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Ej tjänstgörande ersättare

Monica Avås (M), via Teams
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Johanna Krantz, Lokalsamordnare Utbildningsförvaltningen, paragraf 52- 54
Måns Hellström, Utredare Utbildningsförvaltningen
Ingela Ernlund, skolskjutshandläggare, paragraf 56-57, 59
Hanna Dalton, Handläggare Utbildningsförvaltningen, 58, 61
Lill-Marie Bernström, Handläggare Utbildningsförvaltningen, 60-61
Carolina Blomberg- Karlsson Handläggare Utbildningsförvaltningen, 62
Anna Marin, ekonom Utbildningsförvaltningen, paragraf 71
Birgitta Karlsson, ekonom Utbildningsförvaltningen, paragraf 71
Maja Geffen, Kommunikationsstrateg Utbildningsförvaltningen,
Stig Forshult, Kommunrevisor
Jessica Carlson, Lärarförbundet
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Paragraf 49

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Solweig Eklund (S) utses till protokolljusterare.
__________
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Paragraf 50

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
1) Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping med dnr UAN2021/387, hanteras under
övriga frågor i slutet på sammanträdet.
2) Svante Forslund (L) önskar information om feriejobb under ärende "övrig
information"
3) Per-Anders Staav vill lägga till frågor om strukturbelopp till ekonomerna under
ärende "Rapport Aktuell ekonomisk månadsrapport"

__________
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Paragraf 51

Information: Tema - Verksamhetsutveckling:
Integrationsenheten och SFI
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Information: Tema - Verksamhetsutveckling: Integrationsenheten och SFI.
Carina Westh, Verksamhetschef och Lena Örn, Rektor inleder.
1) Shirak Morad och Anna-Lena Lundin informerar utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden om arbetet på Integrationsenheten.
2) Johan Lövgren och Olof Arnell informerar utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden om arbetet på Komvux/SFI.
__________
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Paragraf 52

Ärendenummer UAN2021/196

Inriktningsbeslut/Yttrande - Rapport gällande
utredningsuppdrag skola väster
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om inriktningen för utökad
skolkapacitet i Västra Enköping är
1. Att genom en markanvisning sälja mark till marknadspris till för etablering av en
F-9 skola om minst 800 elevplatser till Internationella Engelska skolan.
2. Att bygga den planerade kommunal skola om 850 elevplatser. Beslut om
programhandlingar ska tas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden senast
den 19 maj 2021.
3. Att snarast undersöka möjligheten att lokalisera särskolan/träningsskolan till
nyrenoverade ändamålsenliga lokaler i anslutning till någon av de befintliga
grundskolorna i stället för att bygga nytt i västra Enköping.
4. Att etableringen av de två skolorna koordineras så att de sammantaget skapar
den mest gynnsamma situationen för våra elever och Enköpings kommun.
5. Att öka de kommungemensamma insatserna så att de nya lokalerna i Enögla blir
en integrerad del i utvecklingen av Västerledsområdet men ökad integration och
minskad segregation.

Reservationer
1.Solweig Eklund (S), Johan Engwall (S) och Tina Löfgren (S) reserverar sig mot
beslutspunkt 1 och 3.
2. Margareta Ekblom (NE ) och Per- Anders Staav (NE) reserverar sig mot
beslutspunkt 1 och 3.
Förtydligande gällande reservation från Margareta Ekblom:
Jag reserverar mig mot att-satsen om att IES ska erbjudas markanvisning eftersom
det vare sig skett förhandling med IES om villkor för sådan etablering eller efter
någon sondering av intresse från övriga privata aktörer på marknaden som
erbjuder utbildning på engelska eller för den delen svenska. Detta får inte bli ett
nytt stats-grops liknande ärende där enskilt företag får förtur om markanvisning
under tveksamma former. Nystart Enköping vill trycka på att kommunens ordinarie
processer för saken bör användas. Vidare reserverar jag mig mot att-satsen om att
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särskolans lokalisering ska utredas ytterligare en gång. Berörda elever har redan
fått information om de ska få nya lokaler vid nya Enöglaskolan och det finns inget
från tjänstemännen som talar för att det finns besparingar att finna på detta
område. Avslutningsvis vill Nystart Enköping se att kommungemensamma insatser
berör samtliga skolor i våra stadsdelar, dvs även friskolor. Detta är inget som
kommunen kan kräva i efterhand vilket gör det mycket viktigt att kommunen lyfter
frågan i förhandlingar med privata aktörer och inte hoppas att man ska kunna
komma överens i efterhand.
Margareta Ekblom, Nystart Enköping

Särskilda yttranden
1. Särskilt yttrande från Agneta Willey, Miljöpartiet de gröna i Enköping
För att motverka en segregerad friskola eller att den kommunala skolan blir det, vill
Mp ställa krav på IES:s så att hälften av eleverna kommer från
upptagningsområdet, s.k.närhetsprincipen. Huvudtanken med att låta IES etablera
sig på Väster i Enköping är att skapa en ökad integration i området och för det
behövs skolor som har elever från olika sociala bakgrunder. Erfarenheter från
integrerade skolor visar att blandade klassammansättningar är mer stimulerande
för alla, när det gäller utvecklingen av de sociala förmågorna och de
kognitiva. Eftersom IES är en attraktiv skola, kommer många elever från andra
delar av kommunen att lockas dit och bidrar till integrationen, förutsatt att IES i ett
avtal är överens om att 50% av antagna elever kommer från närområdet.
Agneta Willey, Miljöpartiet de gröna i Enköping
2. Särskilt yttrande från Nystart Enköping
Hela hanteringen som omger detta ärende är mycket märklig och ingen kan ge bra
svar för vad som tillförs utöver ordinarie processer för att hantera investeringar i
lokaler för kommunal verksamhet samt för markanvisning till externa parter. Vad för
konkret beslut som ska upp till fullmäktige är fortfarande en gåta som ingen
besvarar trots att Nystart Enköping ställt frågan på alla nivåer.
Bedömningen av tjänstemännen visar entydigt att det är akut att ordna nya lokaler
för den kommunala Enöglaskolan. Alla underlag som krävs för ordinarie process
finns färdiga och den rapport som KSO beställt hittar inga argument för att vi klarar
oss utan kommunal skola i västra Enköping. Beslut behöver tas omgående om den
kommunala skolan eftersom tidsplanen säger att beslut skulle tagits i mars. För
gymnasieskolan sköt vi på beslutet till efter sommaren och det fick som
konsekvens ett extra år innan skolan var på plats, att göra om det misstaget igen
kan inte vara rimligt.
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Faktum är att underlagen för rapporten indikerar att genomförande av idéen från
avgående KSO om friskola som ersätter den kommunala skolan skulle ha så
allvarliga konsekvenser att det i praktiken inte längre går att uppfylla diverse
kommunfullmäktigesmål. Tyvärr är själva rapporten i det skick som presenteras
idag undermålig med en SWOT-analys som inte listar de svagheter och hot som
identifierats i underlagen. Vidare har rapporten tabeller om ekonomiska effekter
som direkt motsägs av den övriga löptexten. Kommuninvest bedömning av
konsekvenserna av de nya redovisningsprinciperna för långsiktiga hyresavtal med
externa parter inkluderas inte ordentligt i texten utan finns endast som extern
referens. Avslutningsvis innehåller rapporten en mängd fel om hur samspelet ser ut
mellan det offentliga och friskolor. Nystart Enköping hoppas rapporten kommer
rättas på dessa punkter, men totalbedömningen blir att rapporten är undermålig
och inte tillför något som politiker och tjänstemän inte visste innan.
Det blågröna styrets representanter brukar ofta säga att det är tjänstemännen som
ansvarar för hur:et för kommunens verksamhet, en hållning som förpliktigar att
politikerna har ansvar att se till att inte ta beslut som totalt går emot
tjänstemännens bedömning. Faktum är dock att handlingen till detta ärende är
utformad som det kom från förvaltningen, men det är inte förvaltningen som gör
bedömningen utan den blågröna gruppen. Nystart Enköping anser att den blågröna
bedömningen missar att ta hänsyn till nästan allt som finns i underlagen från
tjänstemännen.
Specifikt så har särskolans lokalisering blivit utrett på bredden och tvären och de
invändningar den blågröna gruppen nu kommer med har redan svar i underlagen
från förvaltningen. Det ligger nära till hands att tro att man griper detta ur luften för
att hitta något sätt att ytterligare skjuta på beslut om Enöglaskolan och dess
särskola. Ett beslut som tjänstemännen säger behöver tas så fort som möjligt.
Margareta Ekblom (ledamot) och Per-Anders Staav (reserv) Nystart Enköping
3. Särskilt yttrande från Socialdemokraterna angående rapporten Rapport
alternativ grundskola
Den rapport som förelagts UAN som beslutsunderlag i ärendet om
Inriktningsbeslut/yttrande – Rapport alternativ grundskola på väster har flera
brister. Med det skolsystem som riksdagen beslutat om råder etableringsfrihet för
fristående aktörer och det kommer inte an på kommuner att anlita fristående
aktörer. Ändå är detta rapportens utgångspunkt, alltså att kommunen ska agera för
att etablera en namngiven fristående skola i kommunen.
Rapporten innehåller också flera dåligt underbyggda eller felaktiga påståenden. Vi
väljer att kortfattat kommentera några av dem här:
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I rapporten påstås att en etablering av en namngiven fristående skola skulle stärka
Enköpings kommuns varumärke. Det finns inte något underlag som styrker den
tesen.
I rapporten anges helt okommenterat att 96 procent av niondeklassarna från den
namngivna friskolkoncernen går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Detta i
jämförelse med snittet i Sverige på 84 procent. Här saknas helt grundläggande
fakta om elevunderlaget. Av de elever som gick ut nian 2019 i riket, hade i snitt 58
procent minst en förälder med eftergymnasial utbildning (Skolverkets statistik, åk 9
2019). Bland de som gick ut nian från den namngivna friskolekoncernen var siffran
75 procent. Det är en mycket stor skillnad och all forskning visar att föräldrarnas
utbildningsbakgrund har en avgörande betydelse för skolresultaten. Jämförelsen
avseende gymnasiebehörighet i rapporten är därmed i bästa fall okunnig, i sämsta
fall medvetet vilseledande.
I en bilaga lyfter utredarna fram ”principiellt intressanta” remissvar på utredningen
om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28). Det är en mycket selektiv
sammanställning där svaren från de kommersiella friskolornas organisationer finns
med, dvs Friskolornas Riksförbund, Almega och Svenskt Näringsliv. Samtliga
dessa är kritiska till utredningens förslag om allsidig social sammansättning och
sänkt ersättning till fristående skolor. Noteras bör att Almega nyligen tvingats
återkalla sitt remissvar sedan formuleringen nedan väckt uppmärksamhet och
anstöt:
”En svår etisk fråga är om elever till föräldrar som bidragit till att finansiera
välfärden ska tvingas stå tillbaka för elever till föräldrar som inte bidragit till att
finansiera välfärden, eller som till och med är en kostnad för välfärden.” (ur
Almegas återkallade remissvar)
Att Enköpings kommun i en rapport om skoletablering finner detta svar principiellt
intressant är uppseendeväckande. Noteras bör att en lång rad remissinstanser
varit positiva till likvärdighetsutredningens förslag om sänkt ersättning till fristående
skolor. Till dessa räknas Skolverket, Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund,
Sveriges Skolledarförbund, SACO, TCO, LO, Utbildningsnämnden i Stockholms
stad, Göteborgs stad och Malmö stad. Inga av dessa nämns som principiellt
intressanta i rapporten.
I rapporten beskrivs den kommunala skolans större ansvar som ”skolpliktsansvaret
samt ansvar för de elever som har ett omfattande stödbehov”. Rapporten
utelämnar här det större ansvar som ligger till grund för likvärdighetsutredningens
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(SOU 2020:28) förslag om sänkt ersättning till fristående skolor, nämligen det som
brukar kallas utbudsansvaret. Kommunen har alltid ansvar för att bereda skolplats
åt alla barn, i alla delar av kommunen. En fristående skola kan etablera sig där det
går att ha fulla klasser. En fristående skola kan stänga dörren för fler elever när
klasserna är fulla. Kommunen måste ordna plats ändå. Denna grundläggande, väl
kända och nyligen genomlysta mekanism i vårt skolsystem nämns inte alls i
rapporten.
Sammantaget är bristerna i rapporten så stora att den är undermålig som
beslutsunderlag. Vi önskar att framtida beslutsunderlag som kräver kännedom om
utbildningssystemet konstruktion, effekter och aktuella förslag tas fram inom
Utbildningsförvaltningen.
Solweig Eklund, Johan Engwall och Tina Löfgren.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Enköpings kommun tog under 2019 beslut om att utveckla stadsdelen i västra
Enköping kring Västerleden/ Dr Westerlundsgata för att höja områdets attraktion,
minska segregationen och öka integrationen med andra delar av Enköping.
Boende, skola, idrottshall, handel och olika fritidsaktiviteter är där viktiga funktioner
som i samverkan ska bidra till högre status.
Kommunstyrelsen/ kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott
genomförde flera arbetsmöten under 2020 för att fastställa placeringen av en ny
skola och för att med en övergripande planering av området bidra till att uppnå
förväntningarna, men flera aktörer behöver vara inblandade i detta
utvecklingsarbete. EHB, UPN, SN och UAN kan alla bidra med bra verksamheter
under dag- och kvällstid, och skolan kan också på flera sätt bidra i det
statushöjande arbetet. Både i skolans inre arbete, men även med en verksamhet
som väcker intresse från elever i andra delar av kommunen. Enköping fortsätter att
växa snabbt. Dr Westerlunds gata exploateras under de närmaste åren och inom
en 10-årsperiod beräknas också marken under kraftledningen genom
Romberga/Västerleden bli tillgänglig för byggnation. Under 2020 har Skolans stora
lokalbehov blivit än mer uppenbart efter att befolkningsprognoserna har blivit
uppjusterade, samtidigt som kommunens investeringsbehov fortsatt är stort även
inom andra områden. Den senaste prognosen visar att 1200 - 1400 nya elevplatser
behövs i Enköpings tätort fram till 2030. Med tillförandet av elevplatser i
Korsängen/Nyborg (upp till 300) hösten 2021 och den planerade nya skolan i
Västra Enköping (upp till 300 nya elevplatser) ökar kapaciteten med ca 600
elevplatser. Men redan 2024/2025 kommer det att vara behov av fler elevplatser

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

13 (73)

Sammanträdesdatum
2021-04-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

vilket innebär att ytterligare en grundskola behöver byggas i centrala Enköping
med samma tidshorisont. Kommunstyrelsens ordförande gav i november 2020
kommundirektören i uppdrag att beskriva konsekvenserna av tre olika alternativ för
utökning av antalet elevplatser i Enköping. Med anledning av den aktuella
behovssituationen så lyfter rapporten också fram tanken att bygga ut
skolkapaciteten i västra Enköping med två skolor med samma tidshorisont, en
kommunal och en friskola (IES). Kommunledningen har utifrån den genomförda
utredningen bett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om ett
inriktningsbeslut.
Blågröna gruppen har inför utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde den 21 april 2021 lämnat följande bedömning och förslag till beslut:
Bedömning
Vår sammanvägda bedömning vad gäller, integration/segregation, ekonomi och
kapacitetsbehov är att inriktningen bör vara ett erbjudande till Internationella
engelska skolan att till marknadspris köpa mark från Enköpings kommun för att
bygga en friskola för minst 800 elevplatser. Med samma tidshorisont ska en
kommunal skola byggas med 850 elevplatser. Koordineringen av dessa två projekt
ska göras så att de sammantaget skapar den mest gynnsamma situationen för
Enköpings kommun. I den första delen av förstudie ”ny skola på väster” som
presenterades för nämnden i december 2020 beräknas den nya kommunala
skolan med särskola/träningsskola (inklusive idrottshall) kosta 430 mkr. Särskolan
och speciellt träningsskolan har ett stort behov av nya lokaler pga utrymmesbrist.
Särskolan med sina 80 elever ska ligga i anslutning till en grundskola, men vi tror
att det finns alternativ som är lika bra eller bättre för eleverna, som kan realiseras
tidigare och som inte kräver lika stora investeringar. Detta bör snarast
utvärderas. Etableringen av en friskola med ett starkt varumärke i området är viktigt
del i att öka områdets status, men mycket mer kan göras. Skolan är en av
aktörerna i detta, men vi ser att koordineringen av de inblandade aktörernas
initiativ är mycket viktig för en lyckosam utveckling. Vi förutsätter därför att en
programledare snarast utses för stadsdelsutvecklingen i västra Enköping.
Förslag till beslut:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om inriktningen för utökad
skolkapacitet i Västra Enköping är
• Att genom en markanvisning sälja mark till marknadspris till för etablering av en
F-9 skola om minst 800 elevplatser till Internationella Engelska skolan.
• Att bygga en ny kommunal skola om 850 elevplatser.
• Att snarast undersöka möjligheten att lokalisera särskolan/träningsskolan till
nyrenoverade ändamålsenliga lokaler i anslutning till någon av de befintliga
grundskolorna i stället för att bygga nytt i västra Enköping.
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• Att etableringen av de två skolorna koordineras så att de sammantaget skapar
den mest gynnsamma situationen för våra elever och Enköpings kommun.
• Att öka de kommungemensamma insatserna så att de nya lokalerna i Enögla blir
en integrerad del i utvecklingen av Västerledsområdet men ökad integration och
minskad segregation. Ledamöter: Mats Flodin (M) Svante Forslund (L) Roland
Wallhuss (KD) Kenneth Löthegård (C)/ Blågröna gruppen i Utbildnings och
arbetsmarknadsnämnden

Yrkanden
1) Margareta Ekblom (NE) yrkar följande:
Att-sats nummer 1 i det blågröna förslaget byts till ”UAN vill som yttrande till PLEX
tillkännage att UAN vill att PLEX ska ta fram lämplig placering för ytterligare skola
för antingen kommunal skola eller en friskola för 800 eller fler elever. PLEX bör
sondera marknaden efter intresserade friskolor för etablering på plats som passar
enligt PLEX bedömning, men inte exklusivt vända sig till enstaka friskolekoncern.
PLEX bör också ta reda på vilka villkor eventuellt intresserade friskolor accepterar
vid sådan markanvisning för att säkerställa att kommunens mål om samverkan
mellan skola och resten av samhälle blir uppfyllda vid ett beslut om
markanvisning.”
Att-sats nummer 2 i blågröna förslaget ändras till ”Att bygga nya lokaler för den
kommunala Enöglaskolan som ska vara på plats senast 2026. Beslut om
programhandlingar ska tas i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden senast den
19 maj 2021”
Att-sats nummer 3 i blågröna förslaget utgår helt eftersom detta redan är har blivit
utrett av förvaltningen och det finns en bra plan förlokalisering av särskolan i
anpassade lokaler vid Enöglaskolan som är förankrad hos eleverna.
Att-sats nummer 5 i blågröna förslaget kompletteras med meningen ”Kommunen
bör efterfråga att friskolor som etablerar sig i kommunen ger tillträde till deras
lokaler med motsvarande kostnad som kommunens egen taxa.”
2. Solweig Eklund (S) yrkar följande:
Avslag punkt 1 (att genom markanvisning sälja mark till IES)
Punkt 2 ändras till – att bygga den planerade kommunala grundskolan om 850
elevplatser som ska ersätta den befintliga Enöglaskolan (samt att snarast fatta
beslut om framtagande av programhandling)
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Avslag punkt 3 (att ta fram andra lokaler till särskolan)
Avslag punkt 4 (att de två skolorna ska koordineras)
Bifall till Att öka de kommungemensamma insatserna enligt förslag
3) Johan Engwall (S) yrkar bifall till Solweig Eklunds yrkanden.
4) Mats Flodin (M) yrkar avslag på NEs yrkande gällande beslutspunkt 5.

Beslutsgång
Ordförande begär ajournering inför beslutsgången mellan kl 11:16 - kl 11:33.
Ordföranden finner att det finns yrkanden på varje beslutspunkt 1-5 och att
beslutspunkterna därför ska beslutas en och en.
Beslutspunkt 1.
Ordförande ställer förslaget på beslutsformuleringen:
Att genom en markanvisning sälja mark till marknadspris till för etablering av en F-9
skola om minst 800 elevplatser till Internationella Engelska skolan.
Mot Nystart Enköpings yrkande som lyder:
Att-sats nummer 1 i det blågröna förslaget byts till ”UAN vill som yttrande till PLEX
tillkännage att UAN vill att PLEX ska ta fram lämplig placering för ytterligare skola
för antingen kommunal skola eller en friskola för 800 eller fler elever. PLEX bör
sondera marknaden efter intresserade friskolor för etablering på plats som passar
enligt PLEX bedömning, men inte exklusivt vända sig till enstaka friskolekoncern.
PLEX bör också ta reda på vilka villkor eventuellt intresserade friskolor accepterar
vid sådan markanvisning för att säkerställa att kommunens mål om samverkan
mellan skola och resten av samhälle blir uppfyllda vid ett beslut om
markanvisning.”
Ordförande ber nämnden besluta genom acklamation och finner att nämnden
beslutar Att genom en markanvisning sälja mark till marknadspris till för etablering
av en F-9 skola om minst 800 elevplatser till Internationella Engelska skolan.
Votering begärs.
Ordförande meddelar att votering ska genomföras enligt:
ja- röst för det blågröna alternativet på skrivning på text och nej- röst för NEs
yrkande.
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Omröstning
Votering 1.
Med 5 ja- röster, mot 1 nej-röst och 3 avstår, konstaterar ordföranden att
nämnden beslutat att beslutspunkt 1 lyder:
Att genom en markanvisning sälja mark till marknadspris till för etablering av en F-9
skola om minst 800 elevplatser till Internationella Engelska skolan.
Ledamot

Ja- röst

Mats Flodin, Ordförande
(M)

x

Nej- röst

Solweig Eklund, Vice
ordförande (S)

Avstår

x

Svante Forslund (L)

x

Roland Wallhuss (KD)

x

Kenneth Löthegård ( C)

x

Johan Engwall (S)

x

Tina Löfgren (S)

x

Margareta Ekblom (NE)

x

Tommy Henriksson (SD)

x

Summa

5

1

3

Votering 2.
Ordföranden finner att det finns 2 förslag till beslut och ställer förslaget till beslut:
Att genom en markanvisning sälja mark till marknadspris till för etablering av en F-9
skola om minst 800 elevplatser till Internationella Engelska skolan
mot Solweig Eklund (S) yrkande på avslag.
Ordförande ber nämnden besluta genom acklamation och finner att nämnden
beslutar enligt förslaget till beslut.
Votering begärs.
Ordförande meddelar att votering ska genomföras enligt: ja-röst för förslag till
beslut och nej-röst för avslag.
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Med 5 ja- röster, mot 4 nej-röster konstaterar ordföranden att nämnden beslutat
enligt den blågröna gruppens förslag.
Ledamot

Ja- röst

Mats Flodin, Ordförande
(M)

x

Nej- röst

Solweig Eklund, Vice
ordförande (S)

Avstår

x

Svante Forslund (L)

x

Roland Wallhuss (KD)

x

Kenneth Löthegård ( C)

x

Johan Engwall (S)

x

Tina Löfgren (S)

x

Margareta Ekblom (NE)

x

Tommy Henriksson (SD)

x

Summa

5

4

0

Beslutspunkt 2.
Ordföranden finner att förslagen till beslut har stora likheter och föreslår att
nämnden enas om följande:
”Att bygga den planerade kommunal skola om 850 elevplatser. Beslut om
programhandlingar ska tas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden senast
den 19 maj 2021”.
Nämnden fattar beslut enligt ordförandens förslag.
Beslutspunkt 3.
Ordförande ställer förslaget till beslut som lyder
3. Att snarast undersöka möjligheten att lokalisera särskolan/träningsskolan till
nyrenoverade ändamålsenliga lokaler i anslutning till någon av de befintliga
grundskolorna i stället för att bygga nytt i västra Enköping
mot yrkande på avslag från (S) och (NE)
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Ordförande ber nämnden besluta genom acklamation och finner att nämnden
beslutar enligt förslag.
Votering begärs.
Ordförande meddelar att votering ska genomföras enligt:
ja- röst för det blågröna alternativet på skrivning som lyder Att snarast undersöka
möjligheten att lokalisera särskolan/träningsskolan till nyrenoverade
ändamålsenliga lokaler i anslutning till någon av de befintliga grundskolorna i
stället för att bygga nytt i västra Enköping och nej- röst för avslag.
Omröstning
Votering 3
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster konstaterar ordföranden att nämnden beslutat att
beslutspunkt 3 lyder:
Att snarast undersöka möjligheten att lokalisera särskolan/träningsskolan till
nyrenoverade ändamålsenliga lokaler i anslutning till någon av de befintliga
grundskolorna i stället för att bygga nytt i västra Enköping.
Ledamot

Ja- röst

Mats Flodin, Ordförande

x

Nej- röst

Avstår

(M)
Solweig Eklund, Vice

x

ordförande (S)
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x

Margareta Ekblom (NE)

x

Tommy Henriksson (SD)

x

Summa

5

4

0
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Beslutspunkt 4.
Ordförande ställer förslaget till beslut som lyder
4. Att etableringen av de två skolorna koordineras så att de sammantaget skapar
den mest gynnsamma situationen för våra elever och Enköpings kommun
mot yrkande på avslag från (S) och (NE)
Ordförande ber nämnden besluta genom acklamation och finner att nämnden
beslutar till fördel för den blågröna gruppens förslag.
Beslutspunkt 5.
Ordförande ställer förslaget till beslut som lyder
5. Att öka de kommungemensamma insatserna så att de nya lokalerna i Enögla blir
en integrerad del i utvecklingen av Västerledsområdet men ökad integration och
minskad segregation
mot tilläggsyrkandet från NE som lyder:
Att-sats nummer 5 i blågröna förslaget kompletteras med meningen ”Kommunen
bör efterfråga att friskolor som etablerar sig i kommunen ger tillträde till deras
lokaler med motsvarande kostnad som kommunens egen taxa.”

Ordförande ställer tilläggsyrkandet från NE mot avslag.
Ordförande ber nämnden besluta genom acklamation och finner att nämnden
beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

20 (73)

Sammanträdesdatum
2021-04-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 53

Ärendenummer UAN2021/96

Ripans förskola - beslut om förstudie
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förstudien gällande Ripans
förskola.

Beskrivning av ärendet
I januari 2020 (UAN2019/775) beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
förstudier av tre nya förskolor i Enköpings tätort. Detta för att vi ser att barnantalet
ökar med ca 450 barn fram till 2030. Denna förstudie är den första som gjort av de
som beställdes och den är inriktad på placering i västra Enköping. I beställningen
fanns också uppdraget att jämföra kommunens typförskola som vi byggt i
Örsundsbro, Korsängen, Grillby och Hummelsta med Skanskas typförskola
alternativ D som tagits fram i Kommentus upphandling av typförskolor. Så i beslut
för nästa steg kommer nämnden också besluta om vilken typförskola som ska
byggas.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att godkänna förstudien.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förstudien gällande Ripans
förskola.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för kännedom
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom
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Paragraf 54

Ärendenummer UAN2021/201

Ny förskola i väster- Ripans förskola
Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen.

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.

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
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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
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
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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.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad med
cirka 4,1 miljoner kr/år (enligt kalkyl daterad 210322) för en ny förskola placerad på
fastigheten Galgvreten 2:63 med plats för 160 barn enligt Enköpings kommuns
eget 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 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan
ställningstagande.

Yrkanden
1) Tilläggsyrkande från Mats Flodin (M) /Blå gröna gruppen:
"Med anledning av kommunens tuffa investeringsplan för de kommande åren och
med hänvisning till förstudiens analys om möjliga besparingsområden får förskolan
inte kosta mer än 64 mkr i 2021 års penningvärde med en årskostnad på 3,7 mkr."
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Förslag till ny formulering på beslutspunkt 1:
1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad där
ambitionen är att den inte får vara högre än 3,7 miljoner kr/år och där
investeringskostnaden inte får vara högre än 64 miljoner i 2021 års penningvärde.
2) Yrkande från Solweig Eklund (S)
Solweig Eklund (S) yrkar återremiss av ärendet för vidare beredning på
förvaltningen och att ärendet tas upp på nästkommande nämndsammanträde, i
maj.

Beslutsgång
Ordförande ajournerar sammanträdet mellan kl 13:36- kl 13:46.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ärendet återemitteras.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen
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Paragraf 55

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

Beskrivning av ärendet
Johanna Krantz, lokalsamordnare på Utbildningsförvaltningen informerar nämnden
om pågående lokalprojekt inom Utbildningsförvaltningen.
__________
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Paragraf 56

Ärendenummer UAN2020/695

Svar på medborgarförslag - Omvärdering av
upptagsområde för Munksundsskolan att inkludera
Haga Strand
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att omvärdera upptagningsområdet för Munksundsskolan
att inkludera Haga Strand har den 16 november 2020 inkommit till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden ifrån kommunfullmäktige för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Bakgrund till förvaltningens arbetssätt
Utbildningsförvaltningen ser årligen över samtliga skolors placeringsområden inom
kommunen. Särskilt nya bostadsområden tas i beaktning. Vid översynen tar
förvaltningen hänsyn till en stor mängd olika parametrar. Varje elevs rätt till en
skola nära hemmet är en övergripande faktor. Skolbusslinjer är en annan viktig
faktor. Var bostadsbyggande planeras i framtiden och hur flyttströmmarna
förväntas gå är en ytterligare faktor. Likaså är det viktigt att se över varje skolas
möjlighet att ta emot fler elever i närtid och på längre sikt.
Ur ett rättssäkert perspektiv är det viktigt att bedömningsprocessen gällande vilka
bostadsområden som ingår i vilket placeringsområde går till på ett likvärdigt sätt.
Förvaltningen behöver göra en bedömning kring fördelningen av barn vid varje
skola, med syfte att ingen skola ska få för många eller för få barn. Utifrån detta
behöver nuvarande områdesfördelning kvarstå.
Ytterligare aspekter av vikt är att Enköpings kommun har ett välfungerande och
noga planerat integrationsarbete. För att bibehålla ett helhetsperspektiv är det
viktigt att det är förvaltningen som bedömer hur integrationsarbetet ska gå till. Om
helhetsperspektivet tappas finns risken att enskilda, resurssvaga områden får bära
hela ansvaret för integrationen.
Bedömning
I medborgarförslaget står det att gränsen för upptagningsområdet för
Munksundsskolan inte inkluderar bostadsområdet Haga Strand. Ett
bostadsområde är inte sällan uppdelat i flera så kallade nyckelkodsområden, och
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skolornas placeringsområden följer nyckelkodsområdenas gränser. Det innebär att
olika hushåll i samma bostadsområde kan tillhöra olika placeringsområden. Den
nuvarande bebyggda delen av Haga strand ingår i upptagningsområdet
Munksundsskolan.

Vidare står det i medborgarförslaget att skolresor för barn med
funktionsnedsättning påverkas av vilket placeringsområde Haga Strand tillhör.
Skolresor för barn med funktionsnedsättning bedöms alltid separat och beviljas
utifrån det enskilda barnets behov. Barn med funktionsnedsättning påverkas därför
inte av om upptagningsområdet för Munksundsskolan omfattar Haga Strand eller
inte. Skolresor för funktionsnedsatta barn är alltså inte beroende av vilket
placeringsområde ett bostadsområde tillhör.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är
därför att avslå medborgarförslaget.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren, för kännedom

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

28 (73)

Sammanträdesdatum
2021-04-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 57

Ärendenummer UAN2020/696

Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag Skolskjuts för nya områden behövs
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att skolskjuts behövs för nya bostadsområden har den 16
november 2020 inkommit till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ifrån
kommunfullmäktige för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Bakgrund till förvaltningens arbetssätt
Utbildningsförvaltningen ser årligen över samtliga skolors placeringsområden inom
kommunen. Särskilt nya bostadsområden tas i beaktning. Vid översynen tar
förvaltningen hänsyn till en stor mängd olika parametrar. Varje elevs rätt till en
skola nära hemmet är en övergripande faktor. Hur skolbusslinjer rent praktiskt går
att dra är en annan viktig faktor. Var bostadsbyggande planeras i framtiden och hur
flyttströmmarna förväntas gå är en ytterligare faktor. Likaså är det viktigt att se över
varje skolas möjlighet att ta emot fler elever i närtid och på längre sikt.
Ur ett rättssäkert perspektiv är det viktigt att bedömningsprocessen gällande vilka
bostadsområden som ingår i vilket placeringsområde går till på ett likvärdigt sätt.
Förvaltningen behöver göra en bedömning kring fördelningen av barn vid varje
skola, med syfte att ingen skola ska få för många eller för få barn. Utifrån detta
behöver nuvarande områdesfördelning kvarstå.
Ytterligare aspekter av vikt är att Enköpings kommun har ett välfungerande och
noga planerat integrationsarbete. För att bibehålla ett helhetsperspektiv är det
viktigt att det är förvaltningen som bedömer hur integrationsarbetet ska gå till.
Om helhetsperspektivet tappas finns risken att enskilda, resurssvaga områden får
bära hela ansvaret för integrationen.
Bedömning
I medborgarförslaget står det att gränsen för upptagningsområdet för
Munksundsskolan inte inkluderar bostadsområdet Haga Strand. Ett
bostadsområde är inte sällan uppdelat i flera så kallade nyckelkodsområden, och
skolornas placeringsområden följer nyckelkodsområdenas gränser. Det innebär att
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olika hushåll i samma bostadsområde kan tillhöra olika placeringsområden. Den
nuvarande bebyggda delen av Haga strand ingår i upptagningsområdet
Munksundsskolan.
Vidare står det i medborgarförslaget att skolresor för barn med
funktionsnedsättning påverkas av vilket placeringsområde Haga Strand tillhör.
Skolresor för barn med funktionsnedsättning bedöms alltid separat och beviljas
utifrån det enskilda barnets behov. Barn med funktionsnedsättning påverkas därför
inte av om upptagningsområdet för Munksundsskolan omfattar Haga Strand eller
inte. Skolresor för funktionsnedsatta barn är alltså inte beroende av vilket
placeringsområde ett bostadsområde tillhör.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är
därför att avslå medborgarförslaget.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget.
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avslår medborgarförslaget.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren, för kännedom
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Paragraf 58

Ärendenummer UAN2021/101

Riktlinjer för skolplacering i grundskola i Enköpings
kommun, revidering 2021
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för skolplacering i
grundskola i Enköpings kommun, revidering 2021, med dnr UAN2021/101,
daterade 2021-03-23.
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21

Beskrivning av ärendet
Nuvarande riktlinjer beslutades i nämnd 2020-06-17 med uppdatering om
centralisering av skolvalprocessen för skolvalet till förskoleklass och årskurs 7. Ett
digitalt system (Optiplan skolval) för att genomföra skolvalet och placeringen av
eleverna hade också införts.
I bilagor till detta ärende finns 3 dokument. Bilaga 01 är riktlinjerna så som de ser
ut i dag. Bilaga 02 är riktlinjerna med revideringar markerade och Bilaga 03 är
riktlinjerna som är klara att publicera givet att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden antar dessa.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Vid genomgång av riktlinjerna för skolplacering inför revideringen 2021 bedömer
Utbildningsförvaltningen att inga ändringar är nödvändiga.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för skolplacering i
grundskola i Enköpings kommun, revidering 2021, med dnr UAN2021/101,
daterade 2021-03-23.
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7
april 2021.
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Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar riktlinjer för skolplacering i
grundskola i Enköpings kommun, revidering 2021, med dnr UAN2021/101,
daterade 2021-03-23.
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21
__________
Kopia till:
Kommunikatörer på utbildningsförvaltningen, för åtgärd.
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Paragraf 59

Ärendenummer UAN2021/100

Riktlinjer för skolskjuts i förskoleklass grundskolan
och grundsärskolan, revidering 2021
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för skolskjuts i
förskoleklass, grundskola och grundsärskolan, revidering 2021, med dnr
UAN2021/100, daterade 2021-03-24.
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21

Beskrivning av ärendet
Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på årliga revideringen av
befintliga riktlinjer för skolskjuts i förskola, grundskola och grundsärskola.
Revideringen görs för att texterna ska bli enkla, tydlig och lätta att förstå.
Gulmarkerad text är förslag på tillägg och överstruken rödmarkerad text är förslag
på text som ska tas bort ur riktlinjerna, då den texten står på flera ställen eller
saknar relevans för vårdnadshavare.
I bilagor till detta ärende finns 3 dokument. Bilaga 01 är riktlinjerna så som de ser
ut i dag. Bilaga 02 är riktlinjerna med revideringar markerade och Bilaga 03 är
riktlinjerna som är klara att publicera givet att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden antar dessa.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Vi bedömer att informationen i riktlinjerna ska ändras då de innehåller många
upprepningar och information som inte är relevant för vårdnadshavaren. Vi har
jobbat med att minska ner och ändrat i texterna för att göra de enklare.
Vi har ändrat begreppet ”anvisad skola” till ”placeringsskola” vilket är den term vi
använder idag för elever som går i den skola deras hemadress tillhör. De
söker skolskjuts till sin placeringskola eller vald skola. Vald skola är en annan
kommunal- eller friskola inom Enköpings kommun.
Vi har i punkt 2 lagt till text för att förtydliga att det är till sin placeringskola man har
rätt till skolskjuts. Till övriga skolor kan skolskjuts beviljas om det kan anordnas
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Avsnittet kriterier har flyttats upp till 2.1. Sedan hänvisar vi i övrig text till det
avsnittet.
Vi har tagit bort text som inte är relevant för en vårdnadshavare och därför tagit
bort delar av texten under rubriken Annan särskild omständighet, då det är ett
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beslut från skolan och inte från skolskjutshandläggare.
Övrig information som tagits bort har tidigare stått dubbelt i riktlinjerna. Det gäller
punkterna 2.1.5, 3,3.1 och 3.2.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för skolskjuts i
förskoleklass, grundskola och grundsärskolan, revidering 2021, med dnr
UAN2021/100, daterade 2021-03-24.
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar riktlinjer för skolskjuts i
förskoleklass, grundskola och grundsärskolan, revidering 2021, med dnr
UAN2021/100, daterade 2021-03-24.
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21
__________
Kopia till:
Kommunikatörer på utbildningsförvaltningen, för åtgärd.
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Paragraf 60

Ärendenummer UAN2021/216

Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan, revidering
2021
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för elevresor i
gymnasieskolan, revidering 2021, med dnr UAN2021/216, daterade 2021-03-25.
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna har lästs igenom men inget nytt har tillkommit eller ändrats under årets
gång. Riktlinjerna förblir desamma som föregående år.
I bilagor till detta ärende finns 3 dokument. Bilaga 01 är riktlinjerna så som de ser
ut i dag. Bilaga 02 är riktlinjerna med revideringar markerade och Bilaga 03 är
riktlinjerna som är klara att publicera givet att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden antar dessa.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Riktlinjerna förblir desamma som föregående år.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för elevresor i
gymnasieskolan, revidering 2021, med dnr UAN2021/216, daterade 2021-03-25.
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar riktlinjer för elevresor i
gymnasieskolan, revidering 2021, med dnr UAN2021/216, daterade 2021-03-25.
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21
__________
Kopia till:
Kommunikatörer på utbildningsförvaltningen, för åtgärd.
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Paragraf 61

Ärendenummer UAN2021/99

Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpeng,
revidering 2021
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för utbetalning av
barn- och elevpeng, revidering 2021, med dnr UAN2021/99, daterade 2021-03-24
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21.

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.
I bilagor till detta ärende finns 3 dokument. Bilaga 01 är riktlinjerna så som de ser
ut i dag. Bilaga 02 är riktlinjerna med revideringar markerade och Bilaga 03 är
riktlinjerna som är klara att publicera givet att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden antar dessa.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar Riktlinjer för utbetalning av
barn- och elevpeng, revidering 2021, med dnr UAN2021/99, daterade 2021-03-24
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21.
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Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar riktlinjer för utbetalning av barnoch elevpeng, revidering 2021, med dnr UAN2021/99, daterade 2021-03-24
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum 2021-04-21.
__________
Kopia till:
Kommunikatörer på utbildningsförvaltningen, för åtgärd.
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Paragraf 62

Ärendenummer UAN2021/98

Riktlinjer placering i förskola och fritidshem, revidering
2021
Beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar riktlinjer för kö, placering,
avgifter och betalning, för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, daterade
2021-03-22 med dnr UAN2021/98
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum; 2021-04-21

Beskrivning av ärendet
Syftet med det här dokumentet är att samla relevant information till medborgarna
och vägledning inom verksamheten för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg. I och med denna revidering införs syskonförtur på förskolor i Enköpings
kommun. Revidering har genomförts enligt den årliga rutinen. I bilagor till detta
ärende finns 3 dokument. Bilaga 01 är riktlinjerna så som de ser ut i dag. Bilaga 02
är riktlinjerna med revideringar markerade och Bilaga 03 är riktlinjerna som är klara
att publicera givet att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar dessa.
Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar riktlinjer för kö, placering,
avgifter och betalning, för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, daterade
2021-03-22 med dnr UAN2021/98
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum; 2021-04-21
Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar riktlinjer för kö, placering,
avgifter och betalning, för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, daterade
2021-03-22 med dnr UAN2021/98
2. Riktlinjerna börjar gälla från beslutsdatum; 2021-04-21
__________
Kopia till: Kommunikatörer på utbildningsförvaltningen, för åtgärd.
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Paragraf 63

Ärendenummer UAN2021/106

Svar på remiss från Skolinspektionen -SI 2021-856 Ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av Bergstrands Gymnasium Uppsala
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.

Särskilda yttranden
1. Särskilt yttrande angående Bergstrands Gymnasium AB ansökan om
utökning av programutbudet från Socialdemokraterna.
Det urholkar kvaliteten på utbildningen när det blir få elever i varje skola som går
inriktning måleri. Det är bättre att de som vill utbilda sig till målare får chansen att
göra det tillsammans med andra i en mer koncentrerad klass som har den
inriktningen. Ekonomiskt sett är det bättre att ha ett större elevunderlag så
utbildningen har möjlighet att få mer resurser vilket ger en bättre kvalitet.
Det skapar också en osäkerhet för skolorna om man år efter år ifrågasätter om det
är ekonomiskt drivbart att ha den inriktningen då det är få elever och om man
nästkommande år inte vet om det kommer finnas ett tillräckligt elevunderlag för
utbildningen. Om man har färre skolor som erbjuder utbildningen minskar den
risken. I Uppsala kommun finns fyra gymnasieskolor som har måleriinriktning och
en del av dem har redan ett litet elevunderlag. Det finns även en vuxenutbildning
med inriktning måleri. Vad ska Bergstrands Gymnasium AB bidra med som gynnar
dessa elever som inte redan finns?
Tina Löfgren, (S) ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköping,
Solweig Eklund, (S) ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
Enköping, Johan Engwall, (S) ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
i Enköping
2. Särskilt yttrande från Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering.
Solweig Eklund, (S), Johan Engwall, (S) och Tina Löfgren, (S)
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Beskrivning av ärendet
Den 4 februari 2021 har en remiss har inkommit till utbildningsförvaltningen från
Skolinspektionen gällande att Bergstrands Gymnasium AB hos Skolinspektionen
har ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Bergstrands Gymnasium Uppsala i Uppsala kommun
fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utbildningsförvaltningen ombeds lämna ett yttrande över
ansökan. Syftet med utbildningsförvaltningens yttrande är att bidra med underlag
för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna i kommunen.
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Nedan följer utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning samt redogörelse för
ytterligare uppgifter som begärts in av Skolinspektionen.
Ansökan gäller en gymnasieskola utanför Enköpings kommun och med
utbildningsförvaltningens tidsmässigt begränsade resurser saknas möjlighet att
göra en konsekvensbeskrivning. När utbildningsförvaltningen mottar en ansökan
gällande en friskola inom kommunen gör förvaltningen en
utförlig konsekvensbeskrivning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår
därför ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren.
Prognos medel ålder 16 år 2020/ Antal
2021/561
2022/580
2023/561
2024/607
2025/610
2. Westerlundska gymnasiet, WGY, har kommunal huvudman och erbjuder
följande program:
Bygg och anläggningsprogrammet- måleri
El‐ och en ergiprogrammet- Dator och kommunikationsteknik samt elteknik
Försäljning‐ och serviceprogram m et (HA)
Vård‐ och om sorgsprogram m et
3. Bygg och anläggningsprogrammet har totalt 30 platser (fördelas mellan de olika
inriktningarna).
El‐ och energ iprogram m et har totalt 32 platser (fördelas mellan de olika
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inriktningarna).
Försäljning‐ och serviceprogram m et (HA) har totalt 29 platser.
Vård‐ och om sorgsprogram m et har totalt 29 platser.
4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även
läsåret 2021/2022 och 2022/2023.
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 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.
__________
Kopia till:
Skolinspektionen, E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se
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Paragraf 64

Ärendenummer UAN2021/112

Svar på remiss från Skolinspektionen - SI 2021:683 Ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig gymnasieskola, Praktiska Sverige
AB
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.

Särskilda yttranden
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering.
Solweig Eklund, (S), Johan Engwall, (S) och Tina Löfgren, (S)

Beskrivning av ärendet
Den 9 februari 2021 har en remiss har inkommit till utbildningsförvaltningen från
Skolinspektionen gällande att Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen
ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Praktiska Gymnasiet Västerås i Västerås kommun fr.o.m.
läsåret 2022/2023. Utbildningsförvaltningen ombeds lämna ett yttrande över
ansökan. Syftet med utbildningsförvaltningens yttrande är att bidra med underlag
för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna.
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Nedan följer utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning samt redogörelse för
ytterligare uppgifter som begärts in av Skolinspektionen.
Ansökan gäller en gymnasieskola utanför Enköpings kommun och med
utbildningsförvaltningens tidsmässigt begränsade resurser saknas möjlighet att
göra en konsekvensbeskrivning. När utbildningsförvaltningen mottar en ansökan
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gällande en friskola inom kommunen gör förvaltningen en
utförlig konsekvensbeskrivning.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår därför ifrån att yttra sig kring vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på
lång sikt vid start av sökandes utbildning.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren.
Prognos medel ålder 16 år 2020/ Antal
2021/ 561
2022/ 580
2023/ 561
2024/ 607
2025/ 610
2. Westerlundska gymnasiet, WGY, har kommunal huvudman och erbjuder
följande program:
Bygg och anläggningsprogrammet - husbyggnad
3. Bygg och anläggningsprogrammet har totalt 30 platser (fördelas mellan de olika
inriktningarna).
4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även
läsåret 2021/2022 och 2022/2023.
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 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.
__________
Kopia till:
Skolinspektionen, E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
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Paragraf 65

Ärendenummer UAN2021/122

Svar på remiss från Skolinspektionen SI 2021 623 Ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Hvilan
Utbildning AB
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.

Särskilda yttranden
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering.
Solweig Eklund, (S), Johan Engwall, (S) och Tina Löfgren, (S)

Beskrivning av ärendet
Den 12 februari 2021 har en remiss inkommit till utbildningsförvaltningen från
Skolinspektionen gällande att Hvilan Utbildning AB hos Skolinspektionen har
ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret
2022/2023. Utbildningsförvaltningen ombeds lämna ett yttrande över ansökan. De
frågor som utbildningsförvaltningen ombeds svara på framgår i bilaga 01.
Syftet med utbildningsförvaltningens yttrande är att bidra med underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna i kommunen.
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Nedan följer utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning samt redogörelse för
ytterligare uppgifter som begärts in av Skolinspektionen.
Ansökan gäller en gymnasieskola utanför Enköpings kommun och med
utbildningsförvaltningens tidsmässigt begränsade resurser saknas möjlighet att
göra en konsekvensbeskrivning. När utbildningsförvaltningen mottar en ansökan
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gällande en friskola inom kommunen gör förvaltningen en
utförlig konsekvensbeskrivning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår
därför ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren.
Prognos medel ålder 16 år 2020/ Antal
2021/ 561
2022/ 580
2023/ 561
2024/ 607
2025/ 610
2. Westerlundska gymnasiet, WGY, har kommunal huvudman och erbjuder
följande program:
Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap och samhälle
3. Naturvetenskapsprogrammet har totalt 64 platser (fördelas mellan de olika
inriktningarna).
4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även
läsåret 2021/2022 och 2022/2023.
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 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.
__________
Kopia till:
Skolinspektionen, E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
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Paragraf 66

Ärendenummer UAN2021/130

Svar på remiss från Skolinspektionen, SI 2021 714,
Ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola,
Yrkesgymnasiet Uppsala i Uppsala kommun,
Thorengruppen AB
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.

Särskilda yttranden
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering.
Solweig Eklund, (S), Johan Engwall, (S) och Tina Löfgren, (S)

Beskrivning av ärendet
Den 16 februari 2021 har en remiss inkommit till utbildningsförvaltningen från
Skolinspektionen gällande att Thorengruppen AB hos Skolinspektionen har ansökt
om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret
2022/2023. Utbildningsförvaltningen ombeds lämna ett yttrande över ansökan. De
frågor som utbildningsförvaltningen ombeds svara på framgår i bilaga 01.
Syftet med utbildningsförvaltningens yttrande är att bidra med underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna i kommunen.
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Nedan följer utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning samt redogörelse för
ytterligare uppgifter som begärts in av Skolinspektionen.
Ansökan gäller en gymnasieskola utanför Enköpings kommun och med
utbildningsförvaltningens tidsmässigt begränsade resurser saknas möjlighet
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att göra en konsekvensbeskrivning. När utbildningsförvaltningen mottar en
ansökan gällande en friskola inom kommunen gör förvaltningen en utförlig
konsekvensbeskrivning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår därför
ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren.
Prognos medel ålder 16 år 2020/ Antal
2021/ 561
2022/ 580
2023/ 561
2024/ 607
2025/ 610
2. Westerlundska gymnasiet, WGY, har kommunal huvudman och erbjuder
programmet Barn‐ och fritidsprogram m et - Pedagogiskt och socialt arbete.
3. Barn‐ och fritidsprogram m et har totalt 25 platser.
4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även
läsåret 2021/2022 och 2022/2023.
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 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.
__________
Kopia till:
Skolinspektionen, E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
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Paragraf 67

Ärendenummer UAN2021/138

Svar på remiss från Skolinspektionen, SI 2021- 722,
Ansökan om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola,
Thoren Innovation School Uppsala i Uppsala kommun
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.

Särskilda yttranden
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering.
Solweig Eklund, (S), Johan Engwall, (S) och Tina Löfgren, (S)

Beskrivning av ärendet
Den 17 februari 2021 har en remiss inkommit till utbildningsförvaltningen från
Skolinspektionen gällande att Thoren Innovation School AB hos Skolinspektionen
har ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School Uppsala i Uppsala
kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utbildningsförvaltningen ombeds lämna ett
yttrande över ansökan. De frågor som utbildningsförvaltningen ombeds svara på
framgår i bilaga 01.
Syftet med utbildningsförvaltningens yttrande är att bidra med underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna i kommunen.
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
Förvaltningens bedömning
Nedan följer utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning samt redogörelse för
ytterligare uppgifter som begärts in av Skolinspektionen.
Ansökan gäller en gymnasieskola utanför Enköpings kommun och med
utbildningsförvaltningens tidsmässigt begränsade resurser saknas möjlighet
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att göra en konsekvensbeskrivning. När utbildningsförvaltningen mottar en
ansökan gällande en friskola inom kommunen gör förvaltningen en utförlig
konsekvensbeskrivning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår därför
ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren.
Prognos medel ålder 16 år 2020/ Antal
2021/ 561
2022/ 580
2023/ 561
2024/ 607
2025/ 610
2. Westerlundska gymnasiet, WGY, har kommunal huvudman och erbjuder
följande program:
Samhällsvetenskapsprogrammet- Medier, information och kommunikation
3. Samhällsvetenskapsprogrammet har totalt 91 platser (fördelas mellan de olika
inriktningarna).
4. I dagsläget avser kommunen att erbjuda sökta program och inriktningar även
läsåret 2021/2022 och 2022/2023.
Förvaltningens 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 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.
__________
Kopia till:
Skolinspektionen, E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se
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Paragraf 68

Ärendenummer UAN2021/140

Svar på remiss från Skolinspektionen – SI 2021- 657 Ansökan om godkännande för utökning av
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Uppsala
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.

Särskilda yttranden
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering.
Solweig Eklund, (S), Johan Engwall, (S) och Tina Löfgren, (S)

Beskrivning av ärendet
Den 18 februari 2021 har en remiss inkommit till utbildningsförvaltningen från
Skolinspektionen gällande att NTI Gymnasiet Ellips AB hos Skolinspektionen har
ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Uppsala i Uppsala kommun fr.o.m. läsåret
2022/2023. Utbildningsförvaltningen ombeds lämna ett yttrande över ansökan. De
frågor som utbildningsförvaltningen ombeds svara på framgår i bilaga 01.
Syftet med utbildningsförvaltningens yttrande är att bidra med underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna i kommunen.
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Nedan följer utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning samt redogörelse för
ytterligare uppgifter som begärts in av Skolinspektionen.
Ansökan gäller en gymnasieskola utanför Enköpings kommun och med
utbildningsförvaltningens tidsmässigt begränsade resurser saknas möjlighet att
göra en konsekvensbeskrivning. När utbildningsförvaltningen mottar en ansökan
gällande en friskola inom kommunen gör förvaltningen en utförlig
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Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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konsekvensbeskrivning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår därför
ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren.
Prognos medel ålder 16 år 2020/ Antal
2021/ 561
2022/ 580
2023/ 561
2024/ 607
2025/ 610
2. Westerlundska gymnasiet, WGY, har kommunal huvudman och erbjuder ej
inriktningen.
3. 4. I dagsläget avser kommunen ej att erbjuda sökta program och inriktningar
läsåren 2021/2022 och 2022/2023.
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 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.
__________
Kopia till:
Skolinspektionen, E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.
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Paragraf 69

Ärendenummer UAN2021/153

Svar på remiss från Skolinspektionen- SI 2021-672 Ansökan om godkännande för utökning av
gymnasieskola i Uppsala kommun
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.

Särskilda yttranden
Särskilt yttrande från Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna stödjer förvaltningens förslag och därmed att det är rimligt att
inte lägga omfattande utredningsresurser på ansökningar av fristående
gymnasieskolor i andra kommuner. Vi anser dock att ansökningen är tveksam i
relation till befintliga gymnasieskolor avseende inriktning och dimensionering.
Solweig Eklund, (S), Johan Engwall, (S) och Tina Löfgren, (S)

Beskrivning av ärendet
Den 2 mars 2021 har en remiss inkommit till utbildningsförvaltningen från
Skolinspektionen gällande att DBGY Juvelen AB hos Skolinspektionen har ansökt
om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala 2 i Uppsala kommun
fr.o.m. läsåret 2022/2023. Utbildningsförvaltningen ombeds lämna ett yttrande över
ansökan. De frågor som utbildningsförvaltningen ombeds svara på framgår i bilaga
01. Syftet med utbildningsförvaltningens yttrande är att bidra med underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna i kommunen.
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Nedan följer utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning samt redogörelse för
ytterligare uppgifter som begärts in av Skolinspektionen.
Ansökan gäller en gymnasieskola utanför Enköpings kommun och med
utbildningsförvaltningens tidsmässigt begränsade resurser saknas möjlighet att
göra en konsekvensbeskrivning. När utbildningsförvaltningen mottar en ansökan
gällande en friskola inom kommunen gör förvaltningen en utförlig
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konsekvensbeskrivning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår därför
ifrån att yttra sig kring vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandes utbildning.
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren.
Prognos medel ålder 16 år 2020/ Antal
2021/ 561
2022/ 580
2023/ 561
2024/ 607
2025/ 610
2. Westerlundska gymnasiet, WGY, har kommunal huvudman och erbjuder ej
inriktningarna.
3. 4. I dagsläget avser kommunen ej att erbjuda sökta program och inriktningar
läsåren 2021/2022 och 2022/2023.
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 7
april 2021.
Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar utbildningsförvaltningens förslag
på remissvar som sitt eget.
__________
Kopia till:
Skolinspektionen, E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se
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Paragraf 70

Ärendenummer UAN2020/565

Ledamotsinitiativ (L) - Fritidsklubbar
Beskrivning av ärendet
Ärendet gällande Fritidsklubbar - Ledamotsinitiativ från (L) utgår pga tidsbrist.
__________
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Paragraf 71

Ärendenummer UAN2020/492

Aktuell ekonomisk månadsrapport
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten.

Beskrivning av ärendet
Anna Marin och Birgitta Karlsson, ekonomer på utbildningsförvaltningen ger
nämnden en aktuell ekonomisk månadsrapport.
__________
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Paragraf 72

Ärendenummer UAN2021/239

Rapport Forskning och utveckling
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för rapporten.

Beskrivning av ärendet
Maria Flinck-Thunberg, verksamhetschef Stöd och utveckling (SOU), föredrar för
nämnden en rapport om enheten Forskning och Utveckling.
__________
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Paragraf 73

Kommande ärenden
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Linda Lindahl, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen informerar nämnden om
ärenden som bereds på förvaltningen.
__________
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Paragraf 74

Ärendenummer UAN2021/6

Anmälan av beslut fattade på delegation
Beslut
Delegationsbeslut enligt förteckning i bilaga ”Förteckning delegationsbeslut 202103-08- 2021-04-11” anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Med handlingarna i kallelsen till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde den 21 april 2021 följer en förteckning över fattade
delegationsbeslut, som också återfinns nedan.
A.
EKONOM
I
Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslut
sdatu
m

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/102

Förvaltningschef
Linda Lindahl

202103-17

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/157

Förvaltningschef
Linda Lindahl

202103-17

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/158

Förvaltningschef
Linda Lindahl

202103-17

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2021/160

Förvaltningschef
Linda Lindahl

202103-17

A.9

Beslut om tilläggsbelopp

UAN2020/753

Förvaltningschef
Linda Lindahl

202103-22

Paragraf i
Delegation
sordningen

B.
UPPHANDLING
Paragraf/Avsnitt i
Delegationsordning
en
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Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
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(Delegat)
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B.1

Direktupphandling
Byggställningar
WGY

UAN2021/1
88

Camilla
Nordenberg/Dani
el Hellström

2021-02-10

B.2

Samverkansavtal
om
verksamhetsförläng
d utbildning, VFU

UAN2020/7
28

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2020-11-30

B.2

Tillägg för städ
matsalar i städavtal
skolor from
20210101

UAN2021/1
85

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-01-28

B.2

Tilläggsavtal
Betygsexport till
gymnasieantagning
en Tieto Sweden
AB

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-02-12

B.2

Städavtal
Kompetensmagasin
et

UAN2021/3
73

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-03-16

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatu
m

C.10

Yttrande från
huvudman
gällande:
Anmälan om
kränkande
behandling vid
Bergvretenskolan
(SI 2021:63)

UAN2021/12
7

Förvaltningsche
f Linda Lindahl

2021-03-10

C.5

Avisan av
överklagan
(UAN2021/15/15
4)

UAN2021/22
2

Anders
Härdevik
verksamhetsche
f grundskola

2021-03-26

UAN2021/1
89

C.
RÄTTSFRÅGOR
OCH
YTTRANDEN
Paragraf i
Delegationsordninge
n
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D. PERSONAL
Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

D.1

Tf FC 6 april

UAN2021/9

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-03-31

D.1

Tf FC 9 april

UAN2021/9

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-03-31

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatu
m

E.1

Delvis fjärr- och
distansundervisnin
g på gymnasiet

UAN2021/21
9

Ordförande
UAN Mats
Flodin

2021-03-25

E.3

Ny
verksamhetschef
HSL grundskola

UAN2021/24
3

Förvaltningsche
f Linda Lindahl

2021-03-30

E.3

Ny
verksamhetschef
HSL gymnasieskola

UAN2021/24
4

Förvaltningsche
f Linda Lindahl

2021-03-30

Paragraf i
Delegationsordningen

E. ÖVRIGT
Paragraf i
Delegationsordninge
n

F. KRÄNKANDE
BEHANDLING
OCH
DISKRIMINERING
Paragraf i

Beslutsmenin
g

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatu
m

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

UAN2021/1
2

Rektor
Bergvretenskolan

2021-03-31

Delegationsordninge
n
F.2
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F.2

F.2

F.2

F.2

F.2

F.2

F.2

Justerarnas signaturer

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

UAN2021/1
2

Rektor
Enöglaskolan

2021-03-31

UAN2021/1
2

Rektor
Fjärdhundraskola
n

2021-03-31

UAN2021/1
2

Rektor
Grillbyskolan

2021-03-31

UAN2021/1
2

Rektor
Lillkyrkaskolan

2021-03-31

UAN2021/1
2

Rektor
Rombergaskolan

2021-03-31

UAN2021/1
2

Rektor
Hummelstaskolan

2021-03-31

UAN2021/1
2

Rektor
Korsängsskolan

2021-03-31
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F.2

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

UAN2021/1
2

Rektor
Örsundsbroskolan

2021-03-31

G. FÖRSKOLA
Paragraf i

Beslutsmening

Dnr UAN

Delegationsordninge
n

G.1

Beslut om
placering
förskola

2100301210331

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)
Handläggare
Caroline
BlombergKarlsson

Beslutsdatu
m

2021-02-28

45 stycken
G.3

Förtur och
erbjudande om
plats i förskola
på grund av
barnets behov av
särskilt stöd

UAN2021/20
3

G.3

Delegationsbeslu
t enligt 8 kap.14
§SL samt 8
kap.13§ SL.
Förtur i förskola
på grund av
barnets behov

UAN2021/24
0

Elisabeth Ståhl,
verksamhetsche
f förskola

2021-03-19

2021-03-29
Elisabeth Ståhl,
verksamhetsche
f förskola

H. ANNAN
PEDAGOGISK
VERKSAMHET
Paragraf i
Delegationsordningen

Justerarnas signaturer

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

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

Beslutsmening

Dnr
UAN

Delegationsordningen

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

J.
FÖRSKOLEKLA
SS
Beslutsmeni
ng

Dnr UAN

Ansökan om
skolskjuts,
samt
skolskjuts
vid särskilda
skäl och
växelvisbon
de läsår
20/21. Bifall
Förskoleklas
s

UAN2020/308
/12

Ansökningar
skolskjuts
2021, Bifall.
Ansökningar
na till
läsåret
2021/2022

UAN2021/14/
1

J.8-J.11 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00436
(Avslag)

UAN 2021/282

J.8-J.11 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan

UAN 2021/283

Paragraf i
Delegationsordnin
gen

J.8-J.11 (DGO
UAN2020/483)

J.8-J.11 (DGO
UAN2020/483)

Justerarnas signaturer

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdat
um

2021-03-01
till 202103-31

Skolskjutshandläg
gare Ingela
Ernlund

Skolskjutshandläg
gare Ingela
Ernlund

2021-03-01
till 202103-31

2021-03-30
Skolskjutshandläg
gare Ingela
Ernlund

Skolskjutshandläg
gare Ingela
Ernlund

2021-03-31
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2021/00321
(Avslag)
J.8-J.11

Ansökningar
skolskjuts
2021, Bifall.
Ansökningar
na till
läsåret
2021/2022

UAN2021/14/
1 - Förskola

tom 202103-31

Beslutsmeni
ng

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatu
m

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
samt
skolskjuts
vid särskilda
skäl och
växelvisbond
e läsår
20/21. Bifall Grundskola

UAN2020/308/
11

Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-01
till 2021-0331

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökningar
skolskjuts
2021, Bifall.
Ansökningar
na till läsåret
2021/2022

UAN2021/14/
2

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00044
(Avslag)

UAN 2021/284

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00152
(Avslag)

UAN 2021/285

Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

K.
GRUNDSKOLA
Paragraf i
Delegationsordnin
gen

Justerarnas signaturer

Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-01
till 2021-0331

2021-03-12
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-12
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund
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Justerarnas signaturer

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00154

UAN 2021/286

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00324
(Avslag)

UAN2021/267

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00742
(Avslag)

UAN2021/268

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00818

UAN2021/269

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00265
(Avslag)

UAN2021/270

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/264
(Avslag)

UAN2021/271

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/01140
(Avslag)

UAN2021/272

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00251
(Avslag)

UAN2021/273

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00365
(Avslag)

UAN2021/274

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan

UAN2021/275

2021-03-12
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-31
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-16
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-29
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-30
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-30
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-31
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-31
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-31
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-31
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2021/00366
(Avslag)

Justerarnas signaturer

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00250
(Avslag)

UAN2021/276

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00413
(Avslag)

UAN2021/277

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00108
(Avslag)

UAN2021/278

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

AAnsökan
om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00076
(Avslag)

UAN2021/279

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00436

UAN2021/280

K.18-21 (DGO
UAN2020/483)

Ansökan om
skolskjuts,
Optiplan
2021/00321
(Avslag)

UAN2021/281

K.12

Erbjudande
skolbyte,
beslut om
skolplacering
2021

UAN2021/11/2
6-46

Placeringshandläggar
e Hanna Dalton

2021- 03-08
- 2021-04-11

K.12

Placeringsbesl
ut - Skolvalet förskoleklass

UAN2021/15/5
67-571

Placeringshandläggar
e Hanna Dalton

2021-04-09

K.12

Placeringsbesl
ut - Skolvalet åk 7

UAN2021/16/4
32- 451

Placeringshandläggar
e Hanna Dalton

2021-04-012021-04-09

K.18-21

Ansökningar
skolskjuts
2021, Bifall.

UAN2021/14/2
- Grundskola

Skolskjutshandläggar
e Ingela Ernlund

tom 202103-31

Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-0331

2021-0331

2021-03-30
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-30
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-30
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

2021-03-31
Skolskjutshandlägg
are Ingela Ernlund

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2021-04-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ansökningarn
a till läsåret
2021/2022

L.
GRUNDSÄRSKOLA
Paragraf i

Beslutsmening

Dnr
UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Delegationsordningen

Beslutsdatum

M. FRITIDSHEM
Paragraf i

Beslutsmening

Dnr
UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Delegationsordningen

Beslutsdatum

N. FRISTÅENDE
ENHETER
Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

N.4

Beslut att avstå
från ingripande
vid tillsyn av
fristående
huvudman

UAN2021/72

Chef
Elevhälsan/
Maria
FlinckThunberg

2021-03-22

N.4

Beslut att avstå
från ingripande
vid tillsyn av
fristående
huvudman

UAN2021/73

Chef
Elevhälsan/
Maria
FlinckThunberg

2021-03-22

Paragraf i
Delegationsordningen

O.
GYMNASIESK
OLA
Paragraf i
Delegationsordnin
gen

Justerarnas signaturer

Beslutsmening

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdat
um

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2021-04-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

O.27

Bifall
reseersättning,
inackordering,
UL skolkort
gymnasiet

UAN2020/37
7/5

Skolskjutshandläg
gare Lill-Marie
Bernström

2021-0301-202103-31

o.27

2021/00074
(Avslag)

2021/00074
(Avslag)

Skolskjutshandläg
gare Lill-Marie
Bernström

2021-0302

O.2

Särskilt
samverkansavtal
för nationellt
godkänd
idrottsutbildning Leksands
kommun

UAN2021/221

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-02-26

O.2

Särskilt
samverkansavtal Sydnärkes
utbildningsförbun
d NIU-avtal

UAN2021/371

Förvaltningschef
Linda Lindahl

2021-03-22

O.27

Bifall
reseersättning,
inackordering, UL
skolkort
gymnasieskolan

UAN2020/377
/5

Skolskjutshandlägga
re Lill-Marie
Bernström

2021-03-012021-03-31

O.27

Avslag elevresor,
busskort och
inackorderingstill
ägg, Optiplan
2021/00074

UAN2021/297

Skolskjutshandlägga
re Lill-Marie
Bernström

2021-03-02

O.28

Avtal om
interkommunal
ersättning för
introduktionsprog
ram för enskild
elev - Norrköping

AN2021/374

Skolskjutshandlägga
re Lill-Marie
Bernström

2021-03-16

P.GYMNASIESÄRSKOLA
Paragraf i
Delegationsordningen

Justerarnas signaturer

Beslutsmening

Dnr
UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatum

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2021-04-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Q. KOMMUNAL
VUXENUTBILDNIN
G OCH
UTBILDNING I
SVENSKA FÖR
INVANDRARE
Paragraf i

Beslutsmenin
g

Dnr UAN

Beslutande
tjänsteman
(Delegat)

Beslutsdatu
m

Beslut om
antagning av
elever till
Komvux,
grundläggand
e kurser

210101210131

Rektor

2021-03-31

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,
grundläggand
e kurser

210101210131

Vuxenutbildning
s-chef

25 st

Åsa Widmark

Beslut om
antagning av
elever till
VUC,
gymnasiala
kurser

210101210131

Vuxenutbildning
s-chef

515 st

Åsa Widmark

Beslut om
antagning av
elever till
VUC,
svenska för
invandrare

210101210131

Vuxenutbildning
s-chef

0 st

Åsa Widmark

Beslut om
upphörande av

UAN2021/22
5

Rektor

Delegationsordningen

Q.2a

Q.2b

Q.2c

Q.2a

Q.2b

Q.2c

Q.3

Justerarnas signaturer

Lena Örn
97 st

Rektor

2021-03-31

Lena Örn
59 st

Rektor

2021-03-31

Lena Örn
24 st

2021-03-31

2021-03-31

2021-03-31

2021-03-26
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svenska för
invandrare

Lena Örn

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 202103-08- 2021-04-11” anmäls och läggs till handlingarna.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2021-04-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 75

Ärendenummer UAN2021/120

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

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

Från

Datum

Ärende

Dnr

01

KF

2021-0406

Redovisning av ej
slutbehandlade
motioner och
medborgarförslag
KS2021/147

UAN2021/358

__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2021-04-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 76

Förvaltningschefen informerar
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet
Linda Lindahl, förvaltningschef informerar nämnden om läget inom förvaltningen
kopplat till corona- pandemin.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Sammanträdesdatum
2021-04-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 77

Övrig information
Beskrivning av ärendet
Svante Forslund (L) önskar information på kommande nämnd om ferie-jobb.
__________

Justerarnas signaturer
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Protokoll

73 (73)

Sammanträdesdatum
2021-04-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 78

Övriga frågor
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lämnar över ledamotsinitiativet till
utbildningsförvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet
1. Ledamotsinitiativ från Nystart Enköping (dnr UAN2021/387)
För att motverka skolsegregering och att uppfylla Mål6. Enköping är en attraktiv
skolkommun för både personal, elever och föräldrar är det viktigt att Enköpings
kommunala skolor marknadsförs på ett rimligt sätt. En uppenbar styrka som vi bör
dra nytta av är det samarbete som de kommunala skolorna har med
forskningsvärlden.
Om man försöker googla på ”Enköping skola forskning” får man som bäst
information om kommunen ska teckna ett ULF-avtal, att skolforskare dragit sig ur
samarbete om Enöglaskolan, men annars mest träffar som gäller friskolor och
andra kommuner. Detta kan inte vara marknadsföra allt bra som sker på
Enköpingsskolor på ett adekvat sätt.
Vi yrkar:
1. Att informationen i skolvalet ska informera om forskningssamarbete som finns
för respektive kommunal skola så att föräldrar kan göra ett informerat val om vilken
skola barnen ska önska att få gå i
2. Att förvaltningens får i uppdrag att ta fram en bättre kommunikationsplan som
säkerställer att det är lätt för medborgare och arbetssökande att hitta information
om att det finns samarbete med forskningsvärlden och hur detta konkret bidrar till
att uppfylla Enköpings fullmäktige mål nummer 6.
Margareta Ekblom (ledamot) och Per-Anders Staav (ersättare), Nystart Enköping

Beslutsgång
Ordförande frågar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om initiativet kan
lämnas över som ett ärende till utbildningsförvaltningen för beredning och finner att
så sker.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

