exempel på
hur de kan stödja vårdnadshavare och framför allt kvinnor att komma ut på
arbetsmarknaden och barn att börja i förskolan.
9.3 Förskolan ska bli obligatorisk från 5 års ålder
Förvaltningen ställer sig tveksam till förslaget att införa obligatorisk förskola från
fem års ålder. Idag har alla barn från tre års ålder rätt till allmän kostnadsfri
förskola, vilken om den bättre och mer systematiskt kommuniceras och informeras
kan öka inskrivningen av barn i förskola. År 2018 ändrades skolplikten att gälla för
barn från 6 års ålder. Det vore angeläget att denna förändring utvärderas för att se
vilka konsekvenser som förändringen medfört. Att införa obligatorisk förskola från
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5 års ålder anser förvaltningen vara ett alltför drastiskt förslag med konsekvenser
som att inskränka familjers frihet samt en ökad kostnad och administration.
Ytterligare en svårighet är att ha två olika former inom en och samma verksamhet.
En frivillig form för barn 1-4 och en obligatorisk form från 5 år. Förskolan är en unik
skolform som bygger på frivillighet.
Andra överväganden
Utredningens övriga förslag har Utbildningsförvaltningen inte lämnat synpunkter
på.
Bilagor/Beslutsunderlag:
Bilaga_01_Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska
Bilaga_02_Remissbrev_Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i
svenska
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5
maj 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget "Att det krävs
utökat statsbidrag till den utökade verksamheten."

Beslutsgång
Ordförande Mats Flodin (M) frågar nämnden om de kan besluta enligt
förvaltningens förslag till beslut med Solweig Eklunds (S) ändringsyrkande om
tillägg och finner att så sker.
__________
Kopia till:
Utbildningsdepartementet, u.remissvar@regeringskansliet.se
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Paragraf 90

Ärendenummer UAN2021/195

Avgift vid ansökan godkännande fristående förskola
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar förslag till beslut 1-4 till
kommunfullmäktige för beslut
2. Givet att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-4 så träder det uppdaterade
dokumentet ”Riktlinjer för godkännande av fristående förskola”, i kraft från
beslutsdatum i Kommunfullmäktige, 2021-09-20, se bilaga 01.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning i
skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär i korthet att en kommun i samband med
ansökningar om att starta fristående förskolor är skyldig att göra en utökad
prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan. De skärpta kraven
innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen
ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver. De
skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg.
Med de nya bestämmelserna är det även möjligt för en kommun att ta ut en avgift i
samband med prövning om godkännande vid start av ny fristående förskola från
och med 1 januari 2019. Detta då de nya bestämmelserna gällande ägar- och
ledningsprövning innebär en väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.
Enligt Sveriges kommuners och landsting (SKL) cirkulär 18:41 kan viss ledning tas
av de avgifter som Skolinspektionen tar ut för sin prövning av ansökningar
avseende fristående skolor, vilket är 35 000 kr vid nyetablering av fristående skola
och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. Avgiften ska
dock spegla den egna kommunens kostnader för godkännande och utgå från
självkostnadsprincipen och avgiften får inte tas ut retroaktivt från det att beslut om
avgift fattas av kommunfullmäktige. Avgiften måste även utgå från
likställighetsprincipen, vilket innebär att alla som ansöker om godkännande får
betala samma avgift.

Förslag till avgift enligt punkt 1, 2 och 3 utgår från de direkta och indirekta
kostnader som utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden har vid godkännande om
att starta en fristående förskola genom nyetablering, utökning av verksamheten
samt ägarbyte.
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Av förarbetena (prop. 2017/18:158 s. 49 f.) framgår att syftet med prövningen är att
eftersträva seriösa ägare och att det därmed är rimligt att brott av
förmögenhetsrättslig karaktär beaktas vid prövningen samt att även till exempel
vålds- och sexualbrott bör kunna vägas in. Sammantaget ska dock en samlad
bedömning göras av alla omständigheter i det enskilda fallet.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Lagstiftningens påverkan på förvaltningens handläggning genom de nya reglerna
ställer stora krav på den prövning som kommunen ska göra av den ägar- och
ledningskrets som ansöker om att starta en fristående verksamhet.
Utbildningsförvaltningens uppfattning är att handläggningen för ärenden som
innefattar prövning i enlighet med den nya lagstiftningen är omfattande och
tidskrävande.
Den nya prövningen omfattar:
• sökandens insikt i gällande bestämmelser för planerad verksamhet
• sökandens ekonomiska förutsättningar att bedriva förskola i enlighet med
gällande föreskrifter,
• sökandens förutsättningar i övrigt att bedriva förskola i enlighet med gällande
föreskrifter, samt
• den enskildes lämplighet att bedriva förskola.
Det som ska beaktas när det gäller lämplighet är: sökandens vilja och förmåga att
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse. I detta ryms exempelvis ekonomisk misskötsamhet
hos någon av personerna i ägar- och ledningskretsen samt kontroll om någon av
dessa gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet. Även annan typ av
brottslighet, exempelvis vålds- och sexualbrott, kan ha relevans i prövningen av
lämpligheten. Gällande den personliga lämpligheten är det tillräckligt att en person
inom ägar- och ledningskretsen inte uppfyller kravet på lämplighet för att ett
godkännande inte ska beviljas. En bedömning görs alltid utifrån omständigheterna i
det enskilda fallet
Den utökade prövningen innebär således att kommunen kommer att behöva
inhämta uppgifter från bland annat Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt
utdrag från belastningsregistret från Polismyndigheten. Även uppgifter om tidigare
sanktioner kommer att kunna utgöra underlag vid bedömningen av en ansökan om
godkännande eller förändring av verksamheten. Exempelvis kan detta omfatta
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vitesförelägganden eller återkallelser inom ramen för utbildningsförvaltningens
tillsyn samt uppgifter från andra tillsynsmyndigheter.

Att avgiftsbelägga ansökningar om godkännande samt ansökningar om
förändringar i befintlig verksamhet skulle kunna uppfattas som att kommunen
försöker styra bort fristående aktörer till förmån för kommunala alternativ. Enligt
utbildningsförvaltningen är tillsynsmyndigheternas säkerställande av likvärdig
förskola och fritidshem med god kvalitet en grundläggande förutsättning för lika
konkurrensvillkor för enskilda och kommunala förskolor. När lagstiftningen nu
innebär mer omfattande prövningar av sökanden är det rimligt att de sökande står
för prövningskostnaden som en del i säkerställandet av fortsatt god kvalitet och
därmed lika konkurrensvillkor för enskilda och kommunala förskolor.
Av förarbetena (prop. 2017/18:158 s. 49 f.) framgår att syftet med prövningen är att
eftersträva seriösa ägare och att det därmed är rimligt att brott av
förmögenhetsrättslig karaktär beaktas vid prövningen samt att även till exempel
vålds- och sexualbrott bör kunna vägas in. Sammantaget ska dock en samlad
bedömning göras av alla omständigheter i det enskilda fallet.
Bilagor/Beslutsunderlag:
Bilaga_01- Riktlinjer för godkännande av fristående förskola_2021-09-21
Bilaga_02_Riktlinjer med revideringar
Bilaga_03_Riktlinjer för godkännande av fristående förskola_innan rev
Bilaga_04- Cirkulär 18041
Utbildningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avgift om 25 000 kronor för den som
ansöker om godkännande att starta en fristående förskola genom nyetablering.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avgift om 15 000 kronor vid ansökan
om utökning av befintlig verksamhet vid en förskoleenhet.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avgift om 15 000 kronor vid ansökan
om ägarbyte
4. Kommunfullmäktiges införande av avgifter enligt punkt 1,2 och 3 gäller från och
med den 1 oktober 2021
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar förslag till beslut 1-4 till
kommunfullmäktige för beslut
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2. Givet att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-4 så träder det uppdaterade
dokumentet ”Riktlinjer för godkännande av fristående förskola”, i kraft från
beslutsdatum 2021-09-20, se bilaga 01.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5
maj 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar förslag till beslut 1-4 till
kommunfullmäktige för beslut
2. Givet att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-4 så träder det uppdaterade
dokumentet ”Riktlinjer för godkännande av fristående förskola”, i kraft från
beslutsdatum 2021-09-20, se bilaga 01.

Yrkanden
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige, för hantering
Kommunstyrelsen, för hantering
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Paragraf 91

Ärendenummer UAN2021/17

Tilldelning elevrådspengar 2021
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att elevrådspengar för 2021
delas ut till elevråden enligt nedan:
1. Bergvreten grundsärskola tilldelas 4500 kronor.
2. Bergvreten lågstadiet och mellanstadiet tilldelas 2000 kronor.
3. Bergvretenskolan tilldelas 8500 kronor.
4. Enögla grundsärskola tilldelas 7000 kronor.
5. Enöglaskolan tilldelas 13000 kronor.
6. Fjärdhundraskolan tilldelas 5500 kronor.
7. Rombergaskolan tilldelas 10500 kronor.
8. S:t Iliansskolan tilldelas 9000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog beslut i februari 2021 om att avsätta
60 000 kronor för 2021 för att de kommunala grundskolornas elevråd ska få
möjlighet att söka bidrag till lokala utvecklingsprojekt på respektive skola. Alla
grundskolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande
behandling av barn och elever. Pengarna ska vara ett stöd för den enskilda
enhetens arbete för att uppfylla just det målet.
Projekten ska stärka arbetet med att alla elever ska förstå och omfatta vårt
samhälles demokratiska värderingar, arbetet enligt riktlinjerna som gäller
normer och värden samt stärka enhetens arbete för att motverka kränkande
behandling av elever (enligt skollagen och läroplanen).
I enlighet med beslutet som togs i februari 2021 ska elevråden på respektive skola
som har tilldelats pengar senast den 20 november 2021 skicka en skriftlig rapport
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och beskriva hur pengarna har
använts. Rapporten ska skickas till una.dia@enkoping.se.
Ansökningar
Totalt har nämnden att ta ställning till 8 stycken inkomna ansökningar från följande
skolor:
1. Bergvreten grundsärskola. Projektets namn: ”Ett skolgårdsprojekt för alla”
2. Bergvreten lågstadiet och mellanstadiet. Projektets namn: ”Samarbete”
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3. Bergvretenskolan. Projektets namn: ”Samspel och gemenskap”
4. Enögla grundsärskola. Projektets namn: ”Inkludering mellan yngre elever”
5. Enöglaskolan åk 3-5 och 6-9. Projektets namn: ”Temaveckor trygghet, trivsel,
kropp och tanke”
6. Fjärdhundraskolan. Projektets namn: ”Våga, växa”
7. Rombergaskolan åk 4-6. Projektets namn: ”Rastaktiviteter/Lånebod”
8. S:t Iliansskolan. Projektets namn: ”LikaOlika”
Samtliga ansökningar som nämnden har att fatta beslut om uppfyller de av
nämnden fastställda riktlinjerna.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till de ansökningar som har kommit in
och föreslår att elevrådspengar för 2021 tilldelas enligt:
1. Bergvreten grundsärskola tilldelas 4500 kronor för att finansiera ett
odlingsprojekt.
2. Bergvreten lågstadiet och mellanstadiet tilldelas 2000 kronor för ett projekt kring
samarbete.
3. Bergvretenskolan tilldelas 8500 kronor för inköp av brädspel, skridskor och
pingisbord.
4. Enögla grundsärskola tilldelas 7000 kronor för att finansiera utrustning till en
mötesplats med syfte att skapa inkludering bland yngre elever.
5. Enöglaskolan tilldelas 13000 kronor för att finansiera temaveckor kring trygghet,
trivsel, kropp och tanke.
6. Fjärdhundraskolan tilldelas 5500 kronor bland annat för utbildning/föreläsning
om relationer och mobbning.
7. Rombergaskolan tilldelas 10500 kronor för att finansiera en friggebod för
förvaring av lekmaterial på S:t Iliansskolan för elever i åk 4-6 som går där.
8. S:t Iliansskolan tilldelas 9000 kronor för att finansiera projektet ”LikaOlika”.

Förvaltningens förslag till utdelning av elevrådspengar för 2021 blir
sammanlagt 60 000 kronor.
Bilagor/Beslutsunderlag:
Bilaga_01-08. Inkomna ansökningar
Bilaga_09 Protokollsutdrag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
sammanträde 17 februari 2021 (2021-02-17 UAN §7)
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att elevrådspengar för 2021
delas ut till elevråden enligt nedan.
1. Bergvreten grundsärskola tilldelas 4500 kronor för att finansiera ett
odlingsprojekt.
2. Bergvreten lågstadiet och mellanstadiet tilldelas 2000 kronor för ett projekt kring
samarbete.
3. Bergvretenskolan tilldelas 8500 kronor för inköp av brädspel, skridskor och
pingisbord.
4. Enögla grundsärskola tilldelas 7000 kronor för att finansiera utrustning till en
mötesplats med syfte att skapa inkludering bland yngre elever.
5. Enöglaskolan tilldelas 13000 kronor för att finansiera temaveckor kring trygghet,
trivsel, kropp och tanke.
6. Fjärdhundraskolan tilldelas 5500 kronor bland annat för utbildning/föreläsning
om relationer och mobbning.
7. Rombergaskolan tilldelas 10500 kronor för att finansiera en friggebod för
förvaring av lekmaterial på S:t Iliansskolan för elever i åk 4-6 som går där.
8. S:t Iliansskolan tilldelas 9000 kronor för att finansiera projektet ”LikaOlika”.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5
maj 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att elevrådspengar för 2021
delas ut till elevråden enligt nedan.
1. Bergvreten grundsärskola tilldelas 4500 kronor.
2. Bergvreten lågstadiet och mellanstadiet tilldelas 2000 kronor.
3. Bergvretenskolan tilldelas 8500 kronor.
4. Enögla grundsärskola tilldelas 7000 kronor.
5. Enöglaskolan tilldelas 13000 kronor.
6. Fjärdhundraskolan tilldelas 5500 kronor.
7. Rombergaskolan tilldelas 10500 kronor.
8. S:t Iliansskolan tilldelas 9000 kronor.
_______
Kopia till:
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Samtliga sökande, för kännedom
Ekonom för grundskola, för åtgärd
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Paragraf 92

Ärendenummer UAN2021/209

Delårsrapport 1 (2021-04-30)
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delårsrapport 1 (2021-0430): del 1 och 2.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 2021-04-30: 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 2021-04-30: del 2, ska innehålla ekonomisk redovisning och
verksamhetsanalys enligt instruktion som lämnats av kommunledningskontoret.

Bilagor/Beslutsunderlag:
Bilaga_01_Delårsrapport 2021-04-30 del 1 och 2
Bilaga_02_Anvisning delår 1 2021
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delårsrapport 1 (2021-0430): del 1 och 2.
__________
Kopia till:
KLF, för kännedom
KS, för kännedom
KF, för kännedom
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Paragraf 93

Rapport: Rapport om utvecklingsarbetet gemensamma
processer Arbetsmarknadsenheten(AME) och
Socialförvaltningen
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten.

Beskrivning av ärendet
Viveca Räim, enhetschef AME, ger utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden en
rapport gällande utvecklingsarbetet för gemensamma processer
Arbetsmarknadsenheten(AME) och Socialförvaltningen (SF).
__________
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Paragraf 94

Rapport/Information: Yrkeshögskolan (YH)
Verksamhetsutveckling och vägen framåt
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Viveca Räim, enhetschef informerar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
om Yrkeshögskolan (YH), Verksamhetsutveckling och vägen framåt
__________
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Paragraf 95

Kommande ärenden
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Linda Lindahl, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen informerar nämnden om
ärenden som för närvarande bereds på förvaltningen.
__________
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Paragraf 96

Ärendenummer UAN2021/6

Anmälan av beslut fattade på delegation
Beslut
Delegationsbeslut enligt förteckning i bilaga ”Förteckning delegationsbeslut 202104-12 – 2021-05-11” anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Med handlingarna i kallelsen till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde den 19 maj 2021 följer en förteckning över fattade delegationsbeslut,
som också återfinns nedan.

A. EKONOMI
Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/400

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-05-05

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/386

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-16

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/385

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-16

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/384

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-16

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/383

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-16

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/382

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-16

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/364

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-13

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/363

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-13

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/362

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-13

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/361

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-08

Paragraf i
Delegationsordningen
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A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/357

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-08

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/356

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-13

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/355

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-09

B. UPPHANDLING
Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

B.1

Avtal gällande
fotografering
mellan Exakta
Photo AB och
Westerlundska
Gymnasiet

UAN2021/447

Daniel
Hellström

2021-04-14

B.1

Avtal - Gr
Onlineutbildning
&
instruktionsfilmer.
Eventful AB

UAN2021/444

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-05-10

B.1

Indikatorbank Avtal- Stratsys

UAN2021/441

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-05-09

B.1

Förstudie och
avtal Selfpoint AB

UAN2021/420

Carina Westh

2021-01-13

B.1

Avtalsförlängning
Service Spånsug

UAN2020/159

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-30

B.1

Kontrakt för
skapande
skola/förskolaprojekt 2021 med
kulturaktör Pakka
Productions

UAN2021/20

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-05-11

Paragraf/Avsnitt i
Delegationsordningen

C.
RÄTTSFRÅGOR
OCH YTTRANDEN
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Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

C.10

Yttrande till Barnoch elevombudet
gällande anmälan
om kränkande
behandling vid
Fjärdhundraskolan
dnr SI 2021:2181

UAN2021/423

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-05-04

C.10

Yttrande till
Skolinspektionen
med anledning av
anmälan
avseende
Korsängsskolan –
elevens rätt till
stöd och
utbildning samt
kränkande
behandling, dnr SI
2021:2498

UAN2021/389

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-29
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D. PERSONAL
Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

TF
förvaltningschef
14 maj

UAN2021/9

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-05-10

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

E.1

Bergvretenskolans
grundsärskola,
stängt 10-12- maj

UAN2021/450

Ordförande
UAN Mats
Flodin

2021-05-10

E.1

Gymnasieskolan
delvis fjärr- och
distansundervisning

UAN2021/419

Ordförande
UAN Mats
Flodin

2021-04-27

Paragraf i
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D.1

E. ÖVRIGT
Paragraf i
Delegationsordningen
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Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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E.1

E.1

Bolmörtens
förskola stänger sin
verksamhet
tillfälligt måndag
den 26 april 2021
på grund av
personalbrist

UAN2021/402

Bolmörtens
förskola stänger sin
verksamhet tillfället
torsdag 22/4 och
fredag 23/4 på
grund av
personalbrist.

UAN2021/399

2021-04-26
Ordförande
UAN Mats
Flodin

2021-04-21
Ordförande
UAN Mats
Flodin

F. KRÄNKANDE
BEHANDLING
OCH
DISKRIMINERING
Paragraf i

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom
grundskola
(april-21)
Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom
grundskola
(april-21)
Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom
grundskola
(april-21)
Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom

UAN2021/12

Rektor
Bergvreten

2021-04-30

UAN2021/12

Rektor
Fjärdhundra

2021-04-30

UAN2021/12

Rektor Grillby

2021-04-30

UAN2021/12

Rektor
Korsängen

2021-04-30

Delegationsordningen
F.2

F.2

F.2

F.2

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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F.2

F.2

F.2

F.2

F.2

F.2

F.2

grundskola
(april-21)
Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom
grundskola
(april-21)
Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom
grundskola
(april-21)
Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom
grundskola
(april-21)
Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom
grundskola
(april-21)
Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom
grundskola
(april-21)
Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom
grundskola
(april-21)
Anmäla, utreda
och vidta
åtgärder mot
kränkande
behandling inom
grundskola
(april-21)

UAN2021/12

Rektor
Lillkyrka

2021-04-30

UAN2021/12

Rektor S:t
Illian

2021-04-30

UAN2021/12

Rektor
Örsundsbro

2021-04-30

UAN2021/12

Rektor
Enögla

2021-04-30

UAN2021/12

Rektor
Hummelsta

2021-04-30

UAN2021/12

Rektor
Skolsta

2021-04-30

UAN2021/12

Rektor
Munksund

2021-04-30

G. FÖRSKOLA

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf i

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

Beslut om
placering
förskola

210401210430

Carolina
BlombergKarlsson

2021-04-30

Delegationsordningen

G.1

64 st

H. ANNAN
PEDAGOGISK
VERKSAMHET
Paragraf i

Beslutsmening

Dnr UAN

Delegationsordningen

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

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

Beslutsmening

Dnr
UAN

Delegationsordningen

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

J.
FÖRSKOLEKLASS
Paragraf i

Beslutsmening

Dnr UAN

Ansökan om
skolskjuts, samt
skolskjuts vid
särskilda skäl
och
växelvisbonde
läsår 20/21.
Bifall- Bifall
förskola tom
2021-03-31

UAN2020/308/12

Delegationsordningen
J.8-J.11

Justerarnas signaturer

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

tom 2021-03-31

Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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J.8-J.11

J.8-J.11

Ansökan om
skolskjuts, samt
skolskjuts vid
särskilda skäl
och
växelvisbonde
läsår 20/21.
Bifall- Bifall
förskola tom
2021-04-30

UAN2020/308/13

Ansökningar
skolskjuts 2021,
Bifall.
Ansökningarna
till läsåret
2021/2022.
Bifall förskola
tom 2021-04-30

UAN2021/14/3

tom 2021-04-30

Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

tom 2021-04-30
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

K. GRUNDSKOLA
Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

K.12

Placeringsbeslut
- Skolvalet - åk
7

UAN2021/16/452

Placeringshandläggare
Hanna Dalton

2021-04-14

K.12

Placeringsbeslut
- Skolvalet - åk
7

UAN2021/16/453

Placeringshandläggare
Hanna Dalton

2021-04-29

K.12

Placeringsbeslut
- Skolvalet förskoleklass

UAN2021/15/572,
402, 574, 575

Placeringshandläggare
Hanna Dalton

2021-04-21
till 2021-0510

K.12

Erbjudande
skolbyte, beslut
om
skolplacering
2021

UAN2021/11/4756

Placeringshandläggare
Hanna Dalton

2021-04-15
till 2021-0507

K.18-21

Ansökan om
skolskjuts, samt
skolskjuts vid
särskilda skäl
och
växelvisbonde
läsår 20/21.
Bifall-

UAN2020/308/11

Paragraf i
Delegationsordningen

Justerarnas signaturer

tom 2021-0331
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Bifall grundskola
tom 2021-03-31
K.18-21

K.18-21

K.18-21

K.18-21

K.18-21

K.18-21

K.18-21

Justerarnas signaturer

Ansökan om
skolskjuts, samt
skolskjuts vid
särskilda skäl
och
växelvisbonde
läsår 20/21.
Bifall- Bifall
grundskola tom
2021-04-30

UAN2020/308/14

Ansökningar
skolskjuts 2021,
Bifall.
Ansökningarna
till läsåret
2021/2022.
Bifall grundskola
tom 2021-03-31

UAN2021/14/2

Ansökningar
skolskjuts 2021,
Bifall.
Ansökningarna
till läsåret
2021/2022.
Bifall grundskola
tom 2021-04-30

UAN2021/14/5

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/01381,
(Avslag)

UAN2021/433

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00753,
(Avslag)

UAN2021/434

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00754
(Avslag)

UAN2021/435

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00755
(Avslag)

UAN2021/436

tom 202104-30

Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

tom 2021-0331
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

tom 2021-0430
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

2021-04-26
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

2021-04-12
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

2021-04-12
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

2021-04-12
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/01382
(Avslag)

UAN2021/437

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/01294
(Avslag)

UAN2021/438

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/01261
(Avslag)

UAN2021/439

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/01262
(Avslag)

UAN2021/440

K.8

Beslut
mottagande
kommun grundskola

UAN2021/422

Förvaltningschef Linda
Lindahl

2021-04-27

K.8

Avtal
förskoleklass i
Strängnäs
Montessori Ek.
förening

UAN2021/162

Förvaltningschef Linda
Lindahl

2021-04-30

K.18-21

K.18-21

K.18-21

K.18-21

2021-04-22
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

2021-04-21
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

2021-04-12
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

2021-04-12
Skolskjutshandläggare
Ingela Ernlund

L.
GRUNDSÄRSKOLA
Paragraf i

Beslutsmening

Dnr
UAN

Delegationsordningen

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

M. FRITIDSHEM
Paragraf i
Delegationsordningen

Justerarnas signaturer

Beslutsmening

Dnr
UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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N. FRISTÅENDE
ENHETER
Paragraf i

Beslutsmening

Dnr UAN

Delegationsordningen

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

O.
GYMNASIESKOLA
Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

O.17

Beslut om
ersättning för
förlängda studier
(år 4) gymnasiet

UAN2021/392

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-04-16

O.27

Yttrande i
samband med
inkommen
överklagan
gällande ansökan
busskort (Optiplan
dnr 2021/00374)

UAN2021/427

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-05-05

O.27

Avslag för
gymnasiet (ärende
2021/01158)

UAN2021/426

Skolskjutshandläggare
Lill-Marie Bernström

2021-04-14

O.27

Avslag för
gymnasiet (ärende
2021/01241)

UAN2021/425

Skolskjutshandläggare
Lill-Marie Bernström

2021-04-13

O.27

Bifall
reseersättning,
inackordering, UL
skolkort
gymnasieskolan
20/21

UAN2020/377/6

Skolskjutshandläggare
Lill-Marie Bernström

2021-04-012021-05-05

O.27

Bifall
reseersättning,
inackordering, UL
skolkort
gymnasieskolan
21/22

UAN2021/453/1

Skolskjutshandläggare
Lill-Marie Bernström

tom 2021-0505

O.27

Avslag
elevresor/busskort

UAN2021/460

Skolskjutshandläggare
Lill-Marie Bernström

2021-04-12

Paragraf i
Delegationsordningen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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(ärende Optiplan
2021/00374)

P.GYMNASIESÄRSKOLA
Paragraf i

Beslutsmening

Dnr
UAN

Delegationsordningen

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

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

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

Beslut om
antagning av
elever till
Komvux,
grundläggande
kurser

210101210131

Rektor

2021-04-30

Beslut om
antagning av
elever till
Komvux,
gymnasiala
kurser

210101210131

Beslut om
antagning av
elever till
Komvux,
svenska för
invandrare

210101210131

Beslut om
antagning av
elever till VUC,
grundläggande
kurser

210101210131

Beslut om
antagning av
elever till VUC,

210101210131

Delegationsordningen

Q.2a

Q.2b

Q.2c

Q.2a

Q.2b

Lena Örn
0 st

Rektor

2021-04-30

Lena Örn
4 st

Rektor

2021-04-30

Lena Örn
64 st

Tf.
Vuxenutbildningschef

2021-04-30

1 st
Carina Westh
Tf.
Vuxenutbildningschef

2021-04-30

217 st

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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gymnasiala
kurser

Q.2c

Q.3

Carina Westh

Beslut om
antagning av
elever till VUC,
svenska för
invandrare

210101210131

Tf.
Vuxenutbildningschef

Beslut om
upphörande av
kommunal
vuxenutbildning

UAN2021/443

2021-04-30

0 st
Carina Westh
Lena Örn rektor

2021-05-06

R. SÄRSKILD
UTBILDNING FÖR
VUXNA
Paragraf i

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Dnr
UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Delegationsordningen

Beslutsdatum

S.YRKESHÖGSKOLAN
Paragraf i
Delegationsordningen

Beslutsmening

Beslutsdatum

Delegationsbeslut är fattade i enlighet med delegationsordningen som är beslutad
av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 2020-10-22, dnr UAN2020/483.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Delegationsbeslut enligt förteckning i bilaga ”Förteckning delegationsbeslut 202104-12 – 2021-05-11” anmäls och läggs till handlingarna.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 97

Ärendenummer UAN2021/120

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

Beskrivning av ärendet
Följande skrivelser har inkommit till förvaltningen:
Skrivelse
nr

Från

Datum

Ärende

Dnr

01

KF

202104-20

Redovisning av ej
slutbehandlade motioner
och medborgarförslag

UAN2021/394

02

KF

202104-20

Delegation om
föreskriftsrätt om förbud
mot att vistas på särskilda
angivna platser

UAN2021/395

03

KS

202105-04

Komplettering fullmakt
personuppgiftsbiträdesavtal

UAN2021/429

04

Arbetsmarknadsdepartementet

202105-10

Ett Sverige som håller ihop.

UAN2021/446

Regeringens insatser för
minskad segregation och
goda livschanser för alla

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Information om inkomna skrivelsen noteras till protokollet och läggs till
handlingarna.

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 98

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Linda Lindahl, Förvaltningschef utbildningsförvaltningen, informerar utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden om:
- Läget inom förvaltningen kopplat till Corona
- Hur studentexamen kommer genomföras i juni 2021
- Restriktioner som innebär digitala möten för nämnden gäller fram till 30 juni 2021
- Planering pågår med verksamhetsbesök för nämnden i höst samt
verksamhetsuppföljningsdag i oktober 2021.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 99

Ärendenummer UAN2021/431

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

Beskrivning av ärendet
Linda Lindahl, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen och Maria FlinckThunberg, verksamhetschef SoU, informerar nämnden om det pågående arbetet
kopplat till Närvårdsfrågor.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 100

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 101

Övriga frågor
Beskrivning av ärendet
Inga övriga frågor noteras till protokollet.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 102

Ärendenummer UAN2021/430

Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna (S)
Planering för ytterligare en grundskola i Enköping
Beslut
Ledamotsinitiativet lämnas över till utbildningsförvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna (S) Solweig Eklund har väckts på
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-05-19.
Ledamotsinitiativet lyder:
Planering för ytterligare en grundskola i Enköping
Redan i september 2020 påpekade en enig UA-nämnd att det på grund av ökande
befolkning kommer att behövas ytterligare grundskoleresurser i Enköping i en nära
framtid (2026). Samma slutsats kom PwC fram till i sin statistikuppdatering i
februari 2021. Elevantalet kommer att öka med ca 1200 elever. Nämnden har med
anledning av detta utökat Korsängsskolans kapacitet så att den kan ta emot
ytterligare 300 elever.
Det finns nu stöd i nämnden för att påbörja framtagande av programhandlingar för
en ersättningsskola för nuvarande Enöglaskolan. Enligt planeringen ska man
kunna få rum med ytterligare 300 elever i den nya skolan, totalt 850, att jämföra
med dagens elevantal 550.
Dessa båda åtgärder räcker som synes inte till för att täcka behoven. Det
nuvarande styret i kommunen vill locka hit en friskola för att lösa problemet. Den
friskola som det handlar om har engelska som undervisningsspråk, och bara de
som väljer denna skola och gör det i så god tid att man kommer ifråga vid
intagningen kommer att få plats där. Därför kan inte kommunen frånsäga sig
utbudsansvaret för att se till att det finns skolor som barnen kan anvisas till.
Dessutom råder inte kommunen över friskoleetableringen, varken om den
överhuvudtaget etablerar sig i Enköping eller hur många elever den kan ta. I denna
situation måste kommunen ta utbudsansvar för sina barns utbildning och själv
planera för minst en ytterligare skola. Den grundskolan skall ha ett
upptagningsområde, vilket innebär att de barn som bor i området vet att det finns
en skola de kan få gå i. Därmed skapas också en stabilare grund för den
kommunala planeringen.

Justerarnas signaturer
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Socialdemokraterna yrkar att
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att uppdatera prognoser för behovet av nya
lokaler för grundskolan och samtidigt påbörjar planeringen för dessa lokaler.
Solweig Eklund
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 103

Ärendenummer UAN2021/485

Ledamotsinitiativ om Yrkeshögskolan från Nystart
Enköping (NE)
Beslut
Ledamotsinitiativet lämnas över till utbildningsförvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ från Nystart Enköping (NE) Margareta Ekblom har väckts på
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-05-19.
Ledamotsinitiativet lyder:
Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping om Yrkeshögskolan
Under åren 2009 – 2015 var Enköping kommun den kommun i Region Uppland
som hade mest yrkeshögskola utbildningar. Nystart Enköping är oroade att
yrkeshögskolan i Enköping nu hotas av en total nedläggning.
Idag har Enköping endast en YH utbildning kvar och det är
trädgårdsmästarutbildningen som har vikande antal sökande. Vi hade förra året
även rätt att bedriva utbildning i ventilationsteknik, men utbildningen ställdes in
eftersom det fattades sökanden.
Efter diffusa svar när vi frågat på nämnden har Nystart Enköping vänt oss till
anställda på yrkeshögskolan och fått uppgiften att ventilationsutbildningen mellan
2011 – 2015 hade c:a 45 ansökningar till 25 platser per år. År 2016 c:a 70
ansökningar till 25 platser. År 2018 c:a 30 sökande till 25 platser, År 2019 22 var
sökande till 25 platser. 2020 var det bara 12 sökande till 25 platser, detta lede till
av kursen kunde inte genomföras och YH Enköping fick ställa in kursen i fråga.
Förklaringen uppges vara att kommunen under senare år slutat lägga resurser på
att marknadsföra utbildningen. Samma mönster med bristande marknadsföring
uppges finnas för de övriga YH utbildningar som kommunen redan behövt lägga
ned.
Möjlighet att få arrangera yrkesutbildningar är något man ansöker om hos
Myndigheten för yrkeshögskola som sedan står för kostnaden. Själva
marknadsföringen om utbildningen åligger dock Enköping som kursanordnare. Det
kommer i framtiden bli mycket svårt för YH Enköping att få nya kurser beviljade av
Myndigheten för yrkeshögskola om beviljade kurser vare sig marknadsförts eller
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genomförs. Att bevara kompetensen om utbildningen inte genomförs är givetvis
mycket svårt.

För Nystart är det angeläget att vi gör allt vi kan för att personer i Enköping kan ta
ansvar för sin försörjning och när det gäller utbildningar för vuxna har vi inte gjort
tillräckligt. Yrkesutbildningar är viktiga för möjligheten att ha ett långt yrkesliv. Vi
behöver en räddningsplan för bevara YH verksamheten i Enköping.
Nystart Enköping yrkar:
•

Att UAN tar ett principbeslut om att Enköping ska ha som mål att anordna
yrkeshögskoleutbildningar för att säkerställa att arbetslösa kan byta
yrkesbana och komma i arbete

•

Att UAN ger förvaltningen i uppdrag att löpande redovisa till nämnden vilka
marknadsföringsinsatser man valt att göra respektive valt att inte att göra.
Detta gällande marknadsföringsinsatser för att säkerställa att vi får
tillräckligt många sökande till våra utbildningar.

•

Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en
1-årig ventilationsutbildning på komvux-nivå för att bevara den uppbyggda
kompetensen om ventilation nu när vi fick ställa in YH utbildningen.

•

Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en policy om allokering
av resurser för marknadsföring av yrkeshögskolan utbildningar som kan
användas i kontakt med Myndigheten för yrkeshögskola för att försöka
övertyga myndigheten om att det är rimligt att fortsätta bevilja kommunen
tillstånd för befintliga och nya YH utbildningar.

Margareta Ekblom (ledamot), Per-Anders Staav (ersättare) Nystart Enköping
__________
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Paragraf 104

Ärendenummer UAN2021/486

Ledamotsinitiativ om leasing av verktyg från Nystart
Enköping (NE)
Beslut
Ledamotsinitiativet lämnas över till utbildningsförvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ från Nystart Enköping (NE) Margareta Ekblom har väckts på
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-05-19.
Ledamotsinitiativet lyder:
Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping
En praktisk utmaning gällande att bedriva gymnasieutbildningar som
fordonsprogrammet är det kontinuerligt kommer nya verktyg och utbildningen
behöver ske mot nyare versioner långt innan de gamla verktygen blivit utslitna.
Verktygen omfattar större sakar som exempelvis svarvar som har en icke
försumbar kostnad. Den senaste utförsäljningen som skedde drog totalt in 180 000
kr och hur prissättningen sker vid sådana försäljningar har inte varit riktigt tydligt i
nämnden.
Kommunen har ramavtal med Kvarndammen om att hålla auktioner vid avyttring av
saker, men enligt uppgift från programrektor Martina Ericson som är programrektor
för Fordons- och transportprogrammet så använder Utbildningsförvaltningen inte
auktioner för verktygen eftersom en för stor del av förtjänsten försvinner om man
går via Kvarndammen.
Nystart Enköping bedömer det som genuint svårt för personal på
Utbildningsförvaltningen att ajourhålla den sakkunskap som krävs för att sätta
marknadsmässiga priser vid försäljning av dylika kapitalvaror och vill se en
hantering som säkerställer att Fordons- och transportprogrammet inte kostar mer
att bedriva än nödvändigt.
Jag yrkar:
•

Att förvaltningen får i uppdrag att analysera vilka verktyg som borde leasas
istället för att köpas och sedan säljas under administrativt besvärliga
former
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•

Att nämnden får en presentation om vad det är i ramavtalet med
Kvarndammen som gör dem för dyra för att anlita.

Margareta Ekblom (ledamot), Per-Anders Staav (ersättare) Nystart Enköping
__________
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