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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamotsinitiativ från Liberalerna (L) gällande
namnbyte på utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningen behåller
namnet utbildningsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ från Svante Forslund, Liberalerna (L) i Enköpings kommun har
inkommit till utbildningsförvaltningen den 1 juni 2020. Förslaget behandlades vid
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-06-17 där det
beslutades att lämna över förslaget till förvaltningen för utredning och beredning.
Förslaget är att utbildningsförvaltningen byter namn till utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen för att förvaltningens uppdrag ska förtydligas.
Utbildningsförvaltningens bedömning
Svårkommunicerat namn
Namnförslaget är mycket långt. Att skriva det i olika sammanhang, på webbsidor till
exempel, skulle skapa problem då det är så många bokstäver som måste få plats.
Att förkorta namnet till UAF eller liknande är inte gångbart i några externa
sammanhang då kommunens klarspråkspolicy tydligt säger att förkortningar ska
undvikas, särskilt sådana förkortningar som kan vara svårförstådda för andra än
kommunanställda.
Det är också så att människor ska vända sig till utbildningsförvaltningen i mejl och
brev. Ett långt och sammansatt förvaltningsnamn är opraktiskt och svårskrivet för
många. Det skapar oklarheter om till exempel en mejladress ska ha bindestreck i
sig eller om alla ord ska skrivas i en enda lång följd varpå risken för felstavning
ökar markant.
Det är också svårt att muntligen säga ett så långt förvaltningsnamn som
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Det spelar roll för alla anställda i
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förvaltningen hur namnet ligger i munnen, eftersom förvaltningsnamnet används
mycket oftare och av många fler än vad nämndnamnet gör.
Publikationer med förvaltningens namn
Förvaltningsnamnet förekommer på väldigt många ställen där en namnändring
skulle behöva göras manuellt. Det finns uppåt 200 blanketter inom förvaltningen
som i närtid gåtts igenom och godkänts enligt GDPR och där förvaltningsnamnet
finns med. Förvaltningsnamnet förekommer även i flera olika IT-system och i tryckt
material inom förvaltningen och kommunen. Utbildningsförvaltningen har till
exempel en förskolebroschyr, en grundskolebroschyr och en gymnasiebroschyr
som alla nyligen uppdaterats och tryckts till en sammantagen kostnad av cirka 60
000 kronor. Det skulle kunna uppfattas som resursslöseri att trycka om dessa och
andra publikationer för att det rätta förvaltningsnamnet ska gälla. Det skulle också
vara ett problem att inte trycka om broschyrerna och låta fel namn stå kvar under
det närmsta året. Om ett namnbyte ska genomföras bör det därför ske med
framförhållning av minst ett halvår, gärna längre.
Kostnader för nytryck och namnjustering på befintligt material
Om förvaltningen skulle byta namn den 1 januari 2022 ställs man inför valet mellan
att behålla trycksaker med fel förvaltningsnamn under mer än ett halvår, då
förvaltningen normalt sett trycker sina broschyrer efter sommaren inför de
kommande skolvalen, alternativt att acceptera kostnaden för att låta trycka upp
dem på nytt. Kostnaden för tryck av de större broschyrerna är angiven ovan. Då är
inte mindre publikationer medräknade.
Förvaltningens kommunikatörer har utöver ovanstående räknat på den
uppskattade tidsåtgången för att byta ut förvaltningsnamnet på alla blanketter och
överallt på hemsida och intranät där det förekommer. En försiktig uppskattning är
40 arbetstimmar. Lönekostnaden för det skulle vara cirka 11 000 kronor inklusive
arbetsgivaravgifter. Då är inte tid medräknad för att nå ut till alla delar av
förvaltningen och förmå dem att göra sig av med gamla blanketter till förmån för
nya blanketter. Inte heller ingår eventuella kostnader på enheterna för nytryck av
blanketter.
Alla riktlinjer inom förvaltningen revideras under våren enligt förvaltningens årshjul.
Arbetskostnaden för handläggare som ska gå igenom riktlinjer och andra
vägledande dokument och byta ut förvaltningsnamnet är inte beräknad. Enligt
information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver namnändring
ske omgående på dokument som är i allmänhetens intresse och av styrande
karaktär. Exempel på sådana dokument är delegationsordning,
dokumenthanteringsplan samt riktlinjer som styr beslutsfattande, exempelvis
skolskjuts och barnomsorgsplacering. Övrigt material med förvaltningens namn
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som inte har samma juridiska bäring, exempelvis informationsblanketter eller
kuvert, kan ändras successivt.
Kostnader vid namnbyte i digitala system
Det senaste arbetet med att uppdatera kommunens Wordmallar för brev,
dokument och liknande har dragit ut på tiden. Ändringarna initierades i höstas och
är i skrivande stund inte genomförda. Om förvaltningen byter namn måste mallarna
revideras igen. Det ska enligt leverantören vara möjligt att genomföra detta arbete
inom kommunens egen IT-enhet och därför ska ingen extern konsultkostnad
tillkomma. Eftersom tidigare arbeten med mallar tagit lång tid finns dock en risk för
att ett sådant arbete skulle dröja även denna gång med mycket manuell
handpåläggning som följd under väntetiden.
Vid ett namnbyte av förvaltningen skulle namnet behöva ändras i samtliga digitala
system. Detta är möjligt att genomföra men skulle innebära mycket merarbete. Ju
högre upp i organisationsträdet som ändringen sker, desto större påverkan får det
på sånt som behöver ändras. Exempel på sådant som påverkas av
organisationsträdet är styrning av vad man ser på Komin, åtkomster till skrivare,
behörigheter till mappar på gemensamma filytan på G:, återkomster till trådlöst
nätverk, behörigheter i brandvägg, sändlistor i Exchange och licens till Teams. Allt
detta behöver ändras manuellt ifall namnet ändras på något i organisationsträdet.
Förvaltningen har från IT-avdelningen begärt in en uppskattning på den arbetstid
som skulle krävas för att byta namn på förvaltningen i samtliga IT-system. Den
uppskattade arbetstiden som skulle gå åt uppgår till mellan 40-160 arbetstimmar.
Översatt i lönekostnader blir det mellan 14000 – 56000 kronor.
Nämndens sparkrav
Att precisera en kostnad för ett namnbyte låter sig svårligen göras, framförallt utan
att tidsaspekten finns med. Det spelar stor roll om det är frågan om ett snabbt byte
eller ett byte som sker om ett år. En kostnad som inte kan undvikas oavsett lång
eller kort tidshorisont kommer till stor del att handla om arbetstimmar för anställda
som ska gå igenom och byta ut namnet på alla ställen där det förekommer, som
nämnts ovan. Med de sparkrav som nämnden har i dagsläget gör förvaltningen
bedömningen att kostnaden som ett namnbyte skulle innebära bidrar till att ett
namnbyte av förvaltningen är svårt att motivera.
Förvaltningens namn och huvudsakliga område
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades genom en sammanslagning av
skolnämnden och utbildningsnämnden och fick sitt namn delvis för att markera att
den var något annat än de gamla två nämnderna. Förvaltningarna för de gamla
nämnderna hade då redan varit sammanslagna i ett par år under namnet
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utbildningsförvaltningen. Förvaltningsnamnet speglade under dessa år endast den
ena nämnden, utbildningsnämnden, och det upplevdes inte som något större
pedagogiskt problem. Det är inte tvingande att förvaltningen heter detsamma som
sin/sina nämnder. Till exempel heter ju inte samhällsbyggnadsförvaltningen
tekniska förvaltningen eller plan- och exploateringsförvaltningen.
Förvaltningar som består av ungefär lika stora delar, såsom kultur och fritid, heter
ofta namn med flera ord som ska återspegla de största delarna i deras
verksamhet. I utbildningsförvaltnings fall är det dock så att utbildning är den allt
överskuggande delen, medan arbetsmarknadsinsatserna (i de delar som inte
består av utbildningsinsatser) utgör en mycket liten del av helheten.
Svårighet att etablera nytt namn
Den inbyggda trögheten i de kommunala systemen gör att det varit svårt, i vissa
fall inte ens möjligt, att ändra namn från de gamla skol- och utbildningsnämnderna
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. På samma vis dyker ibland det ännu
äldre namnet skolförvaltningen fortfarande upp i en del sammanhang. Ett
namnbyte av en förvaltning görs inte så lätt. Det bör därför finnas starkare skäl än
de nu föreliggande för att motivera ett namnbyte.
Sammanfattning
Enbart ovan redovisade kostnader utgör inte skäl nog för att motivera ett namnbyte
på förvaltningen. Sett till övriga argument blir konsekvenserna för ett namnbyte
sammantaget skäl nog för att utbildningsförvaltningen ska föreslå utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att besluta att förvaltningen behåller namnet
utbildningsförvaltningen.

Bilagor/Beslutsunderlag:
Bilaga_01_Ledamotsinitiativ UAN_Namnbyte
Bilaga_02_Protokollsutdrag §102_UAN20200617

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
Kopia på beslutet skickas till:

Måns Hellström
Utredare
Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun

Enköpings kommun

Initiativärende enligt initiativrätten kommunallagen.

Enköping 1 juni 2020.
Ledamotsförslag från Svante Forslund, Liberalerna i Enköpings kommun till Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i Enköpings kommun.
För att öka förståelsen och medvetandegöra vår förvaltnings hela arbetsområde vill jag att det ska
förtydligas att vår förvaltning har ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna genom nämndbeslut och att
vi är delegerade ansvaret som arbetslöshetsnämnd inom kommunen genom att få till ett namnbyte
på vår förvaltning från Utbildningsförvaltningen till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Enköping som ovan

_________________________
Svante Forslund
Ledamot nämnd och arbetsutskott.

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2020-06-17
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Paragraf 102

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

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

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

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

