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Paragraf 134  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Upprop genomförs. 

Solweig Eklund (S)  utses till att justera protokollet. 

 

Ordförande Mats Flodin (M) har bestämt att ledamöter och eventuella 
tjänstgörande ersättare ska befinna sig fysiskt i lokalen varför ersättaren Margareta 
Ekblom tjänstgör.  

__________  



 Protokoll  5 (45) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 135  

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan fastställa föredragningslistan och finner 
att så sker.  

__________  
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Paragraf 136  

Anmälan av jäv (KL, kap 6, §28) 

Beskrivning av ärendet 
Tina Löfgren (S) föranmäler jäv på ärendet ”Beslut om OneDotZero” paragraf 147. 

__________  
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Paragraf 137 Ärendenummer UAN2022/621 

Delårsrapport januari- augusti 2022, inkl uppföljning av 
plan för intern styrning och kontroll, 2022 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsnämnden fastställer delårsrapport augusti 2022, 

daterad 2022-09-06, och översänder den till kommunstyrelsen. 
 

2. Nämnden har tagit del av information om budgetens negativa avvikelse 
med 0,8 %. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att uppnå 
budget i balans. 
 

3. Nämnden vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på att elevkullarna 
fortsätter att växa över det som prognosticerades när budgeten 
fastställdes. För att nå budget i balans ser nämnden ingen annan lösning 
än att nämnden tilldelas full ersättning för ökningen av elever. 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport augusti 2022 sammanfattar året till och med augusti i utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. En fortsatt avklingande 
Coronapandemi konstateras. Det pågående kriget i Ukraina har gjort det 
nödvändigt för verksamheterna att skapa en beredskap för att ta emot flyktingar, 
sätta in stödåtgärder och ta höjd för eventuella ekonomiska konsekvenser i form av 
exempelvis högre bränslekostnader. Ett fortsatt inflöde av elever till skolor kan 
också konstateras och att elevkullarna fortsätter växa över det som 
prognosticerades när budgeten fastställdes. 
 
Vad gäller verksamhets- och medarbetarmål bedöms samtliga vara på rätt väg 
eller delvis på rätt väg utom två: Ökat medarbetarengagemang examen samt 
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska. 
 
I den ekonomiska uppföljningen visar verksamheter i egen regi ett överskott på 
15,9 miljoner kronor och hemkommunen ett underskott med 13,3 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret visar på ett underskott med 9,6 miljoner kronor vilket är en 
avvikelse mot budget med mindre än en procent. 
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-06 
Bilaga 1 – Delårsrapport augusti 2022, daterad 2022-09-06 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsnämnden fastställer delårsrapport augusti 2022,daterad 
2022-09-06, och översänder den till kommunstyrelsen. 
2. Nämnden har tagit del av information om budgetens negativa avvikelse med 
0,8% 

Yrkanden 
Solweig Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och lämnar 
följande tilläggsyrkande: Nämnden vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen 
på ett fortsatt inflöde av barn/elever till de kommunala skolorna samt att 
elevkullarna fortsätter att växa över det som prognosticerades när budgeten 
fastställdes. 

Ordförande Mats Flodin (M) föreslår följande beslutsmeningar 

1. Utbildnings- och arbetsnämnden fastställer delårsrapport augusti 2022, 
daterad 2022-09-06, och översänder den till kommunstyrelsen. 

2. Nämnden har tagit del av information om budgetens negativa avvikelse 
med 0,8 %. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att uppnå 
budget i balans. 

3. Nämnden vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på att elevkullarna 
fortsätter att växa över det som prognosticerades när budgeten 
fastställdes. För att nå budget i balans ser nämnden ingen annan lösning 
än att nämnden tilldelas full ersättning för ökningen av elever. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt ordförandens förslag med 3 
beslutsmeningar och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, ks.dia@enkoping.se   
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Paragraf 138 Ärendenummer UAN2022/620 

Rapport: Kvalitetsredovisning 2 2022 (K2) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska ge underlag till utvecklingsåtgärder i syfte att 
de nationella målen för all utbildning ska uppnås. Huvudmannens ansvar för 
utbildningens genomförande innebär att se till att det vidtas åtgärder för förändring 
och förbättring när brister synliggörs via det systematiska kvalitetsarbetet. 

Syftet med årets andra kvalitetsredovisningar är att ge en lägesbedömning av 
verksamheterna inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde, 
med elevers kunskaper som ett dominerande område. Till skillnad från föregående 
år har inte ensammanfattning av verksamhetschefernas rapporter gjorts, utan 
respektive verksamhetschefs rapport i sin helhet bifogas till en mer kortfattad 
analys från förvaltningen. 

I de bilagda rapporterna redovisar förskolan sina resultat kopplat till följande kapitel 
i läroplanen: Omsorg, utveckling och lärande, Övergång och samverkan samt 
Uppföljning, utvärdering och utveckling. 

Grundskolans resultat redovisas sina resultat kopplade till följande kapitel i 
läropoplanen: Kunskaper, Övergång och samverkan, Bedömning och betyg samt 
Förskoleklass och Fritidshem. Grundskolan redovisar särskolan i en separat 
bifogad rapport. 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar sina resultat kopplade till 
följande kapitel i respektive läroplan Kunskaper och Bedömning och betyg. 
Gymnasieskolan redovisar också särskolan i en separat rapport (bifogas). 

I Stöd och utveckling (SoU) ingår Modersmålsenheten, den centrala Elevhälsan, 
Enabygdens naturskoleverksamhet (ENV) och Enköpings Naturvetenskap och 
Teknik (ENaT) samt Forskning och utvecklingsenheten (FoU). SoU utgör stöd för 
förskolan, grundskolan och gymnasiet, i olika omfattning. Dessa verksamheter 
följer, i olika omfattning, upp läroplansområdena Kunskaper, Övergång och 
samverkan samt Uppföljning, betyg och bedömning. I K2 rapporterar endast 
Modersmålsenheten och Elevhälsan. 
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kvalitetsredovisning 2 2022 (K2), daterad 2022-09-05 
Bilaga 01 – Kvalitetsredovisning Huvudmannarapport K2 2022 
Bilaga 02 - Kvalitetsredovisning Förskola K2 2022 
Bilaga 03 - Kvalitetsredovisning Grundskola K2 2022 
Bilaga 04 - Kvalitetsredovisning Enheten för gymnasiet, vuxenutbildning och AME 
K2 2022 Bilaga 05 - Kvalitetsredovisning Westerlundska gymnasiet K2 2022 
Bilaga 06 - Kvalitetsredovisning Gymnasiesärskolan K2 2022 
Bilaga 07 - Kvalitetsredovisning Yrkeshögskolan K2 2022 
Bilaga 08 - Kvalitetsredovisning Komvux K2 2022 
Bilaga 09 - Kvalitetsredovisning Bergvretens grundsärskola K2 2022 
Bilaga 10 - Kvalitetsredovisning Enögla grundsärskola K2 2022 
Bilaga 11 - Kvalitetsredovisning Verksamhet för stöd och utveckling (SoU) K2 2022 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten. 

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

__________  



 Protokoll  11 (45) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 139 Ärendenummer UAN2022/715 

Svar på remiss av revisionsrapport: Granskning av det 
förebyggande arbetet mot mutor och korruption 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag 
till Yttrande över remiss av revisionsrapport – Granskning av det förebyggande 
arbetet mot mutor och korruption, daterat 2022-08-19, och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
En remiss av Revisionsrapport – Granskning av det förebyggande arbetet mot 
mutor och korruption har inkommit den 7 juni 2022 från kommunstyrelsen. Av 
kommunstyrelsens beslut framgår att kommunrevisionens granskning i vissa delar 
berör i nämndernas verksamhet och nämnderna ges därför tillfälle att yttra sig över 
dessa delar innan kommunstyrelsen sammanställer ett svar till kommunfullmäktige. 

Av revisionsrapportens missiv framgår att PwC  på uppdrag av 
lekmannarevisorerna gjort en granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och 
de kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och 
korruption. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens och de 
kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption 
är ändamålsenligt. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunens 
övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är helt 
ändamålsenligt 

Avslutningsvis lämnar PwC ett antal rekommendationer, varav följande riktar sig till 
nämnderna: 

• Tillse att risken för jäv, mutor och korruption beaktas i riskanalys och den 
interna kontrollplanen samt att dessa risker är nämndspecifika. 

• Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och korruption 
till tjänstepersoner/ chefer och förtroendevalda exempelvis vid 
arbetsplatsträffar och workshops. Viktigt att dessa utbildningar medför en 
medvetandehöjning kring begreppen mutor och korruption och ökar 
förståelsen för respektive förvaltnings verksamhetsspecifika risker inom 
området. 
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förslaget till svar återfinns i sin helhet i bilaga 1. Sammanfattningsvis är 
förvaltningens bedömning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bör ställa 
sig bakom de rekommendationer som revisionen lämnar till nämnderna och 
säkerställa ett arbete i linje med dessa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av revisionsrapport - Granskning av det 
förebyggande arbetet mot mutor och korruption, daterad 2022-08-31 

Bilaga 1 – Svar på remiss av revisionsrapport - Granskning av det förebyggande 
arbetet mot mutor och korruption, daterat 2022-08-19 

Bilaga 2 – Remiss av revisionsrapport – Granskning av det förebyggande arbetet 
mot mutor och korruption 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag 
till Yttrande över remiss av revisionsrapport – Granskning av det förebyggande 
arbetet mot mutor och korruption, daterat 2022-08-19, och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 31 augusti 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag 
till Yttrande över remiss av revisionsrapport – Granskning av det förebyggande 
arbetet mot mutor och korruption, daterat 2022-08-19, och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen;  ks.dia@enkoping.se   
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Paragraf 140 Ärendenummer UAN2022/903 

Yttrande över ansökan från Bergstrands Gymnasium 
AB (Dnr 2022:1045) 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag 
till yttrande, daterat 19 augusti 2022, som sitt eget. 

Särskilda yttranden 
Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag. Vi anser dock att  
Enköpings kommun borde avstyrka utökning av befintlig gymnasieskola vid 
Bergstrands gymnasium Uppsala från och med läsåret 2023/2024 med hänvisning 
till nedanstående: 
 
Den 16 juni beslutade riksdagen om att godkänna regeringens förslag gällande 
dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. Förslaget 
innebär i korthet att arbetsmarknadens behov ska vägas in när beslut ska fattas 
om vilka utbildningar som ska erbjudas och hur många utbildningsplatser de ska 
ha. Utbildningsutbudet för vissa gymnasieutbildningar ska alltså styras både utifrån 
efterfrågan från ungdomar och de behov som finns på arbetsmarknaden. 
 
Förslaget innebär också att tre kommuner ska gå samman i ett samverkansområde 
och där arbeta tillsammans med planering, dimensionering och 
utbildningserbjudanden i området. Lagändringarna börjar gälla 1 juli 2023. 
 
Så här snart inför de nära förestående nya reglerna om planering och 
dimensionering av gymnasieutbildningar bör inte nya program startas på 
skolenheter där det saknas tidigare erfarenhet, utrustning och upparbetade 
kontakter för APL-platser. Eventuellt behov av ytterligare utbildningsplatser bör tills 
de nya reglerna för planering och dimensionering börjar gälla fyllas genom 
utökningar på skolenheter där programmet redan finns. 
Den skola som ansökan avser utmärker sig bland gymnasieskolor i Uppsala med 
avsevärt lägre andel behöriga lärare än genomsnittet. Skolan ifråga har endast 
56,9 procent lärare med pedagogisk högskoleexamen. Det är klart under snittet, 
inte bara för gymnasier i Uppsala utan också för enskilda huvudmän i större städer 
i stort. I riket har enskilda huvudmän i större städer i genomsnitt 71,5 procent lärare 
med pedagogisk högskoleexamen. I Uppsala finns det bara en gymnasieskola som 
har lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än den skola som nu vill 
starta ytterligare ett program. Även detta bör vägas in av Skolinspektionen vid 
beslut om tillstånd för ytterligare program. 
Solweig Eklund (S) 
Johan Engwall (S) 
Tina Löfgren (S) 



 Protokoll  14 (45) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beskrivning av ärendet 
Den 4 juli 2022 inkom en remiss till utbildningsförvaltningens från Skolinspektionen 
gällande att Bergstrands Gymnasium AB hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola vid Bergstrands gymnasium Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 

Av missivet framkommer att Enköpings kommun ges möjlighet att yttra sig över 
ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Både lägeskommunens 
och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen 
ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra 
påtagliga och bestående negativa följder på lång sikt (5 år) för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Skolinspektionen skriver vidare att Enköpings kommun till sitt yttrande bör bifoga 
en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 
lång sikt vid start av utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Om 
kommunen anser att en etablering av en fristående skola skulle medföra påtagligt 
negativa konsekvenser behöver kommunen redogöra för konkreta exempel på hur 
det påverkar kommunen. Enköpings kommun ska även bifoga uppgift om vilka 
kommuner/förbund kommunen har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en 
etablering kan medföra bör Enköpings kommun även bifoga följande: 
1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 
2022-2027). 
2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i 
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 
- Det nationella El- och energiprogrammet inriktningarna: elteknik och dator och 
kommunikationsteknik. 
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och 
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i 
kommunen. 
4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 
2022/2023 samt om möjligt läsåret 2023/2024. 
5. Om kommunen inte erbjuder sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2022/2023 
behöver ni redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökt/a program 
och inriktning/ar. 
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Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från 
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 2 september 
2022. Anstånd har begärts av Enköpings kommun till den 20 september 2022 för 
att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska ha möjlighet att svara. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag till remissvar återfinns i bilaga 01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Yttrande över ansökan från Bergstrands Gymnasium AB (Dnr 
2022:1045), daterad 2022-08-19 
Bilaga 01 Yttrande över ansökan från Bergstrands Gymnasium AB (Dnr: SI 
2022:1045) 
Bilaga 02 Samverkansavtal Enköpings kommun 
Bilaga 03 Remiss från Skolinspektionen 
Bilaga 04 Ansökan från Bergstrands Gymnasium AB, 2022:1045 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag 
till yttrande, daterat 19 augusti 2022, som sitt eget. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 31 augusti 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
tillstand@skolinspektionen.se  (ange dnr 2022:1045)  

mailto:tillstand@skolinspektionen.se
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Paragraf 141 Ärendenummer UAN2022/917 

Förlängning av biblioteksplan 2018 - 2021 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
upplevelseförvaltningens förslag om att förlänga Biblioteksplan 2018 - 2021 till 
dess ny biblioteksplan finns framtagen och beslutad. Biblioteksplanen förlängs 
dock som längst till 2024-03-31. 

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från Nystart Enköping. 
Från Nystart Enköping värnar vi den viktiga rollen som våra biblioteket har i 
kommunen. Vi välkomnar att biblioteksplanen uppdateras, vilket borde gjorts redan 
tidigare med tanke på att den omfamnar åtgärder för perioden 2018-2021. Det 
viktiga är den skillnad som planer får till ute i verksamheten. Arbetet med ny plan 
får inte överskugga att det som planen innehåller behöver bli verklighet. 
Uppdateringen måste gå fort och bör inte vänta till slutet av 2024. Till exempel 
väntar vi på ett bibliotek i Grillby! 
Margareta Ekblom (NE)  

 

Beskrivning av ärendet 
Bibliotekslag (2013:801) §17 ålägger kommuner och regioner att anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet). Planen ska definiera 
ansvar och mandat för de nämnder som ansvarar för kommunala bibliotek. 

Biblioteksplanen är ett av flera verktyg för att styra utveckling och prioriteringar 
inom kommunens biblioteksverksamhet. Planens inriktningar konkretiseras i 
samband med kommunens övergripande styrdokument samt i nämndernas 
verksamhetsplaner. 

Biblioteksplan för Enköpings kommun 2018 - 2021 antogs av kommunfullmäktige 
den 5 mars 2018, § 52. I inledning av planen framgår att den ska gälla under fyra 
år. På grund av pandemin har arbetet med en ny plan försenats. 
Upplevelseförvaltningen föreslår utifrån det att den tidigare antagna 
biblioteksplanen förlängs och att ett förslag till ny plan utarbetas i samarbete med 
utbildningsförvaltningen. 
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Utbildningsförvaltningen har sett över om den nuvarande biblioteksplanen kan 
förlängas och har inget att invända mot det. I arbetet med framtagande av en ny 
plan bör en utvärdering av nu gällande plan göras. Förvaltningen vill också påtala 
att delar av de nyckeltal som återfinns i bilaga 2 är inaktuella. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Förlängning av Biblioteksplan 2018-2021, daterad 2022-09-05 
Bilaga 1 - Biblioteksplan 2018-2021 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
upplevelseförvaltningens förslag om att förlänga Biblioteksplan 2018 - 2021 till 
dess ny biblioteksplan finns framtagen och beslutad. Biblioteksplanen förlängs 
dock som längst till 2024-03-31. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 31 augusti 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom 
upplevelseförvaltningens förslag om att förlänga Biblioteksplan 2018 - 2021 till 
dess ny biblioteksplan finns framtagen och beslutad. Biblioteksplanen förlängs 
dock som längst till 2024-03-31 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden; upn.dia@enkoping.se    

mailto:upn.dia@enkoping.se
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Paragraf 142 Ärendenummer UAN2022/619 

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till 
föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i 
Enköpings kommun   

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, 
daterat 2022-08-19, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har identifierat ett behov av att ersätta det befintliga 
arkivreglementet med arkivföreskrifter och riktlinjer. Syftet är att skapa en 
ändamålsenligt och effektiv styrning av arkivhanteringen samt för att tydliggöra 
ansvarsförhållandena inom arkivområdet. Utifrån det har 
kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag på ”Föreskrifter och riktlinjer för 
hantering av arkiv i Enköpings kommun” 

Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till bland annat utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Yttrande över förslaget ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 30 september 2022. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag till yttrande finns i sin helhet i bilaga 1. 

Utbildningsförvaltningen är positiv till att det görs en uppdatering av kommunens 
reglering kring arkiv i syfte att skapa en ändamålsenligt och effektiv styrning av 
arkivhanteringen samt för att tydliggöra ansvarsförhållandena inom arkivområdet. 
Förvaltningen har dock några synpunkter, bland annat några synpunkter på 
strukturen för dokumentet. Vidare har förvaltningen synpunkter bland annat på att 
det bör tas fram en gemensam mall för informationshanteringsplan, att 
kommunarkivet bör ta fram en informationshanteringsplan för gemensamma styr- 
och stödprocesser som blir gällande i hela organisationen och att det i förslaget 
saknas hur handlingar ska få lämnas till arkivmyndigheten för slutarkivering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till föreskrifter och 
riktlinjer för hantering av arkiv i Enköpings kommun, daterad 2022-08-19 
Bilaga 1 – Förslag till yttrande till kommunstyrelsen över förslag till föreskrifter och 
riktlinjer för hantering av arkiv i Enköpings kommun, daterat 2022-08-19 
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Bilaga 2 – Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-04-12 § 97 
Bilaga 3 – Förslag till föreskrifter och riktlinjer för hantering av arkiv i Enköpings 
kommun 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, 
daterat 2022-08-19, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 31 augusti 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande, 
daterat 2022-08-19, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen; ks.dia@enkoping.se   
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Paragraf 143 Ärendenummer UAN2022/631 

Svar på ledamotsinitiativ från Moderaterna om lunch 
för pensionärer/seniorer på skolor 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att under 2 år genomföra ett 
försök med att erbjuda pensionärer lunch i Westerlundska gymnasiet och i två 
valfria kransortsskolor.   

Särskilda yttranden 
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna yrkar bifall till förvaltningens förslag men är positiva till att 
vidare utreda en försöksverksamhet med måltider för äldre i skolmatsalar. Vi menar 
dock att det ligger utanför Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvar att 
hantera. Vi menar att frågan bör hanteras som i t ex Västerås, där motsvarande 
verksamhet redan finns på plats. I Västerås har det kommunala pensionärsrådet 
(KPR) haft en aktiv roll och det var sedan Äldrenämnden som gav de sociala 
nämndernas förvaltning i uppdrag att starta försöksverksamheten. Så bör ske 
också i Enköping.  

Solweig Eklund (S) 
Johan Enfeldt (S) 
Tina Löfgren (S) 
 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 
maj 2022 § 110 att skicka ett ledamotsinitiativ från Mats Flodin (M) på beredning till 
förvaltningen. I ledamotsinitiativet föreslås att förvaltningen ska ta fram ett förslag 
för hur pensionärer/seniorer i Enköping skulle kunna erbjudas att köpa och äta 
lunch på de kommunala skolorna. 

Förslaget kommer också utifrån en interpellation som besvarades på 
kommunfullmäktige den 14 mars 2022 § 26. I interpellationen ställs fråga om 
möjlighet för pensionärer att få äta lunch i kommunens skolor. Interpellanten 
beskriver att det finns många pensionärer som lever i ofrivillig ensamhet och att det 
kan bli märkbart speciellt vid måltider. Något som skulle kunna minska det är att 
erbjuda lunch i skolor. Vidare anför interpellanten att det finns forskning som visar 
på positiva effekter när olika generationer möts. 
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
LUNCH PÅ SKOLOR FÖR PENSIONÄRER I ANDRA KOMMUNER 
Det finns flera exempel på kommuner som erbjuder pensionärer att äta lunch på 
grundskolor, bland annat Uppsala kommun och Västerås stad. 
I Västerås stad så väcktes frågan om möjlighet för äldre, som bor långt från 
servicehus att kunna äta lunch i skolor, av det kommunala pensionärsrådet (KPR). 
Äldrenämnden i Västerås beslutade i augusti 2013 att ge sociala nämndernas 
förvaltning i uppdrag att starta en försöksverksamhet där man erbjöd lunch till äldre 
personer på två av stadens kommunala skolor. Syftet med försöksverksamheten 
var att äldre som hade långt till en restaurang på ett servicehus skulle få möjlighet 
att äta lunch på en skola. Det skulle i sin tur möjliggöra social gemenskap mellan 
generationerna. I Västerås stads rapport ”Äldres möjlighet att äta lunch i 
skolmatsalar – Projektuppföljning” beskrivs att de skolor som valts till projektet är 
två skolor som finns i områden där det saknas servicehus och därmed 
servicehusrestaurang. I rapporten framgår att de äldre som, under pilotprojektet, 
ätit lunch på skolorna har tyckt att maten har varit god och uppskattad. Idag finns 
möjlighet för äldre att äta lunch på fyra kommunala grundskolor (det finns ca 40 
kommunala grundskolor). 

Även i Uppsala kommun så startade det genom ett projekt. Det var dåvarande 
äldreförvaltningen som genomförde pilotprojektet. Syftet med projektet var att 
seniorrestaurangsverksamheten skulle utökas så att det gavs möjlighet att äta 
seniorlunch på flera platser i kommunen (främst landsbygden). Ytterligare ett syfte 
var att skapa socialt forum för att minska äldres upplevelse av ensamhet. Det var 
tänkt som ett pilotprojekt som skulle pågå under tre månader. Det fick dock 
avbrytas tidigare på grund av pandemin. Under tiden som projektet pågick fick det 
positiv respons från skolor och äldre. Idag erbjuds seniorluncher på 19 kommunala 
grund- och gymnasieskolor (det finns ca 70 kommunala grund- och 
gymnasieskolor). 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS MÖJLIGHET ATT 
ERBJUDA LUNCH TILL PENSIONÄRER PÅ SKOLOR 
Som beskrivits ovan finns det exempel på kommuner som möjliggjort för 
pensionärer att äta lunch på skolor. Frågan är dock inte helt enkel. En svårighet 
som uppstår är att erbjudande av skollunch till andra än barn och elever inte kan 
anses rymmas inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) 
reglemente. Intentionen i interpellationen gör att det snarare får anses hamna inom 
kommunstyrelsen ansvarsområden. Detta utifrån att kommunstyrelsen i reglemente 
har det övergripande ansvaret för social hållbarhet. Om det inte anses hamna inom 
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social hållbarhet behöver det ses över vidare inom vilken nämnds ansvarsområde 
frågan hamnar. 

BEDÖMNING OM PLATS OCH PERSONAL 
Rektorerna på de kommunala grundskolorna beskriver att det redan idag är trångt i 
skolornas matsalar. Det är svårt att utifrån utrymme erbjuda att några andra än 
skolans elever äter lunch där. På någon skola skulle det eventuellt vara möjligt att, 
utifrån utrymme, erbjuda lunch efter att skolans elever har ätit. Dock skulle en 
sådan lösning innebära att måltidspersonalens arbetsuppgifter skulle bli förskjutna 
vilket skulle påverka arbetstiden. När elevernas lunch är avslutad ska personalen 
städa och förbereda mellanmål. Bedömningen är att antalet medarbetare eventuellt 
skulle behöva utökas om lunch till andra än skolans elever skulle erbjudas efter att 
eleverna ätit. 

Det är tekniska nämnden som är ansvarig nämnd för kommunens måltids- och 
städservice. Det är avdelningen måltidsservice på stadsbyggnadsförvaltningen 
som ansvarar kommunens kök inom skola och förskola. 

TRYGGHET OCH SÄKERHET I SKOLAN 
Om lunch för pensionärer i skolans lokaler skulle erbjudas finns också aspekter 
kopplat till trygghet och säkerhet som behöver tas hänsyn till. 

KOMMUNENS MÖJLIGHETER TILL LUNCH FÖR PENSIONÄRER I SKOLOR 
Förvaltningen vill också göra ett medskick att det finns vissa regleringar i 
kommunallagen som kan påverka möjligheterna att erbjuda lunch till pensionärer 
på skolorna. Det kan till exempel handla om likabehandlingsprincipen, 
självkostnadsprincipen och kommunens möjlighet att bedriva näringsverksamhet. 
Även i konkurrenslagen finns bestämmelser som bör ses över om de påverkar 
möjligheten. 

FÖRVALTNINGENS SLUTSATS 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget om lunch till pensionärer inte ryms 
inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente. Om frågan ska 
utredas vidare så bör den utifrån interpellationens intentioner snarar hamna inom 
kommunstyrelsens reglemente eller ses över inom vilken nämnds ansvarsområde 
frågan hör hemma. Bedömningen är vidare att det utifrån dagens lokaler kan vara 
svårt att erbjuda lunch till andra än skolans elever. Ett sådant erbjudande kan 
också innebära att det behövs en utökning av måltidspersonal. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Svar på ledamotsinitiativ från Moderaterna om lunch för 
pensionärer/seniorer på skolor, daterad 2022-08-19 
Bilaga 1 Ledamotsinitiativ om lunch för pensionärer/seniorer på skolor 
Bilaga 2 Protokollsutdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 18 
maj 2022 § 110 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår ledamotsinitiativet utifrån att det 
inte ryms inom nämndens ansvarsområde. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 31 augusti 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Yrkande från Mats Flodin (M) 
Att under 2 år genomföra ett försök med att erbjuda pensionärer lunch i 
Westerlundska gymnasiet och i två valfria kransortsskolor.  

Yrkande från Margareta Ekblom (Nystart Enköping) 
Nystart Enköping yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att beslutet 
kompletteras med följande text. ”Nämnden är positiv till förslaget och vill gärna 
genomföra det i samarbete med annan nämnd förutsatt att de praktiska problemen 
går att lösa.” 

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

Beslutsgång 
Beslut i ärendet ajourneras för att hanteras efter eftermiddagens kaffepaus.  

Ordföranden ställer proposition med förvaltningens förslag till beslut, sitt eget 
yrkande samt yrkandet från Nystart Enköping om att Nystart Enköping yrkar på 
beslutet kompletteras med följande text. ”Nämnden är positiv till förslaget och vill 
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gärna genomföra det i samarbete med annan nämnd förutsatt att de praktiska 
problemen går att lösa.” 

Ordförande frågar nämnden om den godkänner uppställd propositionsordning och 
finner att så är fallet.  
 
Ordförande ber nämnden att genom acklamation besluta. 
 
Ordföranden finner att nämnden beslutar att under 2 år genomföra ett försök med 
att erbjuda pensionärer lunch i Westerlundska gymnasiet och i två valfria 
kransortsskolor.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen;  ks.dia@enkoping.se   

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 144 Ärendenummer UAN2021/801 

Ny grundskola i Enköpings tätort  

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna verksamhetens beslutsunderlag (VBU), daterad 2022-08-16, gällande 
ny grundskola i Enköpings tätort 

2. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja en förstudie gällande 
placering av ny kapacitetshöjande grundskola i Enköpings tätort. 

3.Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med rapportering 
kontinuerligt om arbetets utveckling. 

Beskrivning av ärendet 
Befolkningsprognosen visar en ökning av elevantalet i Enköpings kommun. 
Enköpings tätort behöver utöka antalet platser och mellan 2022–2032 ökar 
elevantalet med c: a 1050 personer i Enköpings tätort. 

 

Efter 2032 fortsätter ökningen med c: a 95 elever i snitt per år fram till 2037. Bilden 
ovan visar att det finns ett behov av utökad kapacitet redan 2025. 
Markeringsbelopp för investeringen finns i investeringsplanen från 2023–2027 på 
300 miljoner kronor. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Vi har under flera år gjort åtgärder för att få plats med alla elever. Men vi ser att 
även om vi gör dessa åtgärder (t.ex. utökningen av Korsängsskolan och 
Bergvretenskolan) så behövs ytterligare c: a 800 platser fram till och med 2032. 
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Vi ser möjlighet att bygga en F-9 skola i etapper, där ett stadium i taget kan byggas 
i förhållande till tillväxttakten. Därför behöver förstudien visa på möjliga placeringar 
i Enköpings tätort med den grundförutsättningen. Lokalerna behöver också vara 
flexibla så de kan ställas om över tid. 

Eftersom behovet av platser är stort, finns risken att vi måste starta en verksamhet 
i tillfälliga lokaler innan den nya grundskolan är klar. Därför behöver förstudien 
också visa vart paviljonger kan placeras eller vilka nuvarande paviljonger som kan 
användas för detta ändamål och redovisa kostnader för respektive alternativ. 

Förstudien bör fokusera på placering och för att få störst flexibilitet för framtiden 
visa möjliga placeringar utifrån att det är en F-9 skola med totalt c: a 980 elever. 

Förvaltningen ser även behovet av fler förskoleplatser i tätorten och här finns en 
möjlighet att samverka mellan verksamheterna. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beställde i januari 2020 en förstudie för en ny centralt 
placerad förskola, UAN 2019/775. Därför bör en förstudie för en ny grundskola 
också visa på vilka platser en förskola (120–160 platser) får plats tillsammans med 
grundskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ny grundskola i Enköpings tätort, daterad 2022-08-10. 
Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) Ny grundskola i Enköpings tätort, daterad 
2022-08-16. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
 
1. Godkänna verksamhetens beslutsunderlag (VBU), daterad 2022-08-16, gällande 
ny grundskola i Enköpings tätort 
 
2. Ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja en förstudie gällande 
placering av ny kapacitetshöjande grundskola i Enköpings tätort 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 31 augusti 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 
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Yrkanden 
Efter diskussion föreslår ordförande Mats Flodin (M) att en tredje beslutspunkt ska 
läggas till beslutet enligt: 

3. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med rapportering 
kontinuerligt om arbetets utveckling. 
 

Beslutsgång 
Beslut i ärendet ajourneras för att hanteras efter emfika pausen kl 15:00.  

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta enligt förvaltningens förslag med 
tillägget: "3. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med rapportering 
kontinuerligt om arbetets utveckling" och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för hantering 
Tekniska nämnden, för hantering 
Upplevelseförvaltningen, för hantering   
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Paragraf 145 Ärendenummer UAN2022/903 

Information: Lokaler  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgår på grund av tidsbrist.  

__________  
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Paragraf 146 Ärendenummer UAN2022/800 

Start av särskild variant inom det estetiska området- 
Musik 

Beslut 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att Westerlundska 
gymnasiet (WGY) startar särskild variant inom det estetiska område- Musik. 
 
2. Utbildningen startar läsåret 2023/24 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om vilka nationella 
gymnasieprogram som Westerlundska gymnasiet ska erbjuda läsåret 2023/24, 
UAN2022/235. 

Därtill har nu Skolverket beviljat Enköpings kommuns ansökan, UAN2021/117, om 
att starta särskild variant inom det estetiska området. Planerad start för särskild 
variant inom det estetiska området är läsåret 2023/24. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Att erbjuda Särskild variant inom det estetiska området skulle medföra att; 
 
• de estetiska värdena skulle komma fler av kommunens ungdomar till gagn. 
 
• vi stärker Westerlundska gymnasiet som en attraktiv skola för alla, där också de 
estetiska värdena prioriteras i utbildningsutbudet. Westerlundska gymnasiet kan 
stärka fler elevers mående och studieresultat under gymnasietiden genom att 
erbjuda kvalitativ undervisning i estetiska ämnen. 
 
• vi stärker de estetiska ämnenas värde och position på Westerlundska gymnasiet, 
och på så sätt också i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Start av särskild variant inom det estetiska området- Musik, 
daterad 2022-08-19. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att Westerlundska 
gymnasiet (WGY) startar särskild variant inom det estetiska område- Musik. 
 
2. Utbildningen startar läsåret 2023/24 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 31 augusti 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att Westerlundska 
gymnasiet (WGY) startar särskild variant inom det estetiska område- Musik. 
 
2. Utbildningen startar läsåret 2023/24 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Westerlundska gymnasiet (WGY), för hantering  
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Paragraf 147 Ärendenummer UAN2022/816 

Beslut om OneDotZero 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utvecklingsperioden 
förlängs med ett år. Med syfte att få en liknande profil som Servicepoolen. 
Återrapportering kring detta ska ske kvartalsvis.  

Jäv 
Tina Löfgren (S) anmäler jäv och lämnar rummet. Agneta Willey (MP) blir 
tjänstgörande ersättare i hennes ställe i enlighet med inkallelseordningen 
(KS2018/641).  

Beskrivning av ärendet 
OneDotZero var till en början ett projekt som startades av vård- och 
omsorgsnämnden med finansiering från Enköpings kommuns sociala 
investeringsfond. Projektet påbörjades, efter ett antal förseningar, först 2016. 

Projektet hade vid starten två övergripande mål: 
 
-Att stödja personer med kunskaper inom IT, som ofta på grund av 
funktionsnedsättningar inom NPF-området, lever i utanförskap och har svårt att 
konkurrera på arbetsmarknaden. 
 
-Inom tre år omvandla projektet till ett fristående socialt företag med tydlig ledning, 
styrning och innehåll. Verksamheten ska drivas på kommersiella grunder och 
komplettera andra aktörer och produkter/tjänster på marknaden. Företagets 
inriktning ska främst vara att erbjuda olika former av digitala tjänster till såväl 
privatpersoner som företag/organisationer. 
 
I slutet av projektperioden, det vill säga slutet av 2018, gjordes bedömningen av 
vård- och omsorgsförvaltningen att projektet inte skulle nå målet om att bli ett 
självständigt socialt företag. I början av 2021 kom vård- och omsorgsförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen överens om att flytta över OneDotZero till 
utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet för att bli en försöksverksamhet 
under två år: 2021-2022. En av förutsättningarna för flytten var att om OneDotZero 
efter två år skulle bedömas vara självfinansierat så skulle verksamheten bli 
permanent på samma villkor som Servicepoolen är idag. Annars skulle det 
avslutas och medarbetarna sägas upp och flyttas till Jobbcentrums aktiviteter. 
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Då perioden för försöksverksamhet i utbildningsförvaltningens regi närmar sig sitt 
slut behöver beslut fattas om verksamhetens avveckling eller fortsättning. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning återfinns i sin helhet i PM - Beslut om OneDotZero, 
daterat 2022-09-06. På utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
den 31 augusti 2022 efterfrågades också en uppskattning av kostnader för 
individer anställda med lönebidrag jämfört med om dessa individer får ekonomiskt 
bistånd. Denna kalkyl återfinns i bilaga 5. 

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att OneDotZero avslutas i samband 
med att försöksperioden tar slut vid årsskiftet. Skälen för detta är att insatsen inte 
nått målet om självfinansiering, önskvärd progression hos deltagarna har inte 
uppnåtts och endast ett fåtal individer har möjlighet att ta del av insatsen. Då 
behovet av arbetsmarknadsinsatser för individerna anställda i OneDotZero och för 
gruppen med NPF-problematik (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i stort 
kvarstår förordar dock förvaltningen att den finansiering som tidigare funnits avsatt 
för OneDotZero finns kvar i ramen för arbetsmarknadsenheten men för att 
användas i arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet med målet att nå flera 
deltagare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Beslut om OneDotZero, daterad 2022-09-06 
PM - Beslut om OneDotZero, daterat 2022-09-06 
Bilaga 1 – Ansökan sociala investeringar, daterad 2014-09-02 
Bilaga 2 – Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-
12-18 
Bilaga 3 – Flytt av verksamhet från Vård- och omsorgsförvaltningen till 
Utbildningsförvaltningen, skrivelse daterad 2021-01-12 
Bilaga 4 – OneDotZero: Bakgrund – Nuläge – Framtid, rapport hösten 2020 
Bilaga 5 – Kalkyl: Lönebidrag jämfört med ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), 
daterad 2022-09-06 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
OneDotZero avvecklas per den 31 december 2022. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 31 augusti 2022.  
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Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Flodin (M) föreslår efter diskussion att: utvecklingsperioden 
förlängs med ett år. Med syfte att få en liknande profil som Servicepoolen. 
Återrapportering kring detta ska ske kvartalsvis.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om den kan besluta enligt hans kompromissförslag 
och finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Arbetsmarknadsenheten, för åtgärd  
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Paragraf 148 Ärendenummer UAN2022/5 

Sammanträdestider 2023 

Beslut 
1. Sammanträdesplan 2023 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 

daterad 2022-08-09, fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Kommunallagen kap. 6, 23§ bestämmer nämnden tid och plats för sina 
sammanträden. Enligt reglementet för UAN ska det inom nämnden finnas ett 
arbetsutskott. Utbildningsförvaltningen har sammanställt ett förslag på 
sammanträdesplan 2023 för utbildnings – och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott (UANAU) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förslaget till sammanträdesplan 2023 har tagits fram utifrån de förutsättningar som 
ges i kommunallagen och reglementet för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt i samråd med Kommunledningsförvaltningen och 
med hänsyn till informationen i handlingen ”Tidplan för styrning och uppföljning 
KS2022/436”.  

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

1. Sammanträdesplan 2023  för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
daterad 2022-08-09, fastställs. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 31 augusti 2022.  

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesplan 2023 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, daterad 
2022-08-09, fastställs. 

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

__________ 
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Kopia till: 
Utbildningsförvaltningen, för kännedom 
Kommunikatör på utbildningskontoret, för hantering 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
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Paragraf 149 Ärendenummer UAN2022/575 

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Beslut 
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-09-05, 
anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sin delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till tjänstemän i vissa ärenden. Beslut fattade på delegation ska 
redovisas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Med handlingarna till 
kallelsen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde, följer en 
förteckning över fattade delegationsbeslut, se bilaga. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-05 
Bilaga Förteckning delegationsbeslut 2022-06-07- 2022-08-31, daterad 2022-09-
05. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-09-05, 
anmäls och läggs till handlingarna. 

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

__________  
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Paragraf 150 Ärendenummer UAN2021/431 

Information: Närvårdsfrågor  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet utgår på grund av tidsbrist.  

__________  
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Paragraf 151  

Information: Kommande ärenden 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Linda Lindahl, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen informerar nämnden om 
kommande ärenden som bereds just nu på förvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker.  

__________  
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Paragraf 152  

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Linda Lindahl informerar nämnden om:  
- Pågående ärenden med Skolinspektionen 
- Klagomålshantering gällande skolskjuts och den upphandlade leverantören.  
- Att kommunen tagit emot en avsiktsförklaring gällande markanvisning för 
Engelska skolan och den hanteras av annan förvaltning.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om den kan tacka för informationen och finner att så 
sker.  

__________  
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Paragraf 153  

Ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 
Mats Flodin (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har vid 
detta tillfälle ingen information att ge nämnden.  

__________  
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Paragraf 154 Ärendenummer UAN2022/576 

Information: Inkomna skrivelser 

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

Beskrivning av ärendet 
Följande skrivelser har inkommit och redovisats: 

01  Tekniska nämnden  2022-06-21       
Tekniska nämnden (2022-06-15 TN §72         UAN2022/825 

02  Tekniska nämnden  2022-06-21       
Tekniska nämnden (2022-06-15 TN §73         UAN2022/826 

03 KF 2022-06-13 §89  2022-07-01       
Revisionsrapport - Samverkan kring barn och unga som riskerar att fara 
illa.  UAN2022/895 

04 KF 2022-06-13 §93 2022-07-01       
Översyn politisk organisation UAN2022/896 

05 KF 2022-06-13 §100 2022-07-01       
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda               UAN2022/897 

06 KF 2022-06-13 §101 2022-07-01       
Reservkraftsinriktning för Enköpings kommun UAN2022/898 

07 KF 2022-06-13 §102 2022-07-01       
Trygghets- och säkerhetspolicy  UAN2022/899 

08 Kommunstyrelsen (2022-06-21 KS §123) 2022-06-21       
Tidplan styrning och uppföljning, reviderad 2022 UAN2022/714 

09 Kommunfullmäktige (2022-06-13 KF §107)   2022-07-01       
Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige UAN2022/901 
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Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Information om inkomna skrivelser noteras till protokollet och läggs till 
handlingarna. 

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

__________  
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Paragraf 155  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 
Ingen övrig information noteras till protokollet.  

__________  
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 156  

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Inga övriga frågor noteras till protokollet.  

__________  



 Protokoll  45 (45) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-14  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 157  

Sammanträdet avslutas 

Beslut 
Ordförande Mats Flodin (M) avslutar sammanträdet kl 16:20.  

__________ 
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