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Nämndordförande har ordet 
Utbildning är vägen in i det svenska samhället - en resa som börjar redan i 

förskolan. Ambitionen är därför att alla barn ska gå ut grundskolan med 

behörighet till gymnasiet.   

Som kommunal huvudman har dock kommunfullmäktige och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden en ekonomisk verklighet med krav på effektiviseringar 

att förhålla oss till. Vi måste hitta bra lösningar för att minska gapet mellan vårt 

gemensamma mål och dagens situation där bara drygt 85 % av eleverna går ut 

högstadiet med godkända betyg. I förlängningen vill vi naturligtvis också att alla 

våra ungdomar slutför gymnasiet. 

Enköpings skolor ske ge alla möjligheten att ta ett steg till i sin utveckling. Det 

ska inte spela någon roll vilka förutsättningar du har, alla har rätt till en bra och 

likvärdig utbildning.  Vi ska därför förstärka och utveckla det initiativ som 

påbörjades under förra mandatperioden; att jobba med varje elevs specifika 

behov för att nå målen. Bland annat genom att kontinuerligt följa varje elevs 

utveckling över tid och arbeta för en bättre arbetsmiljö för både lärare och 

elever. En utveckling av fritidshemmens roll kan också bidra till en bättre skola.  

Vi vill också se en ökad användning av ny teknik i utbildningsverksamheterna. 

Våra duktiga medarbetare inom utbildningsverksamheten kommer alltid att 

vara en absolut förutsättning för genomförandet av skolans uppdrag, men en 

klok användning av ny teknik skapar nya förutsättningar för hur det kan 

genomföras. 

Utanförskap i olika former är ett nederlag för samhället. Det leder till personligt 

lidande, minskad trygghet och stora kostnader. Tillskottet av arbetssökande från 

gruppen nyanlända är betydande men lika oroande är den relativt stora andelen 

svenska arbetssökande och då speciellt ungdomar. En vidareutveckling av 

Jobbcentrum och en översyn av SFI är två viktiga åtgärder som ska ge effekt 

under mandatperioden. Vi ska också delta i kommunstyrelsens uppdrag att 

skapa en separat arbetsmarknadsnämnd. 

Mats Flodin 

Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Övergripande beskrivning av organisationen 

Nämndens uppdrag 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att kommunens 
uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna utförs. 
Med skolväsendet avses förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
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fritidshem, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna samt kommunens ansvar för de utbildningar som bedrivs 
inom yrkeshögskolan. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska övervaka att 
verksamheten bedrivs i enlighet med lag, förordning, föreskrifter samt enligt 
kommunens egna mål, riktlinjer och andra styrdokument.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är arbetslöshetsnämnd och därmed 
ansvarig för kommunens arbetsmarknadsinsatser. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det 
gäller att ta emot och ge introduktion till flyktingar. Det är kommunstyrelsen som 
tecknar kommunens överenskommelser med länsstyrelsen om mottagande av 
flyktingar och andra skyddsbehövande. 

Vision 

I Vision 2030 beskrivs Enköping som inspirerande med en livsmiljö där alla kan 

utveckla sitt allra bästa jag. Det är en gemensam vision för hela kommunen som 

genomsyrar alla verksamheter och styrdokument. 

Värdegrund och varumärke 

Vårt varumärke och vår värdegrund leder oss i arbetet med att göra Enköpings 

kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för 

företag att växa på.  

Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen. 

Organisationens värdegrund genomsyrar såväl mötet med den som 

tillhandahåller kommunens tjänster som mötet medarbetare mellan. Värdeord 

är ansvar, trygghet, service och ambition. 

Arbetsgivarvarumärket hjälper oss att locka sökande till lediga tjänster och att 

behålla kompetenta medarbetare.   

Platsvarumärket visar de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska 

förknippa platsen Enköping med; nära, tillsammans, engagerade. 

 

För vem finns vi till  
 

Förskola och annan pedagogisk verksamhet har som målgrupp över 

1700 barn och deras familjer. Förskolan och den pedagogiska 

verksamheten lägger grunden för barns livslånga lärande och möjliggör 

för föräldrar att arbeta och studera. 
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Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem har som 

målgrupp över 4300 elever och deras familjer. Förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola och fritidshem utbildar framtidens 

medborgare och möjliggör för föräldrar att arbeta och studera.  

Westerlundska gymnasiet utbildar framtidens arbetskraft genom att 

erbjuda Enköpings ungdomar gymnasieutbildning utifrån det 

programutbud som finns på skolan. 

Komvux vänder sig till vuxna kommuninvånare som saknar eller 

behöver komplettera grundskole- eller gymnasieutbildning och/eller är 

nyanlända i Sverige och behöver lära sig det svenska språket. Inom 

ramen för komvux finns lärvux som erbjuder särskild utbildning för 

vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.  

Vuxenutbildningscentrum (VUC) ger arbetsmarknadsanpassade 

utbildningar till kommuninvånare som vill satsa på en yrkesutbildning 

och erbjuder utbildning för dem som saknar eller behöver komplettera 

sin gymnasieutbildning.  

Yrkeshögskolan (YH) anordnar eftergymnasiala yrkesutbildningar i 

samråd medyrkesbranscher utifrån behov på arbetsmarknaden. YH 

vänder sig till studerande från hela landet. Kunder hos YH är också 

företag knutna till de utbildningsinriktningar som bedrivs.  

Arbetsmarknadsenheten (AME) sysselsätter långtidsarbetslösa, de 

som via arbetsförmedlingen och försäkringskassan är i behov av 

arbetsträning och arbetsprövning samt ungdomar genom 

ungdomssatsningar. AME sysselsätter också ungdomar inom det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA), elever från gymnasiets 

introduktionsprogram som är i behov av alternativ sysselsättning, SFI-

studerande som ska genomföra språkpraktik samt ungdomar som söker 

kommunalt feriearbete.  

Integrationsenheten har som uppdrag att hjälpa nyanlända med 

mottagande och bosättning i Enköpings kommun. En nyanländ är 

någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 

uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl eller 

synnerligen ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa 

personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som 

hon eller han omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga 

under två till tre år.   
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Mål för nämnden  
 

1. Få människor att växa 

 

Nuläge  

Alla medarbetare ska utvecklas i sin profession för att kunna stödja och stimulera 

lärandet. Systematik behöver utvecklas när det gäller personalens 

utvecklingsmöjligheter. 

Förskolornas dokumentation av varje barns utveckling skiljer sig åt, vilket kan 

begränsa barns möjlighet till att utvecklas på bästa sätt. Systematiken i 

uppföljningen av elevernas utveckling från förskola till gymnasium behöver 

också förbättras.   

Alla elever når inte gymnasiebehörighet. Samarbetet mellan förskola och 

grundskola och mellan grundskolans stadier ska utvecklas i hela kommunen så 

att mottagande verksamhet kan ge undervisning på rätt nivå. Analys utifrån 

resultat och åtgärder behöver utvecklas. Alla elever når inte gymnasieexamen. Vi 

fortsätter därför att arbeta aktivt för att alla elever går ut gymnasiet med 

examen. 

 

Effektmål 2019 Målet 

uppnått 

Nära 

Målet 

Ej 

uppnått 

Alla elever når gymnasiebehörighet 100 %   

Fler elever går ut gymnasiet med 

examen 

100 %   

Varje skola arbetar aktivt för att alla 

elever ska ha ansvar och inflytande 

över sin egen utbildning 

   

Professionsutveckling utgår från 

enhetens uppnådda resultat 

   

Gemensamma rutiner för 

dokumentation av varje barns 

utveckling ska finnas på varje 

förskola 
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Barns och elevers utveckling sker 

över eller i linje med förväntade 

resultat.   

   

 

Uppdrag 2019 

Ta fram en plan för att minska elevers ohälsa genom samarbete med region, 

andra förvaltningar och utveckling av Elevhälsans arbete i Enköping. 

Fortsatt prioritering inom nämndens budget av gymnasieskolan med fem 

miljoner kronor 

Redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god 

berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats 

Varje enhet med fritidshem ska ha arbetssätt och en organisation som beaktar 

fritidshemmets kompensatoriska uppdrag 

Barns och elevers utveckling och resultat följs från förskola till gymnasium 

Varje enhet som har årskurs 2 arbetar aktivt för att alla elever i årskurs 2 ska 

kunna läsa, skriva och räkna 

Tidplanen för det nya gymnasiet följs 
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2. En hållbar framtid 

 

Nuläge  

Vi fortsätter arbetet med att Enköpings kommun ska vara ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar. En central del är att utveckla 

utbildningsverksamheten med hjälp av ny teknik, digitalisering och 

professionsutveckling. En handlingsplan är framtagen och ska genomföras. 

 

Effektmål 2019 Målet 

uppnått 

Nära 

Målet 

Ej 

uppnått 

Verksamheten utvecklas i linje med 

den framtagna handlingsplanen för 

IT-utveckling, bland annat med 

hjälp av ny teknik och digitalt 

systemstöd 

   

 

Uppdrag 2019 

Öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen, och precisera 

ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020 

I samverkan med berörda nämnder redovisa effekten av det nyligen startade 

Jobbcentrum 

Ta fram en plan för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler för 

utbildningsverksamheten 

Visa hur kostnaderna för administration minskas och hur tilliten till 

medarbetarnas förmåga kan öka 

Planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och 

service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån 

resursmodellens behovsuppräkning 

Öka den fysiska aktiviteten i skolan utifrån det beslutade idrottspolitiska 

programmet 

Beskrivning med för- och nackdelar ur olika perspektiv, såsom pedagogiska, 

hållbarhetsmässiga och ekonomiska, av förskolors storlek 
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Granska samtliga taxor och avgifter extra inför 2020 års budgetbeslut och 

beskriva de olika posternas omfattning och hur de påverkar kommunens 

ekonomi 

UAN:s fordon byts till fossilfria alternativ under mandatperioden. 
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3. Ett jämlikt samhälle 

 

Nuläge  

Psykisk ohälsa ökar bland unga och behöver motverkas. Våra verksamheter ska 

vara trygga, inspirerande och inbjudande för alla. Samverkan sker idag med 

socialtjänsten, primärvården och regionen kring barns ohälsa. Samverkan sker 

också kring familjehemsplacerade barn.  

 

Effektmål 2019 Målet 

uppnått 

Nära 

Målet 

Ej 

uppnått 

Varje enhet har ett systematiskt 

arbete för trygghet och studiero 

   

Varje grundskola utvecklar 

rastmiljöer som stimulerar till 

rörelse och aktivitet 

   

 

Uppdrag 2019 

Utveckla fritidshemsverksamheten för minst fem miljoner kronor utöver 
verksamhetens budget för 2018 

Ange de viktigaste effektmålen där resultat- och ambitionsnivå för nämndens 
huvuduppgifter ingår 

Följa upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall 
redovisa i 2019 års nämnplan vad som återstår och hur uppdraget kan 
fullföljas 
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4. Ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd 

 

Nuläge  

Vi fortsätter att arbeta aktivt för att fler ska få möjlighet till arbete. Rutiner för att 

redovisa effekter av Jobbcentrum behöver utvecklas. En tydligare koppling 

mellan SFI-undervisning och vägar till arbete eller vidare studier behöver 

utarbetas.  

 

Effektmål 2019 Målet 

uppnått 

Nära 

Målet 

Ej 

uppnått 

En långsiktig plan tas fram för hur 

arbetet med Jobbcentrum ska öka 

möjligheterna för individer till egen 

försörjning eller vidare studier 

   

SFI ska arbeta med inriktning mot 

studier, arbetsliv, sysselsättning och 

samhällsliv. 

   

 

Uppdrag 2019 

Följa upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall 
redovisa i 2019 års nämnplan vad som återstår och hur uppdraget kan 
fullföljas 

Ange de viktigaste effektmålen där resultat- och ambitionsnivå för nämndens 
huvuduppgifter ingår 

Utveckla SFI så att utbildningen bättre motsvarar kraven för en snabb 
etablering på arbetsmarknaden 

 

Uppföljning nämndens mål och uppdrag under 2019 

Uppföljning av nämndens mål och uppdrag sker genom att enheterna 

redovisar sin verksamhet tertialvis i kvalitetsredovisningar. I delår ett 

(januari-april) redovisar enheterna arbetet med effektmålen och uppdragen i 

kvalitetsredovisningen för tertial ett. Här redovisar verksamheterna sina 

mjuka värden, det vill säga hur de arbetar med att utveckla barnens och 

elevernas psykiska och fysiska hälsa, trygghet och studiero.    
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I delår två (januari-augusti) redovisar enheterna arbetet med effektmålen 

och uppdragen i kvalitetsredovisningen tertial två. Här redovisar 

verksamheterna sina hårda värden, det vill säga betygsresultat, läs- och 

skrivkunnighet och behörighet till arbete och fortsatt utbildning. I delår tre 

(januari-december) redovisar enheterna arbetet med effektmålen och 

uppdragen i kvalitetsredovisningen tertial tre. Här redovisar verksamheterna 

en sammanfattning av det gångna året utifrån de två tidigare 

tertialrapporterna.   

Verksamhetsresultat 
 

Förskola 

Förskolan står inför årliga förändringar. Föregående år trädde nya allmänna råd 
om måluppfyllelse inom förskolan i kraft. De nya allmänna råden påverkar 
styrning i förskolor, planering, genomförande och utvärdering av barnens 
utbildning, samarbete med vårdnadshavaren samt tillsynen över förskolor. Det 
som påverkar förskolan mest i Allmänna råd för förskolan är de nya riktlinjerna 
för barngruppernas sammansättning och storlek, samt krav på personalens 
kompetens, lärmiljöer och socioekonomisk fördelning. Från och med den 1 juli 
2018 har alla barn i förskolan fått rätten att utveckla digital kompetens.  

Förskolan får under 2019 även en reviderad läroplan med bland annat tydligare 
förväntningar på förskollärares undervisning i förskolan. 

För förskolan i Enköpings kommun innebär dessa förändringar att vi behöver 
arbeta med en strategisk långsiktig plan för att uppfylla nya krav och riktlinjer 
främst genom att minska barngruppernas storlek men även att höja 
kompetensen hos pedagogerna för att barnen ska få den utbildning och omsorg 
i förskolan som de har rätt till. 

Förskolan har från och med 2017 en treårig utvecklingsplan ”Förskola i 
utveckling”, som har tagit avstamp i föregående års kvalitetsredovisningar. 
Utvecklingsplanen har tre fokusområden: 

1. Barngruppernas sammansättning och storlek samt lärmiljöer 

2. Systematiskt kvalitetsarbete med kompetensförsörjnings- och 
kompetensutvecklingsplaner 

3. Barnens progression genom skolväsendet – samarbete med grundskolan. 

Den treåriga utvecklingsplanen revideras årligen utifrån nya utmaningar och 
resultat och blir på så sätt grunden och riktningen för förskolans kvalitetsarbete. 
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Grundskola 

Den faktiska målbilden för Enköpings grundskolor är fastslagen och 
kommunicerad: Samtliga elever i nuvarande årskurs 6 (födda 2006) skall ha 
betyg i samtliga ämnen – Samtliga elever i nuvarande år 9 (födda 2003) skall 
vara behöriga till gymnasiet. Nuläget ger bilden av att 63 elever (av totalt 390) i 
nuvarande år 6 (födda 2006) vid läsårsstart 2018/2019 saknade betyg i ett eller 
flera ämnen. Antalet elever i år 9 (födda 2003) som ännu ej nått 
gymnasiebehörighet vid läsårets början var 54 (av totalt 365). 

Samtliga skolor har rutiner för de nu förekommande övergångarna. 

Korrelationen mellan resultaten på nationella prov och betygen är förbättrade, 
det vill säga det råder nu mindre skillnad mellan provresultat och betyg. 

Förskoleklassen är sedan augusti 2018 en egen men obligatorisk skolform. 
Samtliga elever har genomfört Bornholmsmodellens screening vilket är 
detsamma som vårt invärde gällande läs- och skrivkunskaper. 2018 års 
förskoleklasselever är avsevärt fler än förra läsåret (110 elever fler). Detta innebär 
en högre arbetsbelastning för såväl organisation som pedagoger i förskoleklass. 

Struktur och organisation för fritidshemmen varierar mellan enheterna. Samtliga 
fritidshem upplever att de når goda resultat och kan även identifiera 
utvecklingsområden. Ett antal enheter har väldigt hög andel inskrivna barn. 
Samma enheter har även lång vistelsetid per barn. Vi har en kommundoktorand 
som i sitt forskningsfält fokuserar på fritidshemmets matematiska diskurser, 
vilket lärande som möjliggörs och hur eleven positioneras. 

Gymnasium 

 

Av kommunens alla elever i gymnasieålder går cirka 80 procent på 
Westerlundska gymnasiet (WGY.) Det arbetar sammanlagt 189 personer på WGY. 
Lärarbehörigheten är i det närmaste hundraprocentig, vi saknar behörighet fullt 
ut i endast ett fåtal karaktärsämnen. Samtliga program har egna hemvister där 
också personal har sina arbetsrum kopplade till dessa utrymmen för att skapa 
närvaro och trygghet. Det saknas idag studierum för flera program, vilket 
upplevs som orättvist och även till viss del otryggt. Skolan deltar framgångsrikt i 
ung företagsamhet, UF, Erasmus-projekt, samarbete med 
Svenska/Skandinaviska skolan på fem platser runt om i Europa samt har ett nära 
samarbete med många lokala företag via APL-platser. Värdegrunden arbetas det 
med kontinuerligt på WGY, enligt en fastlagd treårsplan, så att alla elever oavsett 
program kommer att få med sig samma grund. Arbetet med en gemensam 
aktivitetsbank pågår så att alla lärare ska känna sig bekväma. Material kring 
språkbruk för årskurs 1 och fördomar för årskurs 2 är helt färdigställda. Skolan är 
till stor del byggd på 1970-talet med långa korridorer, få stora samlingsrum och 
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få grupprum. Ventilationen lämnar i dagsläget en hel del att önska. Tekniska 
problem får hela tiden lösas när nya svårigheter dyker upp, det saknas ett samlat 
grepp och detta gör att det är svårt att driva digitaliseringen lika över hela 
skolan. Då både lokaler och utrustning begränsar upplevs det som svårt att driva 
pedagogiska förändringar och att utveckla lärandemiljöerna. 

Gymnasiesärskolan har två inriktningar. Individuella programmet för elever med 
(oftast) grav eller måttlig utvecklingsstörning som tidigare gått grundsärskolans 
inriktning träningsskolan, samt har vi ett nationellt program: programmet för 
hotell, restaurang och bageri. Utbildningarna är fyraåriga. 

Båda särskoleprogrammen har varsitt arbetslag med varsin arbetslagsledare. 
Elevantalet på det individuella programmet är 8 och på det nationella är 16 
elever inskrivna. Ledningsorganisationen är rektor WGY och programrektor för 
gymnasiesärskolan. 

Studerar man på det Individuella programmet erhåller man inga betyg då 
eleverna läser så kallade ämnesområden. Dessa bedöms enligt direktiven i två 
kriterier: grundläggande kunskaper samt fördjupade kunskaper. I november 
bedömdes 6 av eleverna uteslutande ligga på nivån grundläggande kunskaper 
och 2 av eleverna låg på uteslutande fördjupade kunskaper. Eleverna som i 
dagsläget ligger på grundläggande kunskaper kommer sannolikt att erhålla 
fördjupade kunskaper inom vissa ämnesområden under sin skoltid. 

På det Nationella programmet sätts betygen E-A. F finns inte som betyg i 
gymnasiesärskolan. Avgångseleverna vårterminen 2018 (3 st) hade följande 
betyg: E = 15,3% (11 betyg) D = 40,3% (29 betyg) C = 29,2% (21 betyg) B = 13,9% 
(10 betyg)  A = 1,3% (1 betyg). 

 De tre senaste läsåren har gymnasiesärskolan arbetat målmedvetet med att 
höja kompetensen och öka på behörigheterna vilket skett genom fortbildningar 
och rekryteringar. Vidare har samarbetet mellan programmen och inom 
programmen utvecklats avsevärt vilket innebär att elever och personal matchas 
mot varandra i en högre utsträckning än tidigare. Ett målmedvetet arbete kring 
att tydliggöra målen samt medvetandegöra elever kring detsamma har medfört 
att det idag finns en tydlighet kring vad som ska gås igenom när. 

Väldigt få verksamheter tar emot våra elever för APL. Målet med nya 
gymnasiesärskolans nationella program är att fler av våra elever ska lyckats hitta 
ett arbete efter skoltiden. Vi har varit framgångsrika när det gäller samarbete 
med Arbetsförmedlingen (SIUS) och Daglig verksamhet (Omnia). Vi har 
dessutom haft minst en elev per år som valt att studera vidare på folkhögskola. 
Av våra 6 senaste studenter från nationella programmet har 5 sysselsättning 
idag. Dock blir detta svårare om APL-platser fortsätter vara omöjliga att hitta. Ett 
lysande undantag är måltidsservice på WGY. De tar emot samtliga elever efter 
förmåga. 
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Vuxenutbildningscentrum/yrkesvux (externa anordnare) 

Antalet elever inom vuxenutbildning i Sverige varierar kraftigt över tid, främst 
beroende på de statliga satsningarna, bland annat yrkesvux, men även på 
konjunkturen. Regeringen har de senaste åren gjort stora satsningar på 
yrkesvux. Störst efterfrågan i Enköping är på undersköterskeutbildningar men 
efterfrågan på barnskötarutbildning har ökat kraftigt. 

Ny upphandling för undersköterskor och barnskötare genomfördes under våren 
2018, efter att avtalet med Medlearn AB sagts upp då många studerande var 
missnöjda. Hermods fick uppdraget och tog även över utbildningen för 
teoretiska kurser när Miroi AB gick i konkurs. Att byta utbildningsanordnare 
under pågående utbildning var omständligt och krävande för de studerande, 
men även kostsamt för verksamheten. 

Ventilationsteknikerutbildning på gymnasial nivå i samarbete med 
Yrkeshögskolan i Enköping avslutades till sommaren med tio studerande. Under 
hösten startade en praktisk trädgårdsutbildning, även den i samarbete med 
Yrkeshögskolan, med 14 studerande. 

Målgruppen är idag annorlunda än tidigare, nu behöver många elever betydligt 
mer stöd. Det kommer fler elever från gymnasiet, både svenska och nyanlända, 
som behöver stöd för att slutföra sin gymnasieutbildning. Även många av de 
nyanlända som nu kommer har en kort tidigare utbildning och behöver mer 
stöd för att klara sina studier. De efterfrågar ofta korta utbildningar som leder till 
jobb. Samtidigt är många inte intresserade av att resa för att få sin utbildning, 
därför har det varit svårt att få tillräckligt många sökande till de egna 
utbildningarna, vilket gör att det ekonomiskt inte går ihop. Intresset för att läsa 
på distans ökar då många arbetar och har familj, för att få ihop vardagen är 
studier på distans en förutsättning. 

Integrationsenheten 
Antalet mottagna har minskat från 127 personer 2017 till 80 personer 2018. 
Arbetsbelastningen på enheten har däremot på inget sätt minskat då andelen 
mottagna kvotflyktingar har ökat från 20% till 40%. Att ta emot och bosätta 
kvotflyktingar har varit ett resurskrävande arbete då personerna, som anländer 
direkt till kommunerna från flyktingförläggningar placerade någonstans ute i 
världen, ofta har haft en komplicerad sjukdomsbild i bagaget som krävt 
omedelbar och professionell hantering. Mottagningen av kvotflyktingar har 
också ställt stora krav på en fungerande samverkan mellan förvaltningarna i 
kommunen. Årets stora andel mottagna kvotflyktingar har dock påvisat att det 
finns tydliga och avgörande brister i kommunens förmåga att samordna arbetet 
kring mottagandet. Det är av största vikt att ett fungerande samarbete kring 
mottagningen kommer till stånd snarast för att Enköpings kommun verkligen 
ska lyckas med uppdraget och att integration ska kunna ske, speciellt med tanke 
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på att andelen kvotflyktingar kommer att fortsätta öka under 2019. 

Det tillfälliga ägardirektivet för Enköpings Hyresbostäder har inneburit att de 
mottagna personerna fått ett förstahandskontrakt och processen med 
mottagningen har fungerat väl. Direktivet har även inneburit en mer fördelaktig 
ekonomisk lösning för kommunen då man inte har behövt ersätta bostäder med 
mer kostnadskrävande alternativ som exempel hotellrum och modulhus. 

Verksamheten arbetar också utifrån syftet att motverka segregation i 
kommunens bostadsområden. Det tillfälliga ägardirektivet i kombination med 
Enköpings Hyresbostäders bestånd, utspritt i olika delar av kommunen, har gett 
enheten möjlighet att under 2018 försöka sprida anvisningarna till andra 
bostadsområden än tidigare och på så sätt påverkat en ökning av 
bostadsintegrationen. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) 
AME ansvarar i samarbete med Arbetsförmedlingen för insatser riktade till 
långtidsarbetslösa och personer i utanförskap. De viktigaste insatserna under 
2018 bestod av arbetspraktik för cirka 20 personer och extratjänster för cirka 90 
personer. AME och Arbetsförmedlingen har även samarbetat med övriga formar 
av anställningsstöd till cirka 200 personer. AME har anordnat 
arbetsprövningsplatser och platser för arbetsträning. AME ansvarar för det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA), för cirka 60 personer. Feriearbeten för 
kommunens ungdomar, har haft omkring 250 deltagare samt 20 deltagare i 
Sommarbizniz, där möjlighet gavs att driva ett eget företag under sommaren. 
Inom AME finns även Servicepoolen som sysselsätter cirka 20 personer med 
extratjänst samt ett antal praktikanter och en elev från gymnasiet. Under våren 
2018 startade Jobbcentrum och där har AME  en central roll. Inom Jobbcentrum 
kommer flera aktörer att samverka i arbetet med personer i utanförskap. 

Sedan 2018 ansvarar AME även för Elviraverksamheten som har cirka 15-25 
kvinnliga deltagare som står långt från arbetsmarknaden eller studier. 

 

Det är ett hårt tryck på de kommunala förvaltningarna när det gäller att erbjuda 
praktikplatser och tillfällen till extratjänster. Behovet av platser har ökat under 
2018 och det kommer att innebära att behovet av platser inom kommunen 
fortsatt kommer att öka. 

Komvux 

Den förväntande minskningen av sökande till SFI på grund av färre anvisade 
flyktingar till kommunen har uteblivit. Inflödet har istället varit konstant och i 
vissa grupper har man haft ett elevantal på över 30 personer. 

Eleverna på SFI stannar längre i studier än tidigare. Många elever har kort eller 
ingen studiebakgrund alls (studieväg 1) och har, som alla andra, rätt att 
genomgå samtliga kurser: A, B, C och D. Något som i dessa fall ofta kräver utökad 
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studietid och som kan minska genomströmningen av elever. Verksamheten 
uppvisar trots detta mycket goda betygsresultat. 

Antalet elever i de gymnasiala kurserna är fortsatt lågt. Eftersom komvux inte 
kan erbjuda alla kurser på plats måste dessa upphandlas och köpas av externa 
anordnare. Planer finns därför på att skapa ett basutbud av reguljära kurser, 
erbjuda övriga kurser på distans och backa upp elever som önskar och behöver 
med studiestöd på plats på komvux. 

Antalet elever som läser på lärvux är oförändrat lågt. Kravet för att få delta i 
verksamheten är att man har en utvecklingsstörning eller en förvärvad 
hjärnskada, en diagnos som ofta saknas och på så sätt påverkar deltagarantalet 
negativt. 

 

Yrkeshögskolan  

Yrkeshögskolan (YH) i Enköping bedriver primärt yrkeshögskoleutbildning inom 
två inriktningar: gröna näringar och ventilationsteknik. YH har under året 2018 
avslutat ett och påbörjat ett nytt yrkesvuxsamarbete med VUC. 

Båda ämnesinriktningar drar stor nytta av kommunens etablering av företag och 
verksamheter med specialistkompetens inom respektive område och deras 
långvariga erfarenheter. För de gröna utbildningarna är det ytterst positivt att 
Enköpings kommun är en etablerad och välkänd trädgårdsstad med ett mycket 
starkt varumärke och gedigen kunskap gällande gröna utemiljöer. 

Yrkeshögskolan i Enköping har under verksamhetsåret 2018 successivt ökat i 
omfattning igen avseende studerandeantal och avseende utbud av 
utbildningsprogram. 

Det är ett positivt utfall av ett hårt arbete och gediget engagemang hos både 
skolledning, arbetsliv och utbildningssamordnare. Yrkeshögskolan arbetar aktivt 
med att försöka bredda verksamheten med fler potentiella utbildningsspår. Fler 
utbildningar med ytterligare efterfrågad inriktning ökar intresset för Enköpings 
kommun som utbildningsanordnare och som samarbetspartner till det lokala 
näringslivet. Det pågår ett ständigt arbete för att finna nya ämnesinriktningar 
och kompetensbehov hos det regionala arbetslivet 

YH:s studenter har ett väldigt gott rykte på arbetsmarknaden och utbildningen 
har ett starkt varumärke i branschen. Marknaden för personer med kompetens 
inom trädgårdsdrift och -skötsel, växtkunskap, gestaltning och arbetsledning är 
stor och branschen förutspår en oförändrad efterfrågan kommande 
verksamhetsår. 
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För utbildningen till Ventilationsingenjör med inriktning styr- och 
reglerspecialist så är branschens samlade mening att behovet fortfarande är 
mycket stort efter styr- och reglerteknisk samt ventilationteknisk kompetens. 

YH:s studenter har synnerligen goda resultat gällande examensgrad och fler än 
nio av tio har arbete inom sitt utbildningsområde sex månader efter avslut. 
Detta är väldigt positivt och är styrker utbildningens kvalitet och verifierar 
arbetslivets behov av att rekrytera kompetent personal. 

Antalet elever inom vuxenutbildning i Sverige varierar kraftigt över tid, främst 
beroende på de statliga satsningarna, bland annat yrkesvux, men även på 
konjunkturen. Regeringen har de senaste åren gjort stora satsningar på 
yrkesvux. Störst efterfrågan i Enköping är på undersköterskeutbildningar men 
efterfrågan på barnskötarutbildning har ökat kraftigt. 

Ny upphandling för undersköterskor och barnskötare genomfördes under våren 
2018, efter att avtalet med Medlearn AB sagts upp då många studerande var 
missnöjda. Hermods fick uppdraget och tog även över utbildningen för 
teoretiska kurser när Miroi AB gick i konkurs. Att byta utbildningsanordnare 
under pågående utbildning är omständligt och krävande för de studerande men 
även kostsamt för verksamheten. 

Ventilationsteknikerutbildning på gymnasial nivå i samarbete med 
Yrkeshögskolan i Enköping avslutades till sommaren med tio studerande. Under 
hösten startade en praktisk trädgårdsutbildning, även den i samarbete med 
Yrkeshögskolan, med 14 studerande. 

Målgruppen är idag annorlunda än tidigare, nu behöver många elever betydligt 
mer stöd. Det kommer fler elever från gymnasiet, både svenska och nyanlända, 
som behöver stöd för att slutföra sin gymnasieutbildning. Även många av de 
nyanlända som nu kommer har kort tidigare utbildning och behöver mer stöd 
för att klara sina studier. De efterfrågar ofta korta utbildningar som leder till 
jobb. Samtidigt är många inte intresserade av att resa för att få sin utbildning, 
därför har det varit svårt att få tillräckligt många sökande till de egna 
utbildningarna, vilket gör att det ekonomiskt inte går ihop. Intresset för att läsa 
på distans ökar då många arbetar och har familj, för att få ihop vardagen är 
studier på distans en förutsättning. 

Nämndens viktigaste effektmål  

De viktigaste effektmålen är  

• Gemensamma rutiner för dokumentation av  varje  barns utveckling ska 

finnas på varje förskola. 

• Alla elever når gymnasiebehörighet. 

• Alla elever går ut gymnasiet med examen eller studiebevis. 
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Nämndens tjänsteportfölj/huvuduppgifter  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att kommunens 
uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna utförs.   

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är arbetslöshetsnämnd och därmed 
ansvarig för kommunens arbetsmarknadsinsatser. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det 
gäller att ta emot och ge introduktion till flyktingar. 

Utöver de lagstadgade verksamheterna erbjuder nämnden öppen förskola, natt- 

och helgomsorg, arbetsmarknadsåtgärder och yrkeshögskola.  

 

Uppföljning av verksamhetsresultatet under 2019 

 

Till årsredovisningen rapporteras analys och utfall av nämndens 

verksamhetsresultat.   

 

Styrnings- och uppföljningsprocess  
Nämndplanen anger en grundläggande struktur som tydliggör vad i 
verksamheten som ska följas upp och utvärderas i förhållande till de nationella 
målen. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete är ett underlag både för det 
egna förbättringsarbetet och för huvudmannens nulägesbedömning. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden följer upp verksamheternas kvalitet 

genom följande rutiner:  

1. Nämndens beslutade mål för verksamhetsåret implementeras i 

verksamheterna. Lokala mål sätts i verksamheten utifrån lokalt beslutade 

politiska mål, nationell styrning och identifierade utmaningar i 

verksamheten. Mål och aktiviteter beskrivs i en verksamhetsplan för 

verksamheten.  

2. Uppföljning av resultat sker genom internkontrollrapport till nämnden 

utifrån beslutad internkontrollplan. Nämnden beslutar om ny 

internkontrollplan utifrån nya kunskaper om områden som identifieras 

som risker för att inte nå goda resultat i verksamheterna.   

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar, utifrån 

verksamhetsanalys och omvärldsorientering, för kommunledning och 

kommunstyrelse vilka identifierade utmaningar och kostnader som finns 
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inför kommande budgetår. Redovisningen blir underlag för 

budgetprocessen inför kommande år.  

4. Verksamheternas kvalitet, uppnådda resultat och ekonomi följs upp 

varje tertial genom rapport till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. Tertial 1 redovisar verksamheterna arbetet 

med normer, värden, barns och elevers psykiska och fysiska hälsa, 

trygghet och studiero. Tertial 2 sker uppföljning av nyckeltal som till 

exempel betygsresultat och annan statistik.   

5. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgetramar för kommande 

verksamhetsår utifrån den information om kvalitet och utmaningar man 

fått i uppföljningssystemet och i den dialog med nämnd som skett om 

identifierade utmaningar.  

6. Nya mål för kommande verksamhetsår sätts av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden utifrån de kunskaper om verksamheternas 

resultat och kommande utmaningar som identifierats genom 

verksamhetsbesök, löpande kvalitetsuppföljning och redovisningen som 

skett löpande under året.  

Nämnden genomför dessutom regelbundna verksamhetsbesök i samband med 

nämndsammanträden under hela året. Verksamhetsbesöken sker för att 

nämndens ledamöter ska ges tillfälle att möta elever och personal för att mer 

ingående kunna diskutera och få en bild av utmaningar som finns att hantera.  

Nämnden får löpande rapporter vid sina sammanträden om den pågående 

verksamheten och träffar verksamheternas chefer för årliga 

planeringsseminarier.  

 

 

  

Januari Nämndens uppföljning av internkontrollplanen för föregående år 
ska vara upprättad i januari. Nämndens årsredovisning för 
föregående kalenderår ska vara upprättad senast den 29 januari i 
samband med bokslut för föregående år 

Jan/feb Internkontrollplan för innevarande verksamhetsår upprättas och 
beslutas av nämnden 

Mars Tertialsamtal med fokus på ekonomi och verksamhetsmått 
genomförs med samtliga chefer. Arbetet rapporteras till nämnden i 
tertialrapport 1 

April-maj Delårsrapport tertial 1 till nämnden 

Augusti Delårsrapport ska vara upprättad i augusti 
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September Tertialsamtal med fokus på ekonomi och verksamhetsmått 
genomförs med samtliga chefer. Arbetet rapporteras till nämnden i 
tertialrapport 2 

Oktober Enheterna ska senast den 1 oktober lämna in en 
kvalitetsredovisning till skolkontoret. Redovisningen ska omfatta 
föregående läsår. Enheterna ska senast den 1 oktober lämna in en 
verksamhetsplan som beskriver uppdraget och sammanfattar 
identifierade utvecklingsområden för läsåret. Arbetet med 
nämndplan för 2020 påbörjas 

November Förvaltningens ledningsgrupp genomför uppföljningsmöten med 
samtliga enheter med syfte att föra dialog om kvaliteten. Arbetet 
rapporteras till nämnden 

 
 
I samband med nämndens sammanträden görs verksamhetsbesök. Nämnden 
träffar representanter för elever, verksamhet och personal. 
Uppföljningsområden sammanställs och analyseras för att tas upp kontinuerligt 
på nämndmöten under året. 

Årliga planeringsdagar genomförs med chefer och nämndpolitiker för att skapa 
insyn, förståelse och delaktighet. 

Omvärlden och trender för nämnden  
Omvärldsanalys förskola 

För att förskolor ska kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet med syftet att 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg, krävs en 
stor andel utbildade förskollärare med hög kompetens i en fungerande 
arbetsmiljö. Förskolan behöver satsa på att öka andelen förskollärare eftersom 
andelen sjunkit de senaste åren med 15% till drygt 40%. 

Barngruppernas storlek är, enligt forskningen, mer avgörande för pedagogisk 
kvalitet än personaltäthet, det vill säga att mindre grupper är att föredra framför 
större grupper med samma personaltäthet. Antal barn per årsarbetare har ökat 
från 4,7 år 2017 till 5,4 år 2018 och förväntas öka till 7,0 år 2019.  

Barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling och barn med annat modersmål än 
svenska gynnas generellt i mindre barngrupper med hög personaltäthet. 
Utvärderingar visar att andelen barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ökar 
i och med att barngrupperna blir större. 

Det finns inget vetenskapligt stöd för att det skulle finnas en viss optimal storlek 
för barngrupperna i förskolan. Forskningen ger dock stöd för att barngruppernas 
storlek bör ha samband med barns ålder, 1- 3 år respektive 4-5 år. Det vill säga 
barngruppen bör vara mindre ju yngre barnen är.   

Ett riktmärke för antal barn i en barngrupp i förskolan kan sättas till:  

6–12 barn i åldern 1-3 år   
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9–15 barn i åldern 4–5 år. 

 

Utvecklingen i Enköping visar att allt fler avdelningar har många barn i 
jämförelse med riksgenomsnittet.  

Tilläggas kan att andelen små barn, 1–3 år är över 50% i Enköping jämfört med 
ca 25% i riket samt att andelen inskrivna barn är över 85% i Enköping jämfört 
med rikets snitt på 83%. 
Den sammanlagda vistelsetiden för alla barn i de kommunala förskolorna är 
högre än riksgenomsnittet vilket gör att alla förskolor behöver ha ett 
öppethållande tolv timmar per dag. 

Ett stort dilemma för förskolan är att kunna ta emot en allt större andel 
sökanden till befintliga platser och samtidigt kunna skapa mindre barngrupper. 

Skolverkets allmänna råd lyfter fram att låg personaltäthet och stora 
barngrupper har negativa effekter. De yngsta barnen är beroende av täta och 
stabila vuxenkontakter som de kan knyta an till och som skapar förutsättningar 
för varje barns identitets- och språkutveckling samt utveckling och lärande.  

Skillnaderna mellan förskolorna när det kommer till barngruppsstorlekar är stor 
och det är viktigt att fortsätta att arbeta för att minska barngruppernas storlek. 
Utifrån de rådande förutsättningarna är det av stor vikt att det systematiska 
kvalitetsarbetet drivs mot ökad flexibilitet och mot att säkerställa goda 
förutsättningar för att prioritera mötet mellan barn och vuxen.  

Verksamheten måste organiseras utifrån förutsättningarna och organisatoriska 
förändringar ska föregås av barnkonsekvensanalyser där barnens perspektiv 
belyses.  

De nya riktmärkena i Skolverkets reviderade Allmänna råd ska vara ett riktmärke 
för förskolan i Enköping och de närmaste åren behöver vi fortsätta minska 
barngrupperna för att kunna ge varje barn bra förutsättningar. 

En plan för resursfördelning utifrån fler variabler behöver arbetas fram och en 
kontinuitet i uppföljning av hur barngrupperna minskas behöver komma till 
stånd samtidigt som förskolan behöver byggas ut för att klara allt fler sökanden. 

Från och med den 1 juli 2019 får förskolan en ny läroplan som kräver nya och 
förändrade arbetssätt. Samtidigt förändras förskolechefens titel och ansvar. 
Titeln rektor ska gälla även för skolformen förskola. 

Den nya läroplanen ska implementeras under 2019 genom olika 
kompetensutvecklingsinsatser. 

Barns rätt till digital kompetens och undervisning inom området är en del av det 
förändrade arbetssättet som förväntas av förskolan. Barnens rättigheter till 
undervisning på teckenspråk och i minoritetsspråken kommer att bli en 
utmaning för förskolan.   
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Omvärldsanalys grundskola 
Skolans roll har aldrig varit att eleven ska klara av skolan. Syftet med skolan har 
alltid varit att eleven ska klara sig väl tiden efter skolan. År 2019 befinner vi oss i 
gränslandet mellan det analoga och det digitala och har i teorin insett att gamla 
definitioner och målsättningar gällande lärande och organiserandet av 
detsamma sedan länge spelat ut sin roll. 

För att utveckla den svenska skolan och åstadkomma en nödvändig, om än 
smärtsam, förändring behöver vi inte bara ställa den avgörande frågan utan 
även bestämma oss för svaret. Frågan är uppenbar i all sin enkelhet: Vad är bra 
skolresultat på individ-, skol-, huvudmanna- och nationsnivå? Den obesvarade 
frågan är vår tids största utmaning. Idag har varje individ sitt eget svar, sitt eget 
tolkningsföreträde. Att leda en verksamhet utan tydlig målbild är för vilken 
företagsledare, vilken idrottsledare och vilken organisation som helst helt 
omöjligt. I avsaknad av tydlighet vänder sig de allra flesta till det lätt mätbara. 
Att det lätt mätbara inte alls behöver vara det väsentligaste är tyvärr inget som 
skapar rubriker.  

Enköpings grundskolor har valt att i möjligaste mån freda det som gör skillnad: 
mötet mellan lärare och elev och sammankoppling av det formella och 
informella lärandet. Ett möte som inte självklart äger rum på samma geografiska 
plats, i samma fysiska rum - ett lärande som är ständigt pågående oberoende av 
den traditionella skoldagens start och slut. Vi har valt att fokusera på det som 
alltför länge haft en underordnad ställning: hårt och medvetet arbete utfört av 
pedagoger och rektorer, fem dagar i veckan, termin efter termin, läsår efter läsår. 
Vi har valt att acceptera de omvärldsfaktorer som påverkar oss: brist på 
legitimerade lärare och rektorer samt en krympande ekonomisk kostym, och 
fokuserat på det som avgör huruvida verklig förändring äger rum eller inte.  
Våra styrande deviser är tre till antalet:  

bra verksamhet har inte med tur och tillfällighet att göra 

personligt ansvar för uppkommet resultat  

bedömning för lärande 

Dessa tre tillsammans med höjd rättssäkerhet i betygssättning inom ramen för 
vår centrala, kodade rättning av nationella prov utgör vår väg fram i tyckandets 
djungel.  
Vår konkreta målsättning är självklar: varje elev i årskurs 9 ska vara behörig till 
gymnasiet. 

 

Omvärldsanalys gymnasium 
Nuläget för verksamheten 

Andelen elever i Enköping som väljer att gå på Westerlundska gymnasiet (WGY) 
fortsätter att öka även 2018 med drygt 50 elever. Till exempel är 
fordonsprogrammet helt fullt i årskurs 1 med 32 elever. Detta betyder att 
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lokalytorna utnyttjas till sin maxgräns under skoltiden. De årliga elevenkäterna 
visar att skolan uppfattas som en trygg plats, men trångboddheten ökar risken 
för konflikter. Skolan har få kränkningsärenden; kontinuerligt arbete med 
värdegrunden för samtliga elever och en hög kunskapsnivå för detta arbete hos 
personalen är två framgångsfaktorer i frågan. Skolan kommer alltid ha målet att 
elevernas resultat ska förbättras, så att fler når studentexamen och blir 
anställningsbara. 

WGY har ett gott rykte och även fortsättningsvis relativt lätt att rekrytera inom 
samtliga personalgrupper. Skolans personal trivs och det bidrar givetvis till ett 
gynnsamt läge när rekryteringsbehov uppstår. 

Skolans arbete med nyanlända elever har uppmärksammats även under 2018 
hos Skolverket. Utmaningen idag är att tolka den nya gymnasielagen, vilket gör 
skolan till ett utsatt område eftersom tolkningsutrymmet är brett. Många elevers 
bristande förkunskaper gör skolans uppdrag väldigt svårt, då eleverna inte når 
målen för en gymnasiebehörighet. 

Kostnader för elever som väljer annan gymnasieskola fortsätter att öka. 
Dilemmat är att vi har för få elever inom den egna kommunen för att kunna 
starta de dyra programmen som eleverna väljer på annan ort. Däremot har nya 
riktlinjer för elevresor upprättats under 2018, och dessa bör bli en 
kostnadseffektivisering på sikt. 

 

Utmaningar och utblick mot framtiden 

Den stora utmaningen är dagens lokaler, som är rejält eftersatta och 
undermåliga. Här pågår nu en förstudie för nytt gymnasium. Hur kommer 
morgondagens lärande, kunskapssyn, pedagogik och lokaler att behöva 
förändras för att möta samhällets behov? Helt klart är att nya lokaler kommer att 
kräva samutnyttjande för att kostnaderna ska kunna delas. Då krävs det samsyn 
inom kommunen på vilka områden som ska prioriteras. Kostnaderna för en ny 
gymnasieskola kan inte bäras av gymnasiet enskilt, då kommer båda kvalitet och 
resultat att försämras drastiskt. 

Hur ska då framtiden gymnasium se ut? Kommer vi att ha program på sikt? 
Behöver alla elever befinna sig fysiskt i en framtida skola, eller kommer fjärr- och 
distansundervisningen (se vidare Skolverkets rapport; Redovisning av uppdrag 
om fjärrundervisning, U2015/04701/S 2015-10-01) att utvecklas vidare? Hur ska 
vi tänka kring accelererad skolgång, behöver alla elever lika mycket tid på sig för 
att ta en examen? Idag erbjuder vi långsammare inläsning med ett fjärde år, 
varför inte erbjud kortare tid? Den psykiska ohälsan ökar bland våra unga vuxna. 
Kan vi lägga upp planeringen/undervisningstiden annorlunda, så att man läser 
kurser i block för att inte splittra upp tillvaron lika mycket som idag för att 
minska stressen? På WGY har vi anammat att eleverna behöver fyra väl 
utvecklade förmågor (samarbete, kreativitet, kommunikation samt kritiskt 
tänkande) för att kunna införskaffa den kunskap och de färdigheter de behöver 
för att lyckas i livet i det framtida samhället. 



 2019-02-27 
 

27 (33) 

  

 

 

Omvärldsanalys vuxenutbildningscentrum (externa anordnare) 
Sverige har stora samhällsutmaningar, samtidigt som det finns en hög 
arbetslöshet i gruppen som saknar gymnasial utbildning så har många 
branscher svårt att hitta arbetskraft. Vuxenutbildningen får en allt viktigare roll 
inom integration, arbetsmarknad, regional utveckling och kompetensförsörjning 
eftersom utbildning ofta är avgörande för att människor ska få jobb. Det blir allt 
mer betydelsefullt med ett väl fungerande samspel mellan olika former av 
utbildning och mellan utbildning och insatser inom arbetsmarknadspolitiken. 

Förr var vuxenutbildningen i Sverige mångas enda chans att få 
högskolebehörighet, så ser det inte ut idag. Nya satsningar både nationellt och 
lokalt leder till ökat behov av vuxenutbildning. Regeringen byggde ut 
kunskapslyftet 2018 och införde en utbildningsplikt för de nyanlända som tar 
del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Skolverket har tillsammans med 
olika branschkunniga tagit fram ett antal nationella yrkespaket. För vissa av 
yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket och för en del av yrkespaketen 
finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, för att eleven ska få en 
bredare eller djupare kunskap inom området. 

Allt detta innebär ökat behov av vuxenutbildning och då även studievägledning. 
Svårigheter som kan uppstå är att rekrytera behöriga yrkeslärare, var 
yrkespaketen kan köpas, blir eleven anställningsbar med en kort utbildning och 
vilka möjligheter har en nyanländ att båda lära sig svenska och läsa in 
yrkesutbildningar samtidigt? 

Omvärldsanalys integrationsenheten 
Under hela 2018 beräknas antalet asylsökande i Sverige, hamna mellan  
21 000 till 22 000. För 2019 är prognosintervallet mellan cirka 16 000 till  
33 000 asylsökande. Det finns en osäkerhet kring vilken lagstiftning som 
kommer att gälla från mitten av 2019 och framåt. Förutsättningarna skiljer sig åt 
om den tillfälliga lagen ( SFS 2016:752) upphör att gälla och med en återgång till 
permanenta uppehållstillstånd och mer generösa bestämmelser för 
anhöriginvandring.  
Migrationsverket lämnade årets sista prognos den 23 november 2018. 
Novemberprognosen utgår från de ekonomiska ramar för 2019 som regeringen 
beslutade om i våras. Det innebär en betydande minskning av myndighetens 
anslag. I prognosen planeras verksamheten huvudsakligen utifrån gällande 
lagstiftning, dvs att den tillfälliga lagen upphör. Om den tillfälliga lagen istället 
skulle förlängas bedöms utvecklingen nästa år och framåt i stort likna den för 
2018.  
 

Omvärldsanalys arbetsmarknadsenheten 
Utvecklingen på arbetsmarknaden har under 2018 varit god under de första nio 
månaderna för att därefter försämras. I januari var arbetslösheten i hela riket (de 
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i åtgärd och de öppet arbetslösa) 7,4 procent och i november 6,9 procent. För 
ungdomar 18–24 år var arbetslösheten i januari 8,9 procent och i november 10,1 
procent. Vi kan se en stagnation i konjunkturen och det kan innebära att 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft kan komma att sjunka.  
Det finns fortfarande ett stort behov av personal inom vissa specifika områden 
som har krav på utbildning, till exempel förskollärare, barnskötare, 
undersköterskor, teknikyrken och liknande. Vi ser också att antalet lediga 
arbeten med låga krav på utbildning, så kallade enkla arbeten, minskar vilket 
medför en försämrad situation för de arbetssökande som saknar yrkesutbildning 
eller som inte har genomfört en gymnasieutbildning.  
De aviserade neddragningarna inom arbetsförmedlingens område kan komma 
att innebära förändringar inom arbetsmarknadsenhetens område. Det är för 
närvarande en stor osäkerhet kring vilka arbetsmarknadspolitiska program som 
står till förfogande under 2019. Enköpings kommun har idag cirka 100 personer 
som har en anställning inom programmet extratjänst och behovet kommer att 
vara på samma nivå under 2019. När det gäller nyanlända som under 2019 
lämnar etableringen så kommer behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser att 
öka. 
Gruppen ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) får stöd 
och hjälp inom programmet kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Gruppen har 
ökat något och handläggare på Jobbcentrum upplever att fler unga står längre 
från arbete och studier än tidigare. Jobbcentrum har svårt att motivera dessa 
unga för praktik och utbildning när vi har begränsade möjligheter att erbjuda en 
praktikersättning. Arbetsförmedlingen har få eller inga insatser för de som inte 
ännu fyllt 18 år. Jobbcentrum behöver förstärka insatserna på ungdomssidan. 
Det behövs en ökad satsning på ungdomar där även arbetsförmedlingen har en 
central roll.  
Arbetsmarknadsenheten har lagt ned mycket tid till planering för att innehållet i 
de arbetsmarknadspolitiska programmen ska förbereda deltagare inför ett 
inträde eller återinträde på arbetsmarknaden. Det osäkra politiska läget gör att 
det råder stor osäkerhet om framtiden. 
 

Omvärldsanalys Komvux 
Mycket talar för att fler personer kommer att studera inom vuxenutbildningen 
de kommande åren. Målgruppen för vuxenutbildningen är i dag både större och 
ser annorlunda ut än tidigare. I dag är det en högre andel personer utan svenska 
som modersmål, unga som i många fall har flera skolmisslyckanden bakom sig 
och fler personer i behov av särskilt stöd på olika sätt. Många unga vuxna 
behöver också komplettera sin utbildning eller omskola sig och det finns ett 
stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på gymnasial nivå. 

Det är fler kvinnor än män som studerande inom komvux i Sverige, totalt utgör 
andelen kvinnor ca 62 procent. Kvinnodominansen finns både på 
grundläggande och på gymnasial nivå, men tendensen är att andelen män ökar. 
På grundläggande nivå är 94 procent av eleverna utlandsfödda medan 
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motsvarande andel på gymnasial nivå är 35 procent. För vuxenutbildningen 
totalt sett (både grundläggande och gymnasial nivå) var 46 procent födda 
utomlands. De utlandsföddas andel har ökat med tio procentenheter under den 
senaste tioårsperioden. 

 

Omvärldsanalys Yrkeshögskolan 
Nulägesbeskrivning 

Yrkeshögskolan erbjuder utbildning inom branscher där det finns en uttalad 
efterfrågan på kompetens. 85-95 procent av de studerande har arbete inom sex 
månader efter utbildningens slut. 

Eftersom yrkeshögskolans utbildningar är behovsanpassade varierar innehåll 
och inriktning över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner i takt med 
att arbetsmarknaden förändras. 

Yrkeshögskolan i Enköping har under verksamhetsåret 2018 haft fyra klasser 
fördelade på tre program. Två yrkeshögskoleutbildningar samt ett yrkesvux-
samarbete tillsammans med vuxenutbildningscentrum (VUC) på gymnasienivå. 

Påverkansfaktorer 

Marknaden för personer med kompetens inom trädgårdsdrift och -skötsel, 
växtkunskap, gestaltning och arbetsledning är stor och branschen förutspår en 
oförändrad efterfrågan 2019. För att fortsätta att bedriva verksamhet inom YH:s 
nuvarande inriktning krävs nytt beviljande för trädgårdsmästare.  

För ventilationsingenjörer är efterfrågan väldigt stor vilket är ett gynnsamt läge 
för kommande studiestart. För utbildningen finns en beviljad studiestart kvar att 
nyttja 2019. Antalet sökande är dock lägre till ventilationsingenjör vilket följer 
övrig statistik från YH-utbildningar med teknisk inriktning. Branschens indikation 
är att behovet snarare kommer att öka kommande år då kraven på ventilation 
och energibesparing blir allt högre.  

Ekonomiskt så finansieras Yrkeshögskolans utbildningar med hjälp av 
statsbidrag och medfinansiering från arbetslivet. Medfinansieringen består i 
dagsläget av material till examensprojekt, föreläsningar och studiebesök, 
deltagande i ledningsgrupper av arbetslivsrepresentanter, samt till störst del 
genom erbjudande om praktikplats i kurserna för ”Lärande i arbete”, LIA. 

Utmaningar 

Yrkeshögskolan arbetar aktivt med att försöka bredda verksamheten för att 
skapa en bättre stabilitet på lång sikt.  För verksamhetsåret 2018/2019 har 
Yrkeshögskolan ansökt om två utbildningsprogram hos myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH). Skulle båda dessa utbildningar godkännas så står 
Yrkeshögskolan med för små lokaler som inte räcker till 2019.  
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Den största utmaningen för Yrkeshögskolan är av ekonomisk karaktär. På grund 
av ett för litet antal pågående utbildningar behöver enheten vända ett 
underskott till att nå budget i balans.  

För att öka antalet sökande till utbildningar med teknisk karaktär samt för 
yrkesvux så krävs det ett omfattande marknadsföringsarbete. 

Framtid 

Yrkeshögskolan i Enköping har för avsikt att växa och ska erbjuda kvalitativ 
utbildning i form av rätt kompetens, i rätt tid i enlighet med yrkeshögskolans 
föreskrifter. Fler utbildningar med spridd inriktning ökar intresset för Enköping 
som anordnare och som samarbetspartner till det lokala näringslivet. Ett fortsatt 
samarbete med VUC vore att betrakta som gynnsamt. 

Lokalt i närområdet finns det idag ett väldigt stort behov av kompetens inom IT-
säkerhetsområdet med flera stora arbetsgivarorganisationer och företag aktiva i 
regionen. Det pågår ett aktivt arbete om att försöka söka en ny utbildning inom 
IT-säkerhet för 2019.  

Den goda relationen till näringslivet och arbetsgivarna i Enköpings kommun ska 
vara fortsatt god och yrkeshögskolan ska ständigt sträva efter en stark 
anknytning till Enköping som kommun och Mälardalen som region samt erbjuda 
kvalitetsmässiga utbildningslösningar för att tillgodose kompetensbehov.  
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Ekonomi 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - fördelning av internbudget per verksamhet 
(tkr) 
Verksamhet (tkr)  Budget 2018  Budget 2019 
Pedagogisk omsorg           3 860                 9 700     
Öppen förskola           2 530                 2 300     
Familjecentrum              135                    140     
Förskola       260 665             279 300     
Förskoleklass         29 280               31 800     
Grundskola       432 250             460 050     
Fritidshem         58 410               59 910     
Grundsärskola         26 600               30 800     
Gymnasieskola       176 800             188 000     
Gymnasiesärskola         13 600               13 400     
Grundläggande vuxenutbildning           2 400                 2 800     
Gymnasial vuxenutbildning         10 300               11 100     
Lärvux           1 200                 1 350     
Yrkeshögskola                 -                         -       
SFI           4 100                 5 000     
KAA  -                    -       
Integrationsenhet/flyktinmottagning  -                    -       
Arbetsmarknadsinsatser           8 700               10 300     
Gemensam overhead         26 000               25 450     
Nämnd           1 170                 1 000     
     1 058 000          1 132 400     
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Skolnämnden - fördelning av internbudget per verksamhet     
Verksamhet (tkr)  Budget 2018  Budget 2019 
Pedagogisk omsorg           3 860                 9 700     
Öppen förskola           2 530                 2 300     
Familjecentrum              135                    140     
Förskola       260 665             279 300     
Förskoleklass         29 280               31 800     
Grundskola       432 250             460 050     
Fritidshem         58 410               59 910     
Grundsärskola         26 600               30 800     
Gemensam OH         18 900               17 300     
Nämnd              770                    500     
        833 400             891 800     

   
Utbildningsnämnden -fördelning av internbudget per verksamhet (tkr) 

Verksamhet (tkr)  Budget 2018  Budget 2019 
Nämnd              400                    500     
Gymnasieskola       176 800             188 000     
Gymnasiesärskola         13 600               13 400     
Grundläggande vuxenutbildning           2 400                 2 800     
Gymnasial vuxenutbildning         10 300               11 100     
Lärvux           1 200                 1 350     
Yrkeshögskola                 -                         -       
SFI           4 100                 5 000     
KAA  -                    -       
Gemensam OH           7 100                 8 150     
Integrationsenhet/flyktinmott.  -                    -       
Arbetsmarknadsinsatser           8 700               10 300     
        224 600             240 600     
         1 058 000                 1 132 400     
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Ekonomiska nyckeltal  
Fritidshem Totalt antal barn 2 303  2 320  2 386  2 439  
Förskola Totalt antal barn 2 520  2 645  2 766  2 860  
Förskoleklass Totalt antal elever 584  560  576  616  
Grundskola Totalt antal elever 4 903  5 049  5 158  5 263  
Grundsärskola Totalt antal elever 67  71  73  74  
Pedagogisk omsorg Totalt antal barn 33  26  26  26  
Grundläggande vuxenutbildning Total antal verksamhetspoäng 65 000  65 000  65 000  65 000  
Gymnasial vuxenutbildning Total antal verksamhetspoäng 290 500  300 000  300 000  300 000  
Gymnasieskola Totalt antal elever 1 715  1 765  1 815  1 865  
Gymnasiesärskola Totalt antal elever 31  33  37  37  
Lärvux Totalt antal elever 21  15  15  15  
SFI Totalt antal deltagare 397  450  450  450  
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