
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Utbildnings- och omsorgsnämnden
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum: 2019-01-22 

Tid: 09.00-12.00

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum: 2019-01-24

Paragrafer: 7-20

Sekreterare:

Gunvor Pettersson

Ordförande:

Jenny Dahlberg

Justerare:

Mikael Ybert Mona Hansson

ANSLAG / BEVIS
Utbildnings- och omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2019-01-22
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Utbildnings- och omsorgsnämnden Sida
2019-01-22 2

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jenny Dahlberg (S)
Jan-Åke Olsson (S)
Mikael Ybert (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Michaela Steadson (V)
Eva Sidekrans (M)
Mona Hansson (KV)
Marianne Nygren (KD)
Sandra Andersson (SD) 7-15
Kurt Törnblom (SD)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Maj-Britt Jakobsson (SD) 16-20 Sandra Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Rose-Marie Westerholm (S)
Anna Högberg (M)
Annemon Piper (KV)
Maj-Britt Jacobsson (SD) 7-15
Glenn Grylin (SD)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Ulrika Hjerpe Förvaltningschef
Malin Persson Kommunsekreterare
Gunvor Petterson Nämndsekreterare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 7 Godkännande av dagordning

Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring och tillägg:

Utgår:
 Punkt nr 4, Anmälan av nya frågor för beredning i Au.

Tillägg:
 Förslag att ge ersättarna närvarorätt i arbetsutskottet.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 8 Val av arbetsutskott

Beslut
Till ledamöter och ersättare i Utbildnings- och omsorgsnämndens arbets-
utskott för perioden 2019-2022 väljs följande 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamot
Jenny Dahlberg (S) ordförande
Jan-Åke Olsson (S) vice ordförande
Michaela Steadson (V)
Mona Hansson (KV)
Sandra Andersson (SD)

Ersättare
Gunn Johansson (C)
Mikael Ybert (S)
Björn Larsson (S)
Eva Sidekrans (M)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Reservationer
Mona Hansson (KV), Kurt Törnblom (SD), och Annemon Piper (KV) 
reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutspunkt 1. Val av ledamöter:
Jenny Dahlberg (S) föreslår att arbetsutskottet ska bestå av Jenny Dahlberg 
(S), Jan-Åke Olsson (S), Michaela Steadson (V).

Annemon Piper (KV) föreslår Mona Hansson (KV).

Kurt Törnblom (SD) föreslår Sandra Andersson (SD).

Beslutspunkt 2. Val av ersättare:
Jenny Dahlberg (S) föreslår Gunn Johansson (C), Mikael Ybert (S) och 
Björn Larsson (S).

Anna Högberg (M) föreslår Eva Sidekrans (M).

Kurt Törnblom (SD) föreslår Maj-Britt Jakobsson (SD).
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutspunkt 3. Val av ordförande och vice ordförande:
Jenny Dahlberg (S) föreslår att hon själv utses till arbetsutskottets 
ordförande och Jan-Åke Olsson (S) till vice ordförande.

Eva Sidekrans (M) föreslår att Mona Hansson (KV) utses till vice 
ordförande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar att utse ledamöter och 
ersättare samt ordförande i arbetsutskottet enligt redovisade förslag.

Ordförande ställer därefter Jenny Dahlbergs förslag om vice ordförande mot 
Eva Sidekrans förslag till vice ordförande och finner att nämnden beslutar 
enligt Jenny Dahlbergs förslag.

Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för Jenny Dahlbergs förslag.
Nej-röst för Eva Sidekrans förslag.

Omröstningsresultat
Omröstningen resulterade i 6 st ja-röster och 5 st nej-röster vilket innebär att 
nämnden bifaller Jenny Dahlbergs förslag att utse Jan-Åke Olsson till vice 
ordförande. Se bilagd omröstningslista.

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 9 Val av ledamöter och ersättare till Kommunala 
Pensionärs- och handikapprådet

Beslut
Till Utbildnings- och omsorgsnämndens representanter i Kommunala 
Pensionärs- och Handikapprådet utses:

Ledamöter: Ersättare:
Rose-Marie Westerholm (S) Maj-Britt Jakobsson (SD)
Gunn Johansson (C) Marianne Nygren (KD)

Rose-Marie Westerholm utses till ordförande i Kommunala Handikapp-
rådet.

____________________
Beslutet lämnas till
Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet
Sekreterare A Joelsson
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 10 Val av gårdsrådsrepresentant till vård- och omsorgs-
boendet Tallmon

Beslut
Rose-Marie Westerholm (S) och Mona Hansson (KV) väljs som 
Utbildnings- och omsorgsnämndens representanter till vård- och 
omsorgsboendet Tallmon.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Jenny Dahlberg (S) föreslår att Rose-Marie Westerholm väljs 
som representant till Tallmons gårdsråd.

Eva Sidekrans (M) föreslår att Mona Hansson (KV) väljs som representant 
till Tallmons gårdsråd.

____________________
Beslutet lämnas till
Enhetschef Tallmon
Gruppledare/Samordnare
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 11 Val av kontaktpolitiker för de olika skol- och förskole-
områderna

Beslut
Som Utbildnings- och omsorgsnämndens kontaktpolitiker till de olika skol- 
och förskoleområderna i kommunen väljs följande representanter:

Södra området:
Anna-Karin Lidberg (S)
Hans Wennberg (MP)
Sandra Andersson (SD)

Boda:
Mikael Ybert (S)
Gunn Johansson (C)
Annemon Piper (KV)
Anna Högberg (M)

Rotskär F-9:
Björn Larsson (S)
Mujo Ahmic (S)
Anna Högberg (M)

Kulturskolan:
Mona Hansson (KV)

Vuxenutbildningen:
Jenny Dahlberg (S)

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden ska utse kontaktpolitiker för de olika 
skol- och förskoleområderna i kommunen.

____________________
Beslutet lämnas till
Rektorer
Förskolechefer
Skoladministratörer
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 12 Val av ledamot till antagningsutskottet vid Gävle 
gymnasieskolor

Beslut
Jenny Dahlberg (S) utses som ledamot till antagningsutskottet vid Gävle 
gymnasieskolor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Dahlberg (S) föreslår att hon själv utses till ledamot i 
antagningsutskottet.

Eva Sidekrans (M) föreslår att Marianne Nygren utses till ledamot i 
antagningsutskottet.

Beslutsgång
Ordförande ställer Jenny Dahlbergs förslag mot Eva Sidekrans förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt Jenny Dahlbergs förslag.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden ska utse en ledamot till antagnings-
utskottet vid Gävle gymnasieskolor.

____________________
Beslutet lämnas till
Gävle kommun, Utbildning Gävle
Skolchef
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 13 Val av representant till NTF:s (Nationalförening för 
trafiksäkerhet) barnsäkerhetsnätverk

Beslut
Gunn Johansson (C) utses som representant i NTF:s barnsäkerhetsnätverk.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Dahlberg (S) föreslår att Gunn Johansson (C) utses som nämndens 
representant i NTF:s barnsäkerhetsnätverk.

Eva Sidekrans (M) föreslår att Mona Hansson (KV) utses som nämndens 
representant i NTF:s barnsäkerhetsnätverk.

Beslutsgång
Ordförande ställer Jenny Dahlbergs förslag mot Eva Sidekrans förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt Jenny Dahlbergs förslag.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden ska utse en representant till NTF:s 
(Nationalförening för trafiksäkerhet) barnsäkerhetsnätverk.

____________________
Beslutet lämnas till
NTF:s barnsäkerhetsnätverk
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 14 Val av ledamot till Uppsala läns barnavårdsförbund

Beslut
Gunn Johansson (C) utses som ledamot i Uppsala läns barnavårdsförbund.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Dahlberg (S) föreslår att Gunn Johansson (C) utses som ledamot i 
Uppsala läns barnavårdsförbund.

Kurt Törnblom (SD) föreslår att Sandra Andersson (SD) utses som ledamot 
i Uppsala läns barnavårdsförbund.

Beslutsgång
Ordförande ställer Jenny Dahlbergs förslag mot Kurt Törnbloms förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt Jenny Dahlbergs förslag.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden ska utse en ledamot i Uppsala läns 
barnavårdsförbund.

____________________
Beslutet lämnas till
Uppsala läns barnavårdsförbund
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 15 Val av representant till skolans IKTU-grupp 
(Informations- och kommunikationsteknik, utbildning)

Beslut
Björn Larsson (S) utses som nämndens representant till skolans IKTU-
grupp.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Dahlberg (S) föreslår att Björn Larsson (S) utses som nämndens 
representant i skolans IKTU-grupp.

Eva Sidekrans (M) föreslår att Marianne Nygren (KD) utses som nämndens 
representant i skolans IKTU-grupp.

Beslutsgång
Ordförande ställer Jenny Dahlbergs förslag mot Eva Sidekrans förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt Jenny Dahlbergs förslag.

Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och omsorgsnämnden ska utse en representant till NTF:s 
(Nationalförening för trafiksäkerhet) barnsäkerhetsnätverk.

____________________
Beslutet lämnas till
Rektorer
Skoladministratörer
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 16 Taxor och avgifter för Utbildnings- och omsorgs-
nämnden 2019

Diarienr
2018/99.706 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för att ta fram kompletterande underlag för taxor och avgifter 
för vård och omsorg och redovisa detta på arbetsutskottets sammanträde 
2019-02-19. Förvaltningen ska fokusera på förtydligande av det särskilt 
markerade i grundunderlaget.

Sammanfattning av ärendet
 Förvaltningschef Ulrika Hjerpe redovisar förslag till taxor och avgifter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande debitering korttidslån för 

hjälpmedel från enhetschef Ingela Sjösten, daterad 2018-10-05.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande ändrade avgifter för hyra 

av utvalda hjälpmedel från enhetschef Ingela Sjösten, daterad
2018-10-05.

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut av revidering av färdtjänsttaxor 
från enhetschef Cecilia Vainio, daterad 2019-01-18.

 Förslag till taxor och avgifter för vård och omsorg perioden 2019-04-01 – 
2020-03-31.

____________________
Beslutet lämnas till
Förvaltningschef U Hjerpe
Ekonom S Spjuth
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 17 Ansökan om serveringstillstånd vid La Fornetto i 
Älvkarleby

Diarienr
2018/86.702 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla ansökan från La 
Fornetto Restaurang HB om serveringstillstånd vid La Fornetto i Älvkarleby 
i enlighet med alkoholhandläggare Torsten Ahléns förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller ansökan om stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid La Fornetto i 
Älvkarleby med serveringstid mellan kl 11.00 och 01.00. Ansökan avser 
även uteservering.

Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i tjänsteskrivelse nämnden 
besluta att bifalla ansökan med följande inskränkningar och villkor:
 Högst 30 personer får samtidigt uppehålla sig i lokalen.
 Uteserveringen ska vara stängd och utrymd senast kl 24.00 fredagar och 

lördagar, samt kl 22.00 övriga dagar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterad 2018-12-10.

____________________
Beslutet lämnas till
La Fornetto Restaurang HB
Alkoholhandläggare T Ahlén
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 18 Ansökan om serveringstillstånd vid La Villa i Skutskär
Diarienr 
2018/105.702 Beslut 

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla ansökan från xxx  
med firma xxx om serveringstillstånd vid La Villa i Skutskär i  
enlighet med alkoholhandläggare Torsten Ahléns förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller ansökan om stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid La Villa i 
Skutskär med serveringstid mellan kl 11.00 och 01.00. Ansökan avser även 
uteservering. 

Alkoholhandläggare Torsten Ahlén föreslår i tjänsteskrivelse nämnden 
besluta att bifalla ansökan med följande inskränkningar och villkor: 
 Högst 80 personer får samtidigt uppehålla sig i lokalen. 
 Uteserveringen ska vara stängd och utrymd senast kl 24.00 fredagar och 

lördagar, samt kl 22.00 övriga dagar. 
 De kvällar musikunderhållning förekommer ska två (2) av polis 

förordnade ordningsvakter finnas på plats från kl 22.00 till dess 
serveringsstället stängts och utrymts. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från alkoholhandläggare Torsten 

Ahlén, daterad 2018-12-10. 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
Sökanden,xxx 
Alkoholhandläggare T Ahlén 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 19 Allmän information

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
 Förvaltningschef Ulrika Hjerpe informerar om/att:
- Mer grundläggande information om bland annat olika lagstiftningar 

kommer att ges på utbildningsdagar för nämnden under vår och höst 
2019.

- Utbildning för ledamöter och ersättare i arbetsutskottet ges vid särskilt 
tillfälle.

- Olika inspektioner från bland annat Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Information ges även om större ärenden som kommer att 
behandlas.

- Rekrytering av individ- och familjeomsorgschef och vård- och omsorgs-
chef har inletts. 

- Skärboda, LSS korttidsboende för barn och ungdomar, behöver nya 
lokaler. Inriktningen är att verksamheten kommer att bedrivas i någon 
av Gläntorna från mitten av mars 2019. 

____________________
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Utbildnings- och omsorgsnämnden
2019-01-22

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

UON § 20 Förslag att ge ersättarna närvarorätt i arbetsutskottet
Diarienr
2019/12.003 Beslut

Utbildnings- och omsorgsnämnden beslutar att avslå Eva Sidekrans (M) 
förslag att revidera Utbildnings- och omsorgsnämndens reglemente så att 
arbetsutskottets ersättare ges närvarorätt vid utskottets sammanträden.

Reservationer
Eva Sidekrans (M), Kurt Törnblom (SD), Maj-Britt Jakobsson (SD), Mona 
Hansson (KV) och Marianne Nygren (KD) reserverar sig mot beslutet. Se 
skriftlig reservation från Eva Sidekrans.

Sammanfattning av ärendet
Eva Sidekrans (M) föreslår att nämnden beslutar att revidera Utbildnings- 
och omsorgsnämndens reglemente så att arbetsutskottets ersättare ges 
närvarorätt vid utskottets sammanträden. Enligt nu gällande reglemente ska 
ersättarna närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Sidekrans (M) föreslår att nämnden beslutar att revidera Utbildnings- 
och omsorgsnämndens reglemente så att arbetsutskottets ersättare ges 
närvarorätt vid utskottets sammanträden.

Jan-Åke Olsson (S) föreslår att nämnden avslår Eva Sidekrans förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer Eva Sidekrans förslag mot Jan-Åke Olssons förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt Jan-Åke Olssons förslag.

Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för Jan-Åke Olssons förslag.
Nej-röst för Eva Sidekrans förslag.

Omröstningsresultat
Omröstningen resulterade i 6 st ja-röster och 5 st nej-röster vilket innebär att 
Eva Sidekrans förslag avslås. Se bilagd omröstningslista.

____________________
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