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§ 89
Val av justerare samt bestämmande av tid och plats för justering

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att utse Johan Svensson (S) att jämte ordföranden justera da-
gens protokoll.

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 25 oktober 2019.

___

3



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:359-042

§ 90
Systematiskt kvalitetsarbete - Resultat nyanlända

Kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman informerar om resultatet för nyanlända, såväl i grund-
skolan som på svenska för invandrare (SFI).

___
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UKN/2019:359-042

§ 91
Systematiskt kvalitetsarbete - Lärarbehörighet

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg och verksamhetschef för förskola, gymnasieskola och vuxenut-
bildning Cecilia Fehrlund informerar om lärarbehörigheten i förskola och grundskola samt på gymnasieen-
heten och Komvux. Redovisningen visar både hur behörigheterna ser ut per enhet samt totalt i kommu-
nen.
___
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UKN/2019:359-042

§ 92
Systematiskt kvalitetsarbete - Kost och städ

Kostchef Ola Moberg informerar om kommunens städverksamhet. Städverksamheten har cirka 30 medar-
betare, varav ungefär en fjärdedel har kombitjänster, det vill säga arbetar både inom kost- och städverk-
samheten. De flesta medarbetarna har heltidsanställning och de få som arbetar deltid gör det efter eget 
önskemål.

Ola Moberg redogör för kommande satsningar på städrobot och städapp såväl som för städenhetens 
utmaningar och utvecklingsområden.

___
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UKN/2019:359-042

§ 93
Systematiskt kvalitetsarbete - Ledningens analys, inkl. fritidshem

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg och kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman informe-
rar om ledningens analys av grundskolan och gymnasieskolan.

Ledningen har identifierat fem huvudområden som behöver följas upp:

1. Skolans kunskapsresultat
2. Undervisningens utveckling
3. Elevhälsofrämjande arbete
4. Fritidshemmets utveckling
5. Studie- och yrkesvägledning

___
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UKN/2019:341-012

§ 94
Information - Verksamhetsplan för utbildnings- och kulturförvaltningen 2020

Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om utbildnings- och kulturförvaltningens verksamhetsplan för 
2020. Några av de planerade aktiviteterna är:

 VR-satsning 
 Övergripande satsningar på framgångsfaktorer i undervisning i skola och förskola
 Satsningar på nyanländas lärande
 Utredningsuppdrag om konkurrensutsättning av städverksamheten
 Utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolan
 Implementering och marknadsföring av fritidsbanken
 Ny mötesplats/aktivitetshus för ungdomar

___
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UKN/2018:455-119

§ 95
Avsägelse och fyllnadsval till utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

1. att utse Laszlo Pataki (SD) till ersättare i arbetsutskottet.
2. att entlediga Laila Knudsen (SD) från uppdraget som ledamot i arbetsutskottet. Av beslutet om entle-

digande följer per automatik att Laszlo Patakti (SD) blir ledamot i arbetsutskottet.
3. att utse Laila Knudsen (SD) till ersättare i arbetsutskottet.

Beslutet innebär att Laszlo Pataki (SD) är ledamot i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott samt 
att Laila Knudsen (SD) är ersättare i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott.

Reservationer
Bengt Åström (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Ingvar Olsson (SD) har avsagt sig uppdragen som ledamot och andre vice ordförande i utbildnings- och 
kulturnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober § 81 att utse Laszlo Pataki (SD) (tidigare 
ersättare) till ledamot och Ingvar Olsson (SD) till ersättare i utbildnings- och kulturnämnden. I och med att 
Ingvar Olsson (SD) avsagt sig sin plats som ledamot i nämnden faller per automatik även hans plats i ut-
bildnings- och kulturnämndens arbetsutskott. 

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott utsågs proportionellt, vilket innebär att den tidigare er-
sättaren i arbetsutskottet, Laila Knudsen (SD) per automatik blev ledamot i arbetsutskottet när kommun-
fullmäktige behandlade Ingvar Olssons (SD) avsägelse som ledamot i nämnden.

Yrkande 1
Mats Hedenström (SD) yrkar att nämnden beslutar att utse Laszlo Pataki (SD) till ersättare i arbetsutskot-
tet.

Beslut – Yrkande 1
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att utse Laszlo Pataki (SD) till ersättare i arbetsutskottet.

Avsägelse
Laila Knudsen (SD) lämnar in avsägelse gällande uppdraget som ledamot i utbildnings- och kulturnämn-
dens arbetsutskott. 
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Beslut – Avsägelse 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att entlediga Laila Knudsen (SD) från uppdraget som ledamot i arbetsutskottet.

Därmed blir ersättaren Laszlo Pataki (SD) per automatik istället ledamot i arbetsutskottet.

Yrkande 2
Mats Hedenström (SD) yrkar att nämnden beslutar att utse Laila Knudsen (SD) till ersättare i arbetsutskot-
tet.

Beslut – Yrkande 2
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att utse Laila Knudsen (SD) till ersättare i arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-14 § 81, Avsägelser och fyllnadsval

___
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UKN/2019:332-012

§ 96
Reviderade indikatorer för utbildnings- och kulturnämnden 2020-2022

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta följande indikatorer:

 Andel (%) som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, med målvärde 
18 % i december år 2022

 Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor, med mål-
värde 26 veckor i december år 2022

 Nöjd medborgarindex – Kultur, med målvärde 67 i december år 2022
 Nöjd medborgarindex – Idrotts- och motionsanläggning, med målvärde 60 i december år 2022

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden har av fullmäktige fått i uppdrag att identifiera förslag på lämpliga indika-
torer, som skulle kunna ersätta tre befintliga indikatorer.

Indikatorerna som föreslås ersättas är följande: Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av 
nybörjare två år tidigare, Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs samt 
Aktiviteter på kommunala bibliotek för barn och unga, antal per 1 000 invånare i åldern 0—20 år.

Vad gäller de nuvarande indikatorerna för SFI och gymnasial vuxenutbildning är det flera opåverkbara 
faktorer som kan förbättra eller försämra resultatet. Därför tycker förvaltningen att det är klokt att byta 
till indikatorer som i högre grad kan påverkas av verksamhetens kvalitet och i lägre grad av opåverkbara 
faktorer.

För indikatorn som rör kultur- och fritidsaktiviteter så svarar nuvarande indikator bara på hur biblioteks-
verksamheten utvecklas.

Förvaltningens justerade förslag
Förvaltningen föreslår en förändring jämfört med arbetsutskottets förslag till indikator för kultur- och 
fritidsverksamheten. Förvaltningens förslag innebär att Koladas Nöjd medborgarindex för Kultur respekti-
ve Idrotts- och motionsanläggningar ska användas. Dessa index räknas fram genom att medborgare be-
svarar följande frågor:

Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 0-100, utgår från frågorna: "Vad tror 
eller tycker du om biblioteksverksamheten?", "Vad tror eller tycker du om utställnings- och konstverk-
samheter?" och "Vad tror eller tycker du om teaterföreställningar och konserter?".
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Medborgarnas bedömning av kommunens Idrotts- och motionsanläggningar, skala 0-100, utgår från frå-
gorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", 
"Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" 
och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?".

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24

___
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UKN/2019:342-042

§ 97
Uppföljningsrapport 3-2019 för utbildnings- och kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna uppföljningsrapport 3 för utbildnings- och kulturnämnden i enlighet med i ärendet redovisat 
förslag och överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 3,3 mnkr. Överskottet finns inom samtliga verksamheter 
utom gymnasieutbildningen och kost- och städenheten. I underskottet på 2,2 mnkr, som enligt prognos 
kommer att uppstå i de två verksamheterna, finns 1,5 mnkr som är underskott överfört i samband med 
årsredovisningen 2018.

Förskola och grundskola förväntas ha 2,5 resp. 1,5 mnkr i överskott, vilket är under en procent av budge-
ten. Prognosen för Komvuxverksamheten är överskott på 1 mnkr.

Nämndens investeringsbehov överträffar anslagen som kommunfullmäktige har beviljat och en omdispo-
nering från driftbudgeten till investeringsbudgeten på 1,6 mnkr har gjorts. Hänsyn har tagits till prognosti-
serat resultat, som förväntas vara positivt, och investeringar som rektorer har önskat.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-11
Uppföljningsrapport 3-2019, utbildnings- och kulturnämnden

___
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UKN/2019:339-041

§ 98
Internbudget för utbildnings- och kulturnämnden 2020

Beslut
Utbildnings och kulturnämnden beslutar

att godkänna internbudget 2020 för utbildnings- och kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag.

Reservationer
Bengt Åström (S) reserverar sig för (S)-gruppen mot beslutet till förmån för eget budgetförslag i kommun-
fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige behandlade den 17 juni 2019 förslag till budgetramar och fastställde budgetramar 
för nämndernas interna budgetar. Ramarna är justerade för helårseffekt av lönenivå 2019, prisutveckling, 
internhyra, kapitalkostnader. Utöver detta har nämnderna tilldelats medel för planerade volymökningar 
och kvalitetshöjande insatser.

För utbildnings- och kulturnämnden fastställdes följande ramar: år 2020 587,5 mnkr; år 2021 602,9 mnkr; 
år 2022 614,3 mnkr.

Medel som beviljats till utbildnings- och kulturnämnden för volymökningar uppgår till 27,2 mnkr och av-
ser fler barn och elever, som enligt den officiella befolkningsprognosen förväntas finnas i kommunen.

I nämndens budgetram på 587,5 mnkr ingår 2 mnkr för mobila teamet – ett samprojekt med socialförvalt-
ningen, 1,5 mnkr för ökad hyra för Folkhögskola Hvilans lokaler och 4 mnkr för ökad elevpeng i grundsko-
la.

Nämnden anser att vissa prioriteringar bör göras för att undvika obalans som med tiden har uppstått 
inom olika verksamheter. Ökat antal barn och elever, nya lagkrav, digitalisering och organisatoriska för-
ändringar som har skett kräver att budgetposter måste spegla verkligheten och synliggörs på bättre sätt.

Nämnden vill öronmärka medel för:

 Specialkost, ökad volym
 Förskolebibliotek, digitalt litteraturverktyg
 Skolmatsal, nyttjande av den som en aktiv lärmiljö – tas av budgeterade projektmedel
 Övergångskostnader för en enhet som får minskat anslag efter att beräkning av socioekonomiska 

förutsättningar har ändrats i resursfördelningsmodellen
 Fritidspedagog med utvecklingsuppdrag inom fritidshemsverksamheten
 Administrativt stöd till förvaltningsledning och enhetschefer
 Systemkostnader för bland annat nytt elevregistersystem samt pedagogiska digitala verktyg
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 Ledningsfunktionen, skapa goda organisatoriska förutsättningar för chefer och medarbetare 
bland annat beträffande antal medarbetare per chef

 Omdisponera medel från driften till investeringsbudgeten
 Omfördelning av medel inom grundskolan till särskilt utsatta situationer

I dagsläget kan man inte se att de föreslagna prioriteringarna påverkar budgetanslag per verksamhet, 
med undantag för den delen som avser omdisponering från drift- till investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-11
Internbudget 2020 för utbildnings- och kulturnämnden

___
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UKN/2019:343-605

§ 99
Bidrag till annan huvudman för gymnasieskola 2020

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att bidrag för nationella program och nationella inriktningar, som anordnas av enskilda huvudmän för 
fristående gymnasieskolor, betalas enligt riksprislistan som Skolverket fastställer för år 2020.

att fastställa grundbidrag för IM-program till 149 tkr per program för år 2020. Bidragsbelopp avser språk-
introduktion, individuellt alternativ och programinriktat val som Burlövs kommun anordnar i egen regi.

att fastställa grundbidrag för IB-programmet, som anordnas av enskilda huvudmän för gymnasieskolor, till 
114,3 tkr för år 2020. 

Ärendebeskrivning

Burlövs kommun har ca 700 gymnasieelever som årligen läser något program i kommunal eller fristående 
regi. Den största delen av eleverna läser på gymnasieskolor utanför Burlövs kommun, medan en mindre 
del läser på IM-programmen i egen regi. Till externa aktörer betalar kommunen bidrag som varierar bero-
ende på vem som anordnar utbildningen och elevernas val av program.

Bidrag till fristående gymnasieskolor ska motsvara det som kommuner tilldelar till egna gymnasieskolor 
eller det som Skolverket årligen beslutar om och aviserar genom den så kallade riksprislistan. Riksprislis-
tan ska gälla när en elevs hemkommun inte erbjuder nationella program i egen regi alternativt genom 
samverkansavtal.

Skånska kommuner inledde år 2010 samverkan kring fritt sök med ambitionen att reglera ersättningar 
inom samverkansområdet genom en så kallad ”Skånelista”. Eftersom detta arbete inte ännu har resulte-
rat i någon gemensam prislista föreslår förvaltningen att riksprislistan ska tillämpas vid betalning av bidrag 
till huvudmän för fristående skolor. Riksprislistan för 2020 kommer Skolverket att fastställa i början av 
2020. 

Burlövs kommun anordnar tre IM-program i egen regi: språkintroduktion, individuellt alternativ och pro-
graminriktat val och ska besluta om bidragsbelopp för de programmen 2020. De beslutade bidragsbelop-
pen kommer att tillämpas både vid köp av platser från fristående skolor och försäljning av platser till and-
ra kommuner.

Fristående skolor som anordnar IB-program, för vilka staten betalar avgifter till International Baccalaurea-
te Office, är berättigade till bidrag. IB är ett internationellt program och omfattas inte av riksprislistan. För 
få fram bidragsbelopp för 2020 föreslås att 2019 års belopp räknas upp med två procent.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:345-623

§ 100
Inackorderingsbidrag 2020

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta bidragsbelopp för inackordering för år 2020 enligt följande:

Avstånd i kilometer Kronor per månad
44-174 1 625
175-599 1 875
600 - 2 350

att ge särskoleelev på gymnasienivå rätt till bidrag på samma grunder, 

att ge elev på en fristående gymnasieskola, folkhögskola eller riksinternatskola rätt till mellanskillnaden 
mellan av CSN beviljat bidrag och kommunens bidragsbelopp, när elev ansöker om detta,

att ge elev som studerar vissa program på kommunala gymnasieskolor där det ingår terminsstudier utom-
lands eller har beviljats medflytt av skolpeng till utlandsskola enligt nämndens riktlinjer (max ett läsår) rätt 
till bidrag. Bidrag på 2 150 kronor per månad kan beviljas under den termin när eleven studerar utom-
lands.

att ge elev som läser på korrespondentsgymnasiet rätt till bidrag motsvarande 1 630 kronor per termin.

att i övrigt tillämpa skollagens bestämmelser.

Jäv
Amelie Gustafsson (M) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att kommunen med stöd av 15 kap 32 § skollagen lämnar bidrag till elever som är 
mottagna i första hand till gymnasieutbildning på en kommunal skola och måste bo på en annan ort på 
grund av en lång resväg. 

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för inackordering och hemresor. En elev som har fått 
inackorderingsbidrag kan inte få ett busskort.

Inackorderingsbidrag kan inte beviljas om mer än hälften av uppehället bekostas av stat, kommun eller 
landsting.
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En elev anses mottagen i första hand om den går en nationell gymnasieutbildning inom samverkansområ-
de Skåne och västra Blekinge. Det gäller även mottagande utanför Skåne och västra Blekinge, men enbart 
på det program och den inriktning som inte finns inom samverkansområdet.

Elever som läser på fristående gymnasieskola, folkhögskola eller riksinternatskola har möjlighet att ansöka 
om inackorderingsbidrag hos CSN. 

Inackorderingsbidrag beviljas för elevens faktiska studietid, inte under jul- och sommarlov. Bidrag betalas 
ut för fyra månader på höstterminen och för fem månader på vårterminen.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23

___
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UKN/2019:340-007

§ 101
Intern kontroll 2020, utbildnings- och kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att fastställa plan för intern kontroll för utbildning- och kulturnämnden 2020 enligt i ärendet redovisat 
förslag.

Ärendebeskrivning

Enligt Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen fastställa en internkon-
trollplan. I planen ska framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året. 

Förvaltningen föreslår, efter genomförd riskanalys, att följande risker ska granskas inom ramen för 2020 
års interna kontroll:

 Att enheterna saknar uppdaterade och relevanta krisberedskapsplaner
 Att underhållet på förskolor och skolor är eftersatt

Utöver ovanstående risker föreslår förvaltningen att följande risk, som granskades inom ramen för intern 
kontroll 2019, granskas även 2020:

 Att säkerhetsrutiner vid byggnadsarbeten på förskolor och skolor saknas eller inte följs

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-12
Plan för intern kontroll för utbildnings- och kulturnämnden 2020

___
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§ 102
Anmälan av delegationsbeslut

a) Delegationsbeslut UKN delg/2019:59, 68, 79, 114-127, 129, 132-133, 135-144, 146-148

b) Ordförandebeslut, Svar till Skolinspektionen gällande granskning av hantering av nationella prov 
på Vårboskolan
UKN/2019:304-609

c) Ordförandebeslut, Yttrande över samråd för detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., 
Företagsvägen
UKN/2019:362-214

d) Ordförandebeslut, Yttrande över samråd för detaljplan Åkarp 7:89 m.fl., Allväxtcenter
UKN/2019:371-214

e) Ordförandebeslut, Yttrande över samråd för detaljplan för del av Kronetorp 1:1 etapp II
UKN/2019:368-214

f) Delegationsbeslut gällande elevresor till gymnasium med resekort med skolbiljett fattade under 
perioden den 21 juni 2019 till den 11 oktober 2019.

g) Beslut om placeringar fattade under perioden den 27 augusti till den 21 oktober 2019
 Förskola
 Förskoleklass (under läsåret)
 Grundskola
 Fritidshem

h) Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 30 september 2019

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

___
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§ 103
Delgivningar

1. Minnesanteckningar – Inflytanderådet 2019-09-10

2. Information om antagande – Detaljplan för Tågarp 16:75
UKN/2018:458-214

3. Statistik avseende kränkande behandling inom förskola och skola 2019-08-20 – 2019-10-13 
UKN/2019:330-609

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

___

21



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 104
Förvaltningen informerar

Förvaltningschef Mats Jönsson och biträdande förvaltningschef Peter Nyberg informerar om Lärarförbun-
dets senaste rankning av Sveriges skolkommuner. Inför detta år har tre parametrar tagits bort, vilket inne-
bär att resultatet inte är jämförbart med tidigare års resultat.

Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om att det kommit ytterligare två detaljplaner, där svarstiden 
inte medger att de behandlas i utskott eller nämnd. Ordförande måste således fatta beslut kring detaljpla-
nerna.

Ordförande Amelie Gustafsson (M) informerar om att vid nästa nämndsammanträde kommer det finnas 
möjlighet till återrapportering av uppdragen som kontaktpolitiker.

___
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