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Paragraf 112  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 

Upprop genomförs. 

Solweig Eklund (S) och Svante Forslund (L)  utses till att justera protokollet. 

Ordförande Mats Flodin (M) har bestämt att ledamöter och eventuella 

tjänstgörande ersättare ska befinna sig fysiskt i lokalen varför Gabriel Sherif (C) blir 

tjänstgörande ersättare, paragraf 122-133,  i enlighet med inkallelseordningen 

beslutad av KF 2018-10-15, paragraf 179.  

__________  
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Paragraf 113  

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

 

1. Övrig fråga anmäls från Per- Anders Staav (NE) gällande rutinen för 

kränkningsanmälningar.  

2. Övrig fråga anmäls från Monica Avås (M) gällande utvärdering av nybyggda 

skolgårdar.  

__________  
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Paragraf 114  

Anmälan av jäv (KL, kap 6, §28) 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande i nämnden Mats Flodin (M), påminner ledamöterna i nämnden om att 

anmäla jäv, när det eventuellt blir aktuellt, i enlighet med Kommunallagen, kap 6, 

§28. 

__________  
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Paragraf 115 Ärendenummer UAN2022/389 

Ny grund- och grundsärskola, Lillsidan 4:4 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att: 

 

1. Kommunstyrelsen tar ett genomförandebeslut av ny grundskola, grundsärskola 

och utemiljö på Lillsidan 4:4 enligt programhandling daterad 2022-04-27. 

 

2. Kommunstyrelsen ger utökad driftbudget till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för investeringen 

 

3. Driftskostnaden för skyddsrummen ska ej belasta utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för egen del 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna programhandling, daterad 2022-04-27, gällande ny grundskola, 

grundsärskola och utemiljö på fastigheten Lillsidan 4:4. 

2. Godkänna budget för inventarier till 15 miljoner kronor. 

3. Föreslå kommunstyrelsen att ta ett genomförandebeslut om en ny 

grundskola, grundsärskola och utemiljö på Lillsidan 4:4 enligt 

programhandling 2022-04-27 med utökad driftbudget. 

4. Inte godkänna hyra för skyddsrummen.  

Särskilda yttranden 

 

"Socialdemokraterna ställer sig bakom nämndens beslut, men enligt vår 

uppfattning är skolan planerad utifrån en för snålt tilltagen budget sedan en 

majoritet i nämnden i ett sent skede valde att inkludera en idrottshall i kostnaden. 

Detta får till följd att skolans utrymmen från början blir mindre än vad nämnden 

ursprungligen planerade för. " 

Solweig Eklund, Tina Löfgren och Johan Engwall, ledamöter utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 
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"Särskilt yttrande från Nystart Enköping. Det blågröna styret drev utan underlag 

igenom en reducerad finansiering för bygget av Lillsidanskolan jämfört med tidigare 

förstudie. Utfallet blev enligt Nystart Enköpings bedömning att vi nu beställer en 

skola där visionerna från förstudien i stort inte realiseras och vi får en traditionell 

skola med ett klassrum och ett tillhörande grupprum. Att faktiskt ha marginaler i 

undervisningsytor på skolor för att parera skillnader i volymer och elever med 

särskilda behov är viktigt och i synnerhet för Lillsidanskolan som har stora 

variationer i antal elever och hög elevomsättning. Det är tråkigt att det blågröna 

styret inte haft högre ambitioner om denna skola."  

Per-Anders Staav, ledamot Nystart Enköping 

Beskrivning av ärendet 

Hösten 2018 beslutade skolnämnden (ersatt av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, UAN) att en förstudie skulle göras för en ny grundskola i 

de västra stadsdelarna av Enköping (SKN 2018/379). I grundskolan ska även 

grundsärskola med träningsskola ingå. Den nya skolan ska dimensioneras för 850 

elever jämfört med dagens maxkapacitet om cirka 550 elever. Grundsärskolan ska 

dimensioneras för totalt 80 elever. 

 

Inom samma process beslutade upplevelsenämnden (UPN 2020/ 83) om en ny 

sporthall och fritidsgård för elever och föreningsliv i anslutning till nya grundskolan.  

Detta då nuvarande gymnastikhall inte är ändamålsenlig. Den nya sporthallen ska 

vara fullstor och ska även kunna användas av grundsärskolan. Sporthallen ska 

också innefatta en extra yta om 500 kvm anpassad för gymnastikidrotten. Den 

befintliga lokalen för fritidsgården nyttjas med ett tidsbegränsat kontrakt då 

byggnaden är planerad att rivas. Upplevelseförvaltningens bedömning är att det är 

viktigt att den verksamheten finns kvar i området med hänsyn till det 

kompensatoriska uppdraget med hänvisning till den sociala kompassen. 

Sporthallen med gymnastikyta samt fritidsgård finns med i 

upplevelseförvaltningens lokalbehovsplan och förslag till investering. 

 

Upplevelseförvaltningens bedömning är att lokalerna ske ge möjlighet till en 

meningsfull fritid, jämlika uppväxtvillkor samt individens möjlighet till utveckling. 

Sporthall och fritidsgård ska placeras i samma byggnad vilket ger möjligheter att 

samnyttja kök, både för fritidsgård samt föreningsliv. Detta ska bidra till att skapa 

en hållbar mötesplats med fritidsaktiviteter i området. Placeringen i sporthallen 

ökar också fritidsgårdens möjlighet till aktiviteter. 
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Kulturskolan samarbetar med grundskolan under skoltid i skolans lokaler i musiklek 

för förskoleklass och med kompanjonlärarskap i årskurs 2. Tillsammans arbetar de 

med grundskolans mål i ämnet musik. Det sker under skoltid i skolans lokaler. På 

Lillsidan finns även El sistema, vilken är en vald metod för integration. Även El 

sistema sker i samarbete med skola på dagtid i skolans lokaler. 

 

I maj 2021 beslutade UAN att beställa programhandling för en ny skola med 

leverans senast 2022-04-17 (UAN2021/32). Kostnaden per elev för grundskolan 

skulle uppgå till max 20 000 kr/elev och år. I den totala hyran per elev skulle också 

hyreskostnaden per elev för den nya sporthallen ingå. Ett ledamotsinitiativ 

(UAN2021/569) inkom från Nystart Enköping efter beslutet gällande analys av 

konsekvenser av beslutet. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Enköpings kommun är i stort behov av nya grundskoleplatser. Dagens lokal har 

många kända och åldersrelaterade brister samtidigt som elevantalet ökar i snabb 

takt. Prognosen nedan visar behovet av grundskoleplatser i Enköpings tätort fram 

till 2030. Vi kan i bilden se hur kapaciteten ökar 2025 och det är färdigställandet av 

Lillsidanskolan som står för den. 

Vi kan då konstatera att förutom utökningen av Lillsidanskolan behövs ytterligare 

ca 425 nya grundskoleplatser mellan år 2026–2030. Därför är det inte heller ett 

alternativ att bara riva befintliga lokaler och låta eleverna gå till andra skolor. Det 

finns inte kapacitet över för att ta om hand om dessa elever i andra skolor. 
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Ett av målen med att bygga nytt är att inkludera grundsärskolan i den ordinarie 

grundskolan. En nybyggnation där alla verksamheter finns tillsammans, skulle 

kunna hjälpa och stötta kring att samverka i lokalerna och få elever att mötas 

utifrån deras behov på ett mer naturligt sätt. 

Förstudien som är avslutad har lyft frågan kring placering och förespråkar en 

nybyggnation på samma mark där skolan ligger idag. Utgångspunkten är att den 

nya skolan byggs på den inre skolgården och att grundsärskolan tillfälligt får 

evakueras för att frigöra mer mark. 

I programhandlingen som nu levererats finns nu förslag på husets utformning, 

planlösningar samt utemiljöns utformning. Vi har under arbetets gång säkerställt att 

det finns möjlighet för skolan att användas som övernattning i visionen kring 

lägerstaden Enköping. Det finns möjlighet för kulturskolan att samverka i våra 

lokaler och vi har öronmärkt ett förråd till den verksamheten vilket innebär att de 

kommer åt sin utrustning oavsett vilken sal de använder för sin undervisning. 

Eftersom upplevelseförvaltningen tagit beslut på att deras fritidsgård och 

fritidsklubb ska ligga i idrottshallen har vi arbetat vidare med hur utemiljön ser ut i 

anslutning till lokalerna för att få ett bra samnyttjande och bra utemiljö för rätt 

åldersgrupp, vid denna plats. Önskemål finns från utbildningsförvaltningen att 

tillsammans med upplevelseförvaltningen arbeta vidare med möjligheten att bygga 

en konstgräsplan på en del av skolgården. Detta skulle bidra till att det finns en 

naturlig vuxennärvaro och högre nyttjandegrad av utemiljön. Denna fråga kommer 

arbetas vidare med i systemhandlingen och i sådant fall det förverkligas bli ett 

parallellt projekt. 

Tidsplanen har i det här projektet skjutits fram av olika anledningar och inflytt är 

idag planerad till höstterminen 2026. Efter det kommer rivningsarbete av  

nuvarande skolan och iordningsställande av utemiljön som kommer pågå till 

höstterminen 2027. I och med det ökande behovet av grundskoleplatser ser vi att 

det är av yttersta vikt att vi nu komma vidare med en beställning, för att kunna ta 

emot de elever som behöver plats 2026. Ytterligare förseningar kommer att 

innebära uppförandet av tillfälliga paviljonger för att kunna möta det ökande 

elevantalet. 

 

Förvaltningens bedömning är att vi har en bra och genomarbetad 

programhandling, med utgångspunkt från beslutet av förstudien, som är väl 

förankrad på tjänstemannanivå inom alla berörda förvaltningar och med alla 

skolans verksamheter. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-08 

Programhandling Lillsidanskolan 2022-04-27 (inkl Programhandling Utemiljö 

Lillsidanskolan 2022-04-27 och UAN kalkylunderlag grundskola Lillsidan 2022-05-

10.xlsx) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträde 17 februari 2021 (2021-

02-17 UAN §4) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträde 19 maj 2021 (2021-05-19 

UAN §87) 

Utbildningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunstyrelsen 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att: 

1. Kommunstyrelsen tar ett genomförandebeslut av ny grundskola, grundsärskola 

och utemiljö på Lillsidan 4:4 enligt programhandling daterad 2022-04-27. 

2. Kommunstyrelsen ger utökad driftbudget till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för investeringen. 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Förslag till nämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna programhandling, daterad 2022-04-27, gällande ny grundskola, 

grundsärskola och utemiljö på fastigheten Lillsidan 4:4. 

2. Godkänna budget för inventarier till 15 miljoner kronor. 

3. Föreslå kommunstyrelsen att ta ett genomförandebeslut om en ny grundskola, 

grundsärskola och utemiljö på Lillsidan 4:4 enligt programhandling 2022-04-27 

med utökad driftbudget. 

Utskottets beredning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2022.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till 

kommunstyrelsen:  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att: 

1. Kommunstyrelsen tar ett genomförandebeslut av ny grundskola, grundsärskola 

och utemiljö på Lillsidan 4:4 enligt programhandling daterad 2022-04-27. 

2. Kommunstyrelsen ger utökad driftbudget till utbildnings- och 
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arbetsmarknadsnämnden för investeringen 

3. Driftskostnaden för skyddsrummen ska ej belasta utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till 

nämnden:  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna programhandling, daterad 2022-04-27, gällande ny grundskola, 

grundsärskola och utemiljö på fastigheten Lillsidan 4:4. 

2. Godkänna budget för inventarier till 15 miljoner kronor. 

3. Föreslå kommunstyrelsen att ta ett genomförandebeslut om en ny grundskola, 

grundsärskola och utemiljö på Lillsidan 4:4 enligt programhandling 2022-04-27 

med utökad driftbudget. 

4. Inte godkänna hyra för skyddsrummen 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för hantering 

Tekniska nämnden, för hantering 

Upplevelseförvaltningen, för hantering  
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Paragraf 116 Ärendenummer UAN2022/789 

Beslut om information till kommunstyrelsen gällande 
hur nämnden kan återställa budget i balans 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Rapport ”Tertialrapport period jan- april 2022, daterad 2022-05-10”, tillsammans 

med protokollsutdrag på beslut UAN 2022-05-18, lämnas till Kommunstyrelsen. (på 

samma sätt som det gjordes efter UANs sammanträde 2022-05-18.) som svar på 

dess uppmaning beslutad den 25 maj 2022, § 119 

2. Uppdra till ordförande Mats Flodin och förvaltningschef Linda Lindahl att 

representera nämnden på kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens uppmanade den 25 maj 2022, § 119, tekniska nämnden, vård- 

och omsorgsnämnden samt utbildning- och arbetsmarknadsnämnden att till 

kommunstyrelsen i juni rapportera hur nämnden kan återställa budget i balans, 

med anledning av redovisat underskott i tertial 1 2022.  

Kommunstyrelsen uppmanar även tekniska nämnden att till kommunstyrelsen 

återkoppla hur engångsposter prognostiseras och budgeteras. 

Rapporten ”Tertialrapport period jan- april 2022, daterad 2022-05-10 ”skickas som 

svar på uppmaningen till kommunstyrelsen.  

Rapporten ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-14 

Rapport Tertialrapport period jan- april 2022, daterad 2022-05-10 

Protokollsutdrag UAN 2022-05-18, §89 gällande Rapport Tertialrapport period jan-

april 2022 

Fortsatt utredning gymnasiet feb 2022. UAN2022/788 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-05-24, §119 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

1. Rapport ”Tertialrapport period jan- april 2022, daterad 2022-05-10”, tillsammans 

med protokollsutdrag på beslut UAN 2022-05-18, lämnas till Kommunstyrelsen. (på 

samma sätt som det gjordes efter UANs sammanträde 2022-05-18.) som svar på 

dess uppmaning beslutad den 25 maj 2022, § 119 

2. Uppdra till ordförande Mats Flodin och förvaltningschef Linda Lindahl att 

representera nämnden på kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022. 

__________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen: ks.dia@enkoping.se    

mailto:ks.dia@enkoping.se
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Paragraf 117  

Övrig fråga: Skolgårdar 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Monica Avås (M) ställer en övrig fråga gällande hur förvaltningen arbetar med att 

utvärdera nybyggda skolgårdar? 

Johanna Krantz, lokalsamordnare på utbildningsförvaltning svarar att det finns 

rutiner för uppföljning. Efter varje projekt görs utvärdering och lärdomar tas med till 

kommande projekt.  

__________  
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Paragraf 118 Ärendenummer UAN2022/705 

Information | Tema: Verksamhetsutveckling:  ENA-T 
Naturskolan. Vatten, biologisk mångfald 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Naturskolan med Mikael Bernövall, lärare, Maria Hjortman, förstelärare och Marie 

Norelius, lärare informerar nämnden om verksamhetsutveckling inom Naturskolan 

och Ena-T.   

__________  



 Protokoll  17 (32) 

Sammanträdesdatum  

2022-06-15  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 119 Ärendenummer UAN2022/706 

Information | Tema: Verksamhetsutveckling: Digital 
verksamhetsutveckling 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Petter Ahlberg, It-pedagog och förstelärare tillsammans med Maria Johansson, 

administrativ chef WGY, informerar nämnden om digitala verktyg och 

verksamhetsutveckling kring digitala verktyg inom gymnasieskolan (WGY).  

__________  
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Paragraf 120 Ärendenummer UAN2022/577 

Information: Placeringsområden/upptagningsområden 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Malin Kvist, utredare utbildningsförvaltningen, informerar nämnden om 

utredningsuppdrag kopplat till översyn om placeringsområden 

/upptagningsområden.  

__________  



 Protokoll  19 (32) 

Sammanträdesdatum  

2022-06-15  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 121 Ärendenummer UAN2021/801 

Information: Beställning förstudie ny grundskola inkl 
VBU 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Johanna Krantz, lokalsamordnare, informerar nämnden om kommande ärende 

gällande beställning förstudie ny grundskola inklusive VBU.  

__________  
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Paragraf 122 Ärendenummer UAN2022/620 

Rapport: Förvaltningens kvalitetsredovisning 1,  2022 
(SKA) 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Som huvudman för Enköpings kommuns kommunala förskolor, grundskolor, 

gymnasieskola och vuxenutbildning ansvarar utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för att säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet 

med skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Enligt skollagen ska också ett 

systematiskt kvalitetsarbete genomföras både på huvudmannanivå och på 

enhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet. 

Denna rapport är en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och 

omfattar de mer "mjuka värdena" i verksamheternas olika läroplansuppdrag; 

områden som inte alltid är lätt mätbara. Förändringar beskrivs därför ofta i termer 

om märkbara förändringar, mer än i mätbara sådana. De målområden som följs 

upp är: 

• Normer och värden 

• Barns och elevers ansvar, delaktighet och inflytande 

• Skolan och omvärlden/utbildningsval-arbete och samhällsliv 

• Skola och hem 

Som grund för rapporten ligger de fyra verksamhetschefernas rapporter för 

respektive utbildningsområde; Förskola, Grundskola, Gymnasieskolan, 

Vuxenutbildning och AME samt Enhet för stöd och utveckling (SoU). 

Verksamhetscheferna har i sin tur bearbetat och analyserat underliggande 

enheternas systematiska kvalitetsarbete. Samtliga verksamheter omfattas inte av 

alla läroplansdelar. Vilken verksamhet som berörs av respektive del framgår under 

varje rubrik. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 juni 2022 

Kvalitetsredovisning 1 2022 – Huvudmannarapport 

Kvalitetsredovisning - Förskola T1 2022 
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Kvalitetsredovisning – Grundskola T1 2022 

Kvalitetsredovisning – Enheten för Gymnasieskola, vuxenutbildning och AME T1 

2022 

Kvalitetsredovisning – Westerlundska Gymnasiet 

Kvalitetsredovisning - Externa utbildningar Kvalitetsredovisning – Komvux 

Kvalitetsredovisning – SoU T1 2022 

__________  
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Paragraf 123 Ärendenummer UAN2022/568 

Rapport: Statistik till Arbetslöshetsnämnden 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Viveca Räim, enhetschef Arbetsmarknadsenheten (AME) ger en rapport gällande 

statistik till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som också är 

arbetslöshetsnämnd.  

__________  
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Paragraf 124 Ärendenummer UAN2022/255 

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Beslut 

Utbildningsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut daterad 2022-06-09, 

anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sin delegationsordning överlåtit 

beslutanderätt till tjänstemän i vissa ärenden. Beslut fattade på delegation ska 

redovisas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Med handlingarna till 

kallelsen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde, följer en 

förteckning över fattade delegationsbeslut, se bilaga. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09 

Bilaga Förteckning delegationsbeslut 2022-05-07- 2022-06-06, daterad 2022-06-

09. 

__________  
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Paragraf 125 Ärendenummer UAN2021/431 

Information: Närvårdsfrågor 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Flinck- Thunberg, verksamhetschef Stöd och Utveckling (SoU), informerar 

nämnden om status på projekt inom ramen för närvårdsfrågor. 

__________  
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Paragraf 126 Ärendenummer UAN2022/570 

Information: Rapportering Risk och tillbud - 
halvårsuppföljning jan- juni 2022 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Carina Gustavsson, säkerhetskoordinator utbildningsförvaltningen informerar 

nämnden om inrapporterade "risk och tillbud". Halvårsuppföljning jan- juni 2022.  

__________  
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Paragraf 127  

Ordförande informerar 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Mats Flodin (M), lämnar information till nämnden om aktiviteter han deltagit och 

medverkat i:  

- Möte med UL (UL har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala 

län) 

- Medverkan på rektorsgrupp för uppföljning om kommunala skolor och dess 

marknadsföring 

- Möte med arbetsförmedlingen 

__________  
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Paragraf 128 Ärendenummer UAN2022/716 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Linda Lindahl, förvaltningschef informerar nämnden om:  

- Ärenden med Skolinspektionen, inga nyinkomna i dagsläget 

- Rysslands invasion av Ukraina - i dagsläget ingen större påverkan på 

utbildningsförvaltningens verksamheter 

- Utbildningsplanen för "En sammanhållen utbildning för nyanlända som har 

utbildningsplikt”.  

__________  
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Paragraf 129  

Information: Kommande ärenden 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Linda Lindahl, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen informerar nämnden om 

kommande ärenden som bereds just nu på förvaltningen. 

__________  



 Protokoll  29 (32) 

Sammanträdesdatum  

2022-06-15  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 130 Ärendenummer UAN2022/258 

Information: Inkomna skrivelser 

Beslut 

Information om inkomna skrivelser noteras till protokollet och läggs till 

handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Följande skrivelser har inkommit till förvaltningen: 

01 Upplevelsenämnden 2022-05-23 Protokollsutdrag från upplevelsenämnden- 

Programhandling sporthall/fritidsgård väster UAN2022/680 

02 Kommunfullmäktige 2022-05-25 Protokollsutdrag Ambitionsnivån för Enköpings 

kommuns dricksvattenförsörjning UAN2022/688 

 

03 Kommunstyrelsen 2022-06-07 Reviderad tidplan 2022, för kommunfullmäktiges 

årsplan UAN2022/714 

04 Kommunstyrelsen 2022-06-07 Remiss av revisionsrapport - Granskning av det 

förebyggande arbetet mot mutor och korruption UAN2022/715 

05 Kommunstyrelsen 2022-06-03 Kommunstyrelsen (2022-05-24 KS §119), 

Tertialrapport januari - april 2022 med prognos för 2022 - Enköpings 

kommun UAN2022/711 

__________  
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Paragraf 131  

Övrig information 

Beskrivning av ärendet 

Ingen övrig information noteras till protokollet. 

__________  
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Paragraf 132  

Övriga frågor 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 

Per- Anders Staav har anmält en övrig fråga gällande hur kränkningsärenden 

hanteras.  

Linda Lindahl förvaltningschef, svarar att rutinen håller på att ses över i dagsläget 

för att utöka användningen av systemstöd och minimera dubbelrapportering.  

__________  
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Paragraf 133  

Sammanträdet avslutas 

Beskrivning av ärendet 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde avslutas.  

__________ 



 2022-06-09 
 

1 
 

        

Dnr: UAN2022/255 
Förteckning Delegationsbeslut 2022-05-07-2022-06-06 
 

A. EKONOMI     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/589 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-06 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/562 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-06 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/561 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-06 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/560 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-10 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/558 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-06 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/557 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-06 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/528 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-10 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/472 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-18 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/458 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-10 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/447 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-09 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/435 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-10 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/432 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-09 

A.8 Beslut om tilläggsbelopp UAN2022/431 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-10 

  

B. UPPHANDLING     
Paragraf/Avsnitt i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

C. RÄTTSFRÅGOR 
OCH YTTRANDEN 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

C.6 Yttrande till Förvaltningsrätten i 
Uppsala, mål nr 2866-22 

UAN2022/686 Agneta Åhlen. 
Handläggare 

2022-05-25 

 

 

D. PERSONAL     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(D
elegat) 

Beslutsdatum 

D.1 TF förvaltningschef 220527 
och 220530 

UAN2022/9/7 Linda Lindahl, 
Förvaltningsc
hef 

2022-05-23 
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D.1 TF förvaltningschef 
sommaren 2022 

UAN2022/9 Linda Lindahl, 
Förvaltningsc
hef 

2022-06-03 

D.14 Förordnande av 
verksamhetschef enligt HSL, 
för den medicinska- och 
psykologiska insatsen inom 
elevhälsan för grundskola 
och gymnasieskola. 

UAN2022/712 Linda Lindahl, 
Förvaltningsc
hef 

2022-06-06 

 

E. ÖVRIGT     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

F. KRÄNKANDE 
BEHANDLING OCH 
DISKRIMINERING 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

F.2 Anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot 
kränkande behandling 
inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärskola 
eller kommunal vuxenutbildning 

UAN2022/571 Rektor Grundskola 
Grillby 

Tom 2022-05-
31 
 

F.2 Anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot 
kränkande behandling 
inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärskola 
eller kommunal vuxenutbildning 

UAN2022/571 Rektor Grundskola 
LIllkyrka 

Tom 2022-05-
31 
 

F.2 Anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot 
kränkande behandling 
inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärskola 
eller kommunal vuxenutbildning 

UAN2022/571 Rektor Grundskola 
Fjärdhundra 

Tom 2022-05-
31 
 

F.2 Anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot 
kränkande behandling 
inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärskola 
eller kommunal vuxenutbildning 

UAN2022/571 Rektor Grundskola 
Korsängsskolan 

Tom 2022-05-
31 

F.2 Anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot 
kränkande behandling 
inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 
gymnasieskola/gymnasiesärskola 
eller kommunal vuxenutbildning 

UAN2022/571 Rektor Grundskola 
Romberga 

Tom 2022-05-
31 

F.2 Anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot 
kränkande behandling 
inom förskola, 
grundskola/grundsärskola, 

UAN2022/571 Rektor Grundskola 
Enögla 

Tom 2022-05-
31 
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gymnasieskola/gymnasiesärskola 
eller kommunal vuxenutbildning 

 

G. FÖRSKOLA     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

G.1 Beslut om placering 
förskola - juni 2022. 

UAN2022/717 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist  

2022-05-01-2022-
05-31 

 

H. ANNAN 
PEDAGOGISK 
VERKSAMHET 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

I.SKOLPLIKT/RÄTT TILL 
UTBILDNING OCH 
SÄRSKILDA 
UTBILDNINGSFORMER 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

I.1 Uppskjuten skolplikt UAN2022/677 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-24 

I.1 Uppskjuten skolplikt UAN2022/669 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-12 

 

J. FÖRSKOLEKLASS     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

J.8 Beslut om skolskjuts 
BIFALL (Optiplan 
2022/01717, 
2022/01554, 
2022/01571, 
2022/01548, 
2022/01565, 
2022/01531, 
2022/01679, 
2022/01266, 
2022/01324, 
2022/01691, 
2022/00904, 
2022/01373 

UAN2022/718 
 
 

 

Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist och 
Agneta Åhlén 

2022-05-01-
2022-05-31 

 

K. GRUNDSKOLA     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

K.12 Skolplacering enligt 
särskilda skäl 

UAN2022/692 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-05-30 

K.13 Erbjudande skolbyte, 
beslut om skolplacering 
2022 

UAN2022/11/68-89 Hanna Dalton, 
Handläggare 

2022-05-31 

K.19 Beslut skolskjuts - BIFALL - 
Grundskola Läsår 2022-
2023. (Optiplan 
2022/01458 , 2022/01654 
, 2022/01707, 
2022/01671, 2022/01539, 
2022/01574 , 022/01344 , 
2022/01345 . 

UAN2022/719 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-05-01-
2022-05-31 



 2022-06-09 
 

4 
 

K.20 Beslut skolskjuts - BIFALL - 
Grundskola Läsår 2022-
2023-Optiplan 
2022/00990  och 
2022/01257 

UAN2022/720 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist och 
Agneta Åhlén 

2022-05-01-
2022-05-31 

K.22 Beslut skolskjuts - BIFALL - 
Grundskola Läsår 2022-
2023-Optiplan 
2022/01414, 2022/01643, 
2022/01391 

UAN2022/721 Placeringshandläggare  
Agneta Åhlén 

2022-05-01-
2022-05-31 

K.22 Beslut om skolskjuts 
AVSLAG - Optiplan 
UAN2022/01418 

UAN2022/726 Placeringshandläggare  
Agneta Åhlén 

2022-05-03 

K.19 Beslut om skolskjuts 
AVSLAG Optiplan 
2022/00461 

UAN2022/727 Placeringshandläggare 
Karolina Holmqvist  

2022-05-27 

K.20 Beslut om skolskjuts 
AVSLAG. Optiplan 
2022/00551 

UAN2022/728 Placeringshandläggare  
Agneta Åhlén 

2022-05-02 

K.19 Beslut om skolskjuts 
AVSLAG Optiplan 
2022/00678 

UAN2022/729 Placeringshandläggare  
Agneta Åhlén 

2022-05-05 

K.19 Beslut om skolskjuts - 
AVSLAG- Optiplan 
2022/00784 

UAN2022/730 Placeringshandläggare  
Agneta Åhlén 

2022-05-23 

K.22 Beslut om skolskjuts 
AVSLAG Optiplan 
2022/00821 

UAN2022/731 Placeringshandläggare  
Agneta Åhlén 

2022-05-02 

K.22 Beslut om skolskjuts 
AVSLAG Optiplan 
2022/00924 

UAN2022/732 Placeringshandläggare  
Agneta Åhlén 

2022-05-04 

K.19 Beslut om skolskjuts 
AVSLAG- Optiplan 
2022/00945 

UAN2022/733 Placeringshandläggare  
Agneta Åhlén 

2022-05-11 

K.22 Beslut om skolskjuts -
AVSLAG- Optiplan 
2022/00951 

UAN2022/734 Placeringshandläggare  
Agneta Åhlén 

2022-05-30 

 

L. 
GRUNDSÄRSKOLA 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/675 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 

L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/674 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 

L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/673 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 

L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/354 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 

L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/351 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 

L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/350 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 

L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/349 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 

L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/348 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 
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L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/347 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 

L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/346 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 

L.1 Beslut om mottagande 
i grundsärskolan 

UAN2022/345 Linda Lindahl, 
Förvaltningschef 

2022-04-20 

 

M. FRITIDSHEM     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

N. FRISTÅENDE 
ENHETER 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

O. 
GYMNASIESKOLA 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

O.27 Beslut - Elevresor - 
Gymnasium- Bifall- 
Läsår 2022-2023 

UAN2022/722 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlén och 
Carolina Blomberg 
Karlsson  
 

2022-05-01-
2022-05-31 

O.27 Beslut om elevresor - 
Avslag- Optiplan 
2022/00134 

UAN2022/723 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlén  

2022-05-11 

O.27 Beslut om elevresor - 
AVSLAG- Optiplan 
2022/00323 

UAN2022/724 Placeringshandläggare 
Agneta Åhlén 

2022-05-16 

 

P.GYMNASIESÄRSKOLA     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

Q. KOMMUNAL 
VUXENUTBILDNING 
OCH UTBILDNING I 
SVENSKA FÖR 
INVANDRARE 

    

Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 

Q.4 Beslut om upphörande 
av utbildning (SFI) 

UAN2022/708 Maria Söderlind (Rektor) 2022-05-31 

 

R. Fjärrundervisning     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande 
tjänsteman(Delegat) 

Beslutsdatum 

 

S.Distansundervisning     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 
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T.Yrkeshögskolan     
Paragraf i 
Delegationsordningen 

Beslutsmening Dnr UAN Beslutande tjänsteman 
(Delegat) 

Beslutsdatum 
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