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Övriga deltagare Linda Lindahl, Förvaltningschef 
Sara Rydell, Nämndsekreterare 
Ingela Ernlund, paragraf 82-84 
Lill-Marie Bernström, paragraf 82-86 
 
Övriga deltagare via Skype 
Daniel Hellström, tf Rektor, 
Måns Hellström, Utredare, paragraf 79-89 
Maja Geffen, Kommunikationsstrateg UF 
Anna Marin, Ekonom, paragraf 79- 88 
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Johanna Krantz, Lokalsamordnare paragraf 97-99 
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Paragraf 79  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Beslut 
Johan Engwall (S) utses att justera protokollet. 

__________  
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Paragraf 80  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 81  

Information: Tema - Verksamhetsutveckling: 
Gymnasiesärskolan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Daniel Hellström redogör för gymnasiesärskolans verksamhet. 

__________  
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Paragraf 82 Ärendenummer UAN2020/97 

Beslutsärende: Utredning omvänd skolskjuts 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att elever i Enköpings kommun 
ska erbjudas möjligheten att ansöka om busskort för elevresor från Enköpings 
tätort till kransorterna. 

Reservationer 
Tommy Henricson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Skolorna utanför Enköpings centralort är viktiga för våra mindre orter och 
lokalsamhällen. Därtill fyller skolorna på dessa platser oftast fler funktioner än 
endast själva undervisningsverksamheten. Det kan vara svårt att upprätthålla god 
kvalitet i en skola med låg beläggning. Det kan även vara svårt att rekrytera 
behöriga lärare eller att erbjuda heltidstjänster. Samtidigt brottas andra skolor med 
överbeläggning. Det är ont om skollokaler i centrala Enköping. Bergvretenskolan 
och Korsängsskolan har mycket svårt att ta emot fler elever. Rombergaskolan är 
trångbodd och behöver flytta delar av sin verksamhet till andra lokaler. 
Enöglaskolan växer med två klasser i varje årskurs till hösten 2020. 

Fjärdhundraskolan har idag plats till betydligt fler elever, medan Örsundsbroskolan 
har ett begränsat antal platser över. 

Den 27 februari 2020 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om att 
ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 
omvända skolskjutsar mellan skolor i centralorten och skolor i kransorterna. 

Initiativ till att utreda förutsättningarna för omvänd skolskjuts har också tagits i 
Uppsala kommun. Utbildningsförvaltningen i Uppsala gör bedömningen att det 
finns en utmaning i att tillgodose behovet av skolplatser i områden där elevantalet 
ökat och efterfrågan på platser är stor. Det är även angeläget att eftersträva en 
allsidig elevsammansättning på alla skolor, varför utbildningsförvaltningen i 
Uppsala har föreslagit kommunfullmäktige i Uppsala att uppdra åt 
utbildningsnämnden att utreda möjligheterna för omvänd skolskjuts.  
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
Ett UL-skolbusskort kostar 1030 kronor per elev och månad. Priset är detsamma 
oavsett varifrån och vart eleven reser. Det innebär att om tillräckligt många (4-5 
stycken) elever som bor i tätorten väljer en skola i kransort kommer ett billigare 
alternativ för förvaltningen vara att dra om bussturerna med skolbussen från 
Enköping, eftersom att förvaltningen då endast betalar för bussen och inte 
busskorten. Detta gäller även om eleverna väljer olika skolor i kransort eftersom 
förvaltningen bara behöver betala för extra kilometer för befintliga skolbussar som 
ändå kostar från hållplats till garage. 

En fördel med att fler elever väljer en skola i kransort är att det skulle avlasta skolor 
i tätorten som idag har ett alltför tungt söktryck, samtidigt som skolor i kransort med 
ett alltför lågt söktryck skulle få ett förstärkt elevunderlag. Vissa skolor i 
kransorterna har dock också för många elever idag, vilket kan vara en nackdel. En 
annan fördel är att elever får ytterligare valmöjligheter gällande deras skolval. 

Utbildningsförvaltningen ser inga hinder för att erbjuda elever möjligheten att 
ansöka om busskort för elevresor från Enköpings tätort till kransorterna. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Elever i Enköpings kommun erbjuds möjligheten att ansöka om busskort för 
elevresor från Enköpings tätort till kransorterna. 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 2 juni 2020. 

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

Tommy Henricson (SD) yrkar avslag till förvaltningens beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Mats Flodin (M) frågar om nämnden bifaller eller avslår förvaltningens 
förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningskontoret, för kännedom 
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom  
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Paragraf 83 Ärendenummer UAN2020/231 

Beslutsärende: Riktlinjer för elevresor och skolskjuts, 
revideringar 2020 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar de reviderade riktlinjer för 
elevresor och skolskjuts i Enköpings kommun 

2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2020-06-17. 

Beskrivning av ärendet 
Vid utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 12 juni 2019 
fattade nämnden beslut om riktlinjer för elevresor och skolskjuts. 
Utbildningsförvaltningen har nu tagit fram förslag på revideringar av befintliga 
riktlinjer. 

Följande dokument/riktlinjer omfattas av revideringen: 
1.Riktlinjer för skolskjuts i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan 
2.Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan 
Riktlinjerna för skolskjuts i gymnasiesärskolan kvarstår utan ändringar. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förslagen på revideringarna av befintliga riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan 
samt skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola framgår i reviderade 
dokument till respektive riktlinje. Gulmarkerad text är förslag på tillägg och 
överstruken rödmarkerad text är förslag på text som ska tas bort ur riktlinjerna. 

Utredning 

Den större förändring som görs i riktlinjerna för skolskjuts gäller avståndet mellan 
elevens hem och skolan i årskurs F-3. Idag ska det vara 2 kilometer för att skjuts 
ska beviljas. I de nya riktlinjerna ökas avståndet till 3 kilometer. Varje kommun kan 
självständigt besluta vilket avstånd som ska gälla för skolskjuts i olika åldrar. 

Nya bostadsområden växer fram runt Enköping som exempelvis Haga och 
Bredsand. Avståndet från bostäderna i dessa områden till ordinarie 
skolbusshållplats eller UL-hållplats är ofta något längre än två kilometer. Vägarna i 
dessa områden är inte gjorda för busstrafik, vilket gör att skolbussar inte kan köra 
in i områdena för att hämta barn. Då återstår endast skoltaxi som alternativ. 
Samtidigt är vägarna i dessa områden säkra och trygga skolvägar för barnen 
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eftersom det inte finns någon genomfartstrafik: vägarna är endast till för de 
boende. 

Konsekvensen för dessa barn med den nya kilometergränsen blir att de behöver 
gå några hundra meter längre än idag för att komma till skol- eller UL-bussen. Om 
vi hade behållit tvåkilometersgränsen skulle vi ha ett ökande antal barn som 
behöver skoltaxi fram till skolbusshållplatsen eller skolan. 

Förändringen i kilometergräns kommer framförallt att beröra boende i Enköpings 
tätort och i de nya bostadsområdena kring Enköpings stad. Förändringen gäller de 
elever som har en säker skolväg fram till en busshållplats. Kilometergränserna 
gäller aldrig vid vägar som är trafikfarliga. Det gör att barn som bor på landsbygden 
ofta har skolskjuts till skolan fastän de har kortare avstånd än två eller tre kilometer 
dit. På landsbygden är nämligen de flesta större vägar bedömda som trafikfarliga 
eftersom hastigheterna är höga och vägarna är till för alla, inte bara för de boende. 

Bedömning 

Utbyggnaden av och inflyttningen till Enköping är stor och den är särskilt märkbar i 
tätorten och de nya bostadsområdena kring tätorten. Det skulle på längre sikt ge 
stora skolskjutskostnadsökningar om vi skulle behöva köra skoltaxi för dessa barn 
som redan har trygga skolvägar. Taxibilarna ska i första hand användas för 
särskoleelver och andra som av olika skäl behöver särskild hjälp för att ta sig till 
skolan. 

Övriga förändringar i riktlinjerna 

Övriga ändringar i riktlinjerna beror bland annat på att vi har infört digital ansökan 
för vårdnadshavare som önskar skolskjuts åt sina barn. Tidigare har skolskjuts 
beviljats automatiskt åt de flesta elever som har rätt till skolskjuts enligt kriterierna. I 
den digitala ansökningstjänsten ska alla som önskar skolskjuts lämna sina 
ansökningar, även de som har växelvist boende och de som behöver skolskjuts av 
särskilda skäl. 

Inga förslag på revideringar har gjorts för riktlinjer för skolskjuts i 
gymnasiesärskolan. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. anta riktlinjer för elevresor och skolskjuts i Enköpings kommun 
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2. riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2020-06-17. 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 2 juni 2020. 

Yrkanden 
Margareta Ekblom (NE) yrkar 1) att förvaltningen får i uppdrag att göra en 
uppföljning om 6 månader gällande de elever som påverkas av ändringen i 
riktlinjerna från 2 till 3 kilometer, 2) Redaktionell ändring sker i texten i riktlinjerna 
avseende avsnitt 2.1.1, sista stycket så denna överensstämmer med textskrivning i 
tjänsteskrivelsen. 

Solweig Eklund (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheter 
att erbjuda fritidskort. 

Beslutsgång 
Ordförande Mats Flodin (M) frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag till 
beslut, med 2 tilläggsyrkande från Margareta Ekblom (NE) och 1 tilläggsyrkande 
från Solweig Eklund (S), och finner att så sker. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningskontoret, för kännedom 
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom 
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Paragraf 84 Ärendenummer UAN2020/249 

Beslutsärende: Riktlinjer för skolplacering i 
grundskola i Enköpings kommun, revideringar 2020 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för 
skolplacering i grundskola i Enköpings kommun. 

2. Riktlinjerna för skolplacering i grundskola i Enköpings kommun gäller från och 
med beslutsdatum 2020-06-17. 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjerna för skolplacering i grundskola i Enköpings kommun kom till år 2018 och 
ersatte då ett tidigare dokument av delvis annorlunda karaktär. I de riktlinjer som 
antogs av skolnämnden år 2018 (och som sedan antogs av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden år 2019) tydliggjordes för första gången hur elever ska 
rangordnas om det finns fler sökande än platser till en viss skola. 
Skolplaceringsprocessen hade centraliserats till förvaltningen efter att tidigare ha 
varit respektive skolas eget ansvar. Ett digitalt system (Optiplan skolval) för att 
genomföra skolvalet och placeringen av eleverna hade också införts. 

Riktlinjerna är nu i behov av revidering. I stort handlar ändringarna om: 

- att få med skolval till årskurs 7 i riktlinjerna, eftersom förvaltningen inför ett sådant 
skolval till hösten på ett formaliserat sätt 

- att den administrativa processen för skolbyten utanför skolvalsperioden ska vara 
korrekt beskriven i riktlinjerna 

- att byta ut den illustration som beskriver algoritmen för skolplacering vid skola 
utanför elevens placeringsområde så att den är aktuell 

- samt redaktionella ändringar där det blivit smärre otydligheter tidigare. 

Bifogat finns riktlinjerna i en version där alla ändringar är markerade, samt i en 
färdig version där dokumentet är reviderat och ändringarna inte har märkts ut. 

I versionen där ändringar är markerade är allt som ska tas bort genomstruket i 
texten. Allt som ska läggas till är gulmarkerat. Den gamla illustrationen finns kvar 
jämte den nya för att visa på skillnaden dem emellan. 
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Utbildningsförvaltningen s förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 

1. anta de reviderade riktlinjerna för skolplacering i grundskola i Enköpings 
kommun 

2. riktlinjerna för skolplacering i grundskola i Enköpings kommun gäller från och 
med beslutsdatum. 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 2 juni 2020. 

Yrkanden 
Roland Wallhuss (KD) yrkar på redaktionell ändring av dokumentet gällande 
innehållsförteckningen som inte harmoniserar med innehållet och hänvisning till 
rubriker och underrubriker. 

Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Mats Flodin (M) frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag till 
beslut med den av Roland Wallhuss (KD) föreslagna redaktionella ändringen, och 
finner att så sker. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningskontoret, för kännedom 
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom  
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Paragraf 85 Ärendenummer UAN2020/232 

Beslutsärende: Riktlinjer gällande utbetalning av barn- 
och elevpeng, revideringar 2020 

Beslut 
1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar de reviderade riktlinjer för 
utbetalning av barn- och elevpeng. 

2. Riktlinjerna för utbetalning av barn- och elevpeng gäller från beslutsdatum 2020-
06-17. 

Beskrivning av ärendet 
Skollagen innehåller regler för mottagande, placering, interkommunal ersättning 
och bidrag till fristående verksamheter gällande barn och elever i förskole- och 
skolverksamhet. Skollagen reglerar dock inte frågan om exempelvis 
avläsningstillfällen av antal barn och elever eller när och hur utbetalning av bidrag 
till utförare ska ske. Genom att anta riktlinjer för utbetalning av bidrag tydliggör 
Enköpings kommun som hemkommun på vilka grunder grund- och tilläggsbelopp 
betalas ut till såväl fristående som kommunala utförare av förskole- och 
skolverksamhet. Denna riktlinje omfattar all verksamhet inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Enköpings 
kommun. Reglerna omfattar även kommunala och fristående utförare i andra 
kommuner som tar emot barn och elever folkbokförda i Enköpings kommun. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förslagen på revideringar framgår i reviderat dokument som bifogats. Gulmarkerad 
text är förslag på tillägg och överstruken rödmarkerad text är förslag på text som 
ska tas bort ur riktlinjerna. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att 

1. anta förslaget till uppdaterade riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng 

2. riktlinjerna ska börja gälla från beslutsdatum 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 2 juni 2020. 
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Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Utbildningskontoret, för kännedom 
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom  
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Paragraf 86 Ärendenummer UAN2020/248 

Beslutsärende: Svar på remiss nedskräpningsmål till 
Avfallsplan (KS20200351) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
utbildningsförvaltningens svar på remiss gällande nedskräpningsmål till Avfallsplan 
(KS2020/351) 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har mottagit en remiss angående nedskräpningsmål till 
Avfallsplan, KS2020/351. Svar ska ha inkommit till kommunledningsförvaltningen 
senast 2020-08-17. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Kommunens miljöarbete är ett viktigt arbete och ett ständigt utvecklingsområde för 
utbildningsförvaltningen. Ett arbete kring miljöfrågor bedrivs idag på samtliga 
förskolans och grundskolans enheter i enlighet med läroplanen. I grundskolans 
läroplan (Lgr 11) finns bland annat formulerat att skolans mål är att varje elev ” 
visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”, 
att varje elev ”har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en 
hållbar utveckling” samt att varje elev ”har fått kunskaper om och förståelse för den 
egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”. Förskolans läroplan 
(Lpfö 18) innehåller motsvarande formuleringar, så som att förskolan ska ge varje 
barn förutsättningar att utveckla ”ett växande ansvar och intresse för hållbar 
utveckling och att aktivt delta i samhället”, ”förståelse för hur människors olika val i 
vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” samt att förskolläraren ska ansvara för 
att varje barn får ”förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en 
hållbar utveckling”. 

Det delmål där utbildningsförvaltningen anges som en av två ansvariga 
förvaltningar krockar dock med utbildningsförvaltningens styrning. 
Utbildningsförvaltningen styr inte hur enskilda förskolor och grundskolor genomför 
sitt miljöarbete och vilka aktiviteter som utförs. Rektor vid respektive förskola och 
grundskola leder och fördelar miljöarbetet och det statliga uppdraget styr 
förvaltningens verksamheter. Antalet förskolor och grundskolor som deltog i ”Håll 
Sverige rents” skräpplockardagar 2020 var 8 stycken. Detta är färre än antalet 
enheter som deltog år 2019, men bortfallet kan till stor del förklaras med att 
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enheterna medvetet valt att avstå från att delta till följd av den rådande 
coronapandemin. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
utbildningsförvaltningens förslag på remissvar. 

Utskottets beredning 
Arbetsutskottet (UANAU) har berett ärendet den 2 juni 2020. 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Paragraf 87 Ärendenummer UAN2019/630 

Rapport: Aktuell ekonomisk rapport  

Beslut 
1) Nämnden tackar för den aktuella ekonomiska rapporten. 
2) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt 

utbildningsförvaltningens samtliga enheter att arbeta vidare med att finna 
sätt för att hålla lagd budget för 2020.  

Beskrivning av ärendet 
1) Anna Marin föredrar en aktuell ekonomisk rapport.  
2) Anna Marin och Linda Lindahl presenterar förslaget från förvaltningen att 

utbildningsförvaltningens samtliga enheter ska arbeta vidare med att finna 
sätt för att hålla lagd budget för 2020. 
 
Bakgrund 
Vid utbildnings- och arbetsmarknadens sammanträde den 7 maj 2020 gav 
nämnden förvaltningen i uppdrag att till nästa nämndsammanträde ta fram 
kortsiktiga förslag för att nå en budget i balans.  

 

 

__________  
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Paragraf 88 Ärendenummer UAN2020/297 

Rapport: Kvalitetsredovisning T1 2020  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Maria Flinck - Thunberg föredrar rapporten Kvalitetsredovisning T1 2020. 

 
 

__________  
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Paragraf 89  

Rapport: Uppföljning IT-plan 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Stefan Weber föredrar kort om hur arbetet fortskrider med Infomentor kopplat till IT-
planen. 

En längre rapport från samtliga verksamheter gällande IT-planen utgår från 
agendan pga. tidsbrist. 

__________  
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Paragraf 90  

Rapport: ”Fördelar och nackdelar med tre-
terminssystem". 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Emma Larsson och Catharina Tjernberg redogör för rapporten "Fördelar och 
nackdelar med tre-terminssystem". 

__________  
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Paragraf 91  

Rapport: Övergångar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Elisabeth Ståhl redogör för övergångar mellan förskola och förskoleklass, Anders 
Härdevik redogör för övergångar åk 6- åk 7 och Daniel Hellström redogör för 
övergångar mellan grundskola och gymnasiet. 

__________  
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Paragraf 92 Ärendenummer UAN2020/298 

Rapport: Uppföljning internkontrollplan 2020 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollplanen med kommentarer om uppföljning har skickats ut till 
nämnden inför sammanträdet. 

__________ 
 
Kopia till: 
KLF,  
KS 
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Paragraf 93  

UTGÅR - Rapport: Jobbcentrum 
__________  
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Paragraf 94  

UTGÅR - Information: Kommande ärenden 
__________  
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Paragraf 95 Ärendenummer UAN2020/117 

Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut 
Besluten anmäls och läggs till protokollet. 

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

 

Förteckning över delegationsbeslut som anmäls till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 17 juni 2020.  

 

A. EKONOMI     

Paragraf i 

Delegationsordning
en 

Beslut enligt 
delegationsordning 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsd
atum 

A.09 

Utdelning ur 
Skolmästarboställets 
donationsfond  

UAN2020/266 
utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämn
dens ordförande 

2020-06-
02 

A.10 

Utdelning  ur 
Stiftelsen Anna och 
Rickard Nyströms 
skoldonation - 
Litslena och Hacksta 
och 
premiedonationsfond  

UAN2020/479 

utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämn
dens ordförande 

2020-06-
02 

 

B. 
UPPHANDLING 

    

Paragraf i Beslut enligt 
delegationsordn
ing 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 
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Delegationsordnin
gen 

B.1 Direktupphandlin
g  

UAN2020/2
60 

Förvaltningsc
hef 

2020-03-27 

B.1 Direktupphandlin
g  

UAN2020/2
59 

Förvaltningsc
hef 

2020-05-18 

B.1 Direktupphandlin
g  

UAN2020/6
5 

Förvaltningsc
hef 

2020-05-14 

B.1 Direktupphandlin
g  

UAN2020/6
5 

Förvaltningsc
hef 

2020-05-14 

B.1 Direktupphandlin
g  

UAN2020/2
33 

Förvaltningsc
hef 

2020-05-26 

  

C. 
RÄTTSFRÅGOR 
OCH 
YTTRANDEN 

    

Paragraf i 

Delegationsordni
ngen 

Beslut enligt 
delegationsord
ning 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 

C.11 Yttrande till 
Förvaltningsrätt
en 

UAN2019/694 Förvaltningsc
hef 

2020-04-28 

C.11 Yttrande till 
Skolinspektionen 

UAN2020/243 Förvaltningsc
hef 

2020-05-05 

C.11 Yttrande till 
Skolinspektionen 

UAN2020/237 Förvaltningsc
hef 

2020-05-12 

C.11 Yttrande till 
Skolinspektionen 

UAN2020/243 Förvaltningsc
hef 

2020-05-05 

C.11 Yttrande till 
Skolinspektionen 

UAN2020/237 Förvaltningsc
hef 

2020-05-12 

C.11 Yttrande till 
Skolinspektionen 

UAN2020/182 Förvaltningsc
hef 

2020-05-08 



 Protokoll  29 (41) 

Sammanträdesdatum  
2020-06-17  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

C.11 Yttrande till 
Förvaltningsrätt
en 

UAN2020/178 Förvaltningsc
hef 

2020-05-13 

C.11 Yttrande till 
Förvaltningsrätt
en 

UAN2020/70/
242 

Förvaltningsc
hef 

2020-05-07 

C.11 Yttrande till 
Förvaltningsrätt
en 

UAN2020/70/
71 

Förvaltningsc
hef 

2020-05-19 

C.11 Yttrande till 
Skolinspektionen 

UAN2020/254 Förvaltningsc
hef 

2020-05-14 

 

D. PERSONAL     

Paragraf i 

Delegationsordnin
gen 

Beslut enligt 
delegationsordn
ing 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 

D.1 Beslut om 
tillförordnad 
förvaltningschef 

UAN2019/7
94 

Förvaltningsc
hef 

2020-05-05 

D.1 

Beslut om 
tillförordnad 
förvaltningschef  

UAN2019/7
94 

Förvaltningsc
hef 

2020-06-08 

 

E. ÖVRIGT     

Paragraf i 

Delegationsordn
ingen 

Beslut enligt 
delegationsor
dning 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsda
tum 

E.1 Ordförandebesl
ut. Deltagande 
på distans  

UAN2020/
211 

utbildnings- och 
arbetsmarknadsnä
mndens ordförande 

2020-05-
22 

E.1 Ordförandebesl
ut. Deltagande 
på distans  

UAN2020/
204 

utbildnings- och 
arbetsmarknadsnä
mndens ordförande 

2020-04-
16 
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E.1 Ordförandebesl
ut. inställda 
verksamhetsbe
sök 

UAN2020/
151 

utbildnings- och 
arbetsmarknadsnä
mndens ordförande 

2020-04-
16 

E.1 Svar på remiss 
till 
Skolinspektione
n  

UAN2020/
101 

utbildnings- och 
arbetsmarknadsnä
mndens ordförande 

2020-05-
15 

 

F. KRÄNKANDE 
BEHANDLING OCH 
DISKRIMINERING 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslut enligt 
delegationsordning 

Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

G. FÖRSKOLA     

Paragraf i 

Delegationsordnin
gen 

Beslut enligt 
delegationsordn
ing 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 

G.6 Mottagande av 
barn från annan 
kommun 

UAN2020/2
81 

Förvaltningsc
hef 

2020-05-07 

 

H. ANNAN 
PEDAGOGISK 
VERKSAMHET 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslut enligt 
delegationsordning 

Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

I.SKOLPLIKT/RÄTT 
TILL UTBILDNING 
OCH SÄRSKILDA 
UTBILDNINGSFORME
R 

    



 Protokoll  31 (41) 

Sammanträdesdatum  
2020-06-17  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslut enligt 
delegationsordnin
g 

Dnr 
UA
N 

Beslutand
e 
tjänstema
n 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

 

J. 
FÖRSKOLEKLAS
S 

    

Paragraf i 

Delegationsordnin
gen 

Beslut enligt 
delegationsordn
ing 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

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

Placeringsbeslut 
skolplacering 
2020 

UAN2020/
70 

Förvaltningsc
hef 

2020-02-20 

 

K. GRUNDSKOLA     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslut enligt 
delegationsordning 

Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

L. 
GRUNDSÄRSKOLA 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslut enligt 
delegationsordning 

Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

M. FRITIDSHEM     

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslut enligt 
delegationsordning 

Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 
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N. FRISTÅENDE 
ENHETER 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslut enligt 
delegationsordning 

Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

O. 
GYMNASIESKO
LA 

    

Paragraf i 

Delegationsordni
ngen 

Beslut enligt 
delegationsord
ning 

Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 

o.21  
Beslut om 
förlängd skoltid 

UAN2020/28
9/1-6 

Förvaltnings
chef 

2020-06-
05 

0.28 

 

Beslut om 
busskort 
gymnasieelev 

2019/378-
123 

Lotta 
Brändgården 
via Lill-Marie 
Bernström 

2020-04-
28 

 

P.GYMNASIESÄRSKO
LA 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslut enligt 
delegationsordnin
g 

Dnr 
UA
N 

Beslutand
e 
tjänstema
n 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

 

Q. KOMMUNAL 
VUXENUTBILDN
ING OCH 
UTBILDNING I 
SVENSKA FÖR 
INVANDRARE 

    

Paragraf i 

Delegationsordni
ngen 

Beslut enligt 
delegationsord
ning 

Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdat
um 
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Q.2a Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
grundläggande 
kurser 

200401
-
200430
. 0 st 

Vuxenutbildnings
chef, Viveca 
Ehrning 

2020-04-
30 

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

200401
-
200430
. 73 st 

Vuxenutbildnings
chef, Viveca 
Ehrning 

2020-04-
30 

Q.2c Beslut om 
antagning av 
elever till VUC, 
grundläggande 
kurser 

200401
-
200430
. 0 st 

Vuxenutbildnings
chef, Viveca 
Ehrning 

2020-04-
30 

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

200401
-
200430
. 0 st 

Rektor, Lena Örn 2020-04-
30 

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

200401
-
200430
. 0 st 

Rektor, Lena Örn 2020-04-
30 

Q.2c Beslut om 
antagning av 
elever till 
Komvux 
svenska för 
invandrare.  

200401
-
200430
.3 st 

Rektor, Lena Örn 2020-04-
30 

 

R. SÄRSKILD 
UTBILDNING FÖR 
VUXNA 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslut enligt 
delegationsordning 

Dnr 
UAN 

Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 
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S.YRKESHÖGSKOLA
N 

    

Paragraf i 

Delegationsordningen 

Beslut enligt 
delegationsordnin
g 

Dnr 
UA
N 

Beslutand
e 
tjänstema
n 
(Delegat) 

Beslutsdatu
m 

 

 

__________  
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Paragraf 96  

Information: Skrivelser 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Följande skrivelser har inkommit till utbildningsförvaltningen. 

 Från Datum Ärende  Dnr 

KF 2019-12-09 Regler för kravhantering i Enköpings kommun
 KS2017/436 

KF 2020-05-11 Startbeslut för investering i nytt gymnasium i 
Enköping KS2020/269 

KLF 2020-04-20 Reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2020
 KS2020/326 

KS 2020-05-19 Reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2020
 KS2020/236 

KS 2020-05-19 Regler mot korruption KS2019/312 

KS 2020-05-19 Delårsrapport jan - april 2020 med prognos för 2020 
Enköpings kommun KS2020/356 

KLF 2020-05-01 Regler mot korruption, mutor och jäv
 KS2019/312 

  

 

Redovisning av kränkande behandling på kommunens grundskolor, april och maj 
2020. 

__________  
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Paragraf 97  

Information: Örsundsbro nya förskola 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Rickard Westlöf, Projektchef Fastighetsavdelningen på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden om hur arbetet fortskrider med Örsundsbro nya förskola. 

__________  
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Paragraf 98  

Information: Lokaler 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalsamordnare Johanna Krantz informerar nämnden om pågående lokalprojekt 
och hur arbetet fortskrider med dessa. 

__________  
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Paragraf 99  

Information: Inför kommande medborgardialog 
Fjärdhundra 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande Mats Flodin (M) informerar nämnden om planer för kommande 
medborgardialog med de boende i Fjärdhundra. Kommunikationsinsatser planeras 
till efter sommaren. 

__________  
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Paragraf 100  

Information från förvaltningschefen 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl informerar nämnden om att samtliga i kommunen 
som ansökt om feriejobb har fått tilldelat sig detta. 

__________  



 Protokoll  40 (41) 

Sammanträdesdatum  
2020-06-17  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 101  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 
Ingen information noterades. 

__________  



 Protokoll  41 (41) 

Sammanträdesdatum  
2020-06-17  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 102  

Övriga frågor 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden remitterar ledamotsförslaget till 
förvaltningen för utredning. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsförslag har anmälts i förväg från Svante Forslund, Liberalerna i 
Enköpings kommun. 

Ledamotsförslaget lyder: Ledamotsförslag från Svante Forslund, Liberalerna i 
Enköpings kommun till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköpings 
kommun. 
För att öka förståelsen och medvetandegöra vår förvaltnings hela arbetsområde vill 
jag att det ska förtydligas att vår förvaltning har ansvaret för 
arbetsmarknadsfrågorna genom nämndbeslut och att vi är delegerade ansvaret 
som arbetslöshetsnämnd inom kommunen genom att få till ett namnbyte på vår 
förvaltning från Utbildningsförvaltningen till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. Underskriver Svante Forslund, Ledamot nämnd och 
arbetsutskott" 

Beslutsgång 
Ordförande Mats Flodin (M) frågar nämnden om de godkänner att Svante Forslund 
får lägga detta förslag och finner att så sker. 

__________ 
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