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§ 105
Val av justerare samt bestämmande av tid och plats för justering

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att utse Adam Lindahl (V) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll.

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 11 december 2019.

___
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§ 106
Rapport från nämndens ledamöter och ersättare

Rapporter lämnas från följande förskole- och skolråd:
 Skolorna i Åkarp; Patrik Flensburg (M) rapporterar.
 Tågarpskolan; Margareta Abelsson (S) rapporterar.
 Humlemads förskoleområde; Amelie Gustafsson (M) rapporterar.
 Humlemadskolan; Kristoffer Daag (L) rapporterar.

Bengt Åström (S) frågar hur förvaltningen har tagit om hand de önskemål som de avgående niondeklas-
sarna lämnat vid möte med förtroendevalda inför skolavslutningen. Förvaltningen svarar att önskemålen 
finns med i budgetdiskussionerna inför 2020.

___
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§ 107
Information - Skolpliktsbevakning och elever med hög frånvaro

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg informerar om tre olika grupper av elever med hög frånvaro 
som förvaltningen följer upp. Grupp 1 omfattar elever med mer än 20 procent frånvaro under en termin. 
Grupp 2 handlar om de elever som rektor bedömer har en oroväckande hög frånvaro och där skolan där-
för startar en utredning. Steg 3 avser hemmasittare och elever med lång och ofrivillig frånvaro. Antalet 
elever i de olika grupperna presenteras, liksom fördelningen på de olika skolorna.

Marie Mårtensson, chef för centrala elevhälsoteamet, informerar om mobila teamets arbete med elever 
med hög frånvaro. Förvaltningen bedömer att de ärenden som mobila teamet hittills har varit involverat i 
har förändrats i positiv riktning.

Rektor för Vårboskolan Johanna Thuvesson och Vårboskolans elevkoordinator Abdullahi Maxamed infor-
merar om hur Vårboskolan arbetar med elever med hög frånvaro. Skolan använder ett elevnära arbets-
sätt med fokus på att främja närvaro samt att förebygga och följa upp frånvaro genom utredningar, kart-
läggningar och riktade insatser.

___
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UKN/2019:359-042

§ 108
Systematiskt kvalitetsarbete - Närvaro personal och personalomsättning

Personalchef Malin Fajersson informerar om personalens sjukfrånvaro och personalomsättning inom 
utbildnings- och kulturförvaltningen. Personalomsättningen har minskat markant mellan 2018 och 2019 
och även sjukfrånvaron har minskat under samma tidsperod.

___
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UKN/2019:359-042

§ 109
Systematiskt kvalitetsarbete - Rekrytering

Kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman redogör för förvaltningens rekryteringsarbete under 
2019. I flera rekryteringar har förvaltningen nyttjat sociala medier för att nå ut även till dem som inte är 
aktivt jobbsökande. 

Förvaltningen har också flera olika externa samarbeten som leder till att potentiella medarbetare får upp 
ögonen för Burlövs kommun som arbetsgivare.

Under 2020 kommer kommunen att satsa på att anställa utvecklingsansvariga inom fritidshemmen. En 
annan satsning är VR i Burlöv, som syftar till att väcka intresse hos digitalt intresserade pedagoger att 
arbeta i Burlövs kommun.

___
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UKN/2019:346-805

§ 110
Information - Regelverk för föreningsbidrag

Inför den kommande översynen av regelverket för föreningsbidragsbestämmelser har utbildnings- och 
kulturförvaltningen fått i uppdrag kartlägga villkoren för föreningarna i Burlöv utifrån dagens regelverk. 
Kartläggningen har gjorts med avseende på 

 lokaler
 aktivitetsbidrag
 övriga kostnader kopplade till föreningarnas drift.

Vidare har förvaltningen fått i uppdrag att jämföra villkoren för Burlövs föreningar med villkoren i närlig-
gande kommuner.

Kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg presenterar resultatet av kartläggningen och lyfter en del 
frågor att fundera vidare kring.

___
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UKN/2018:413-291

§ 111
Information - Delrapport om ny F-6-skola på Kronetorp

Planeringen av en ny F-6-skola på Kronetorpsområdet är nu igång. Både styrgrupp och projektgrupp har 
tillsatts. Representanterna i projektgruppen har var och en i uppdrag att särskilt beakta ett visst perspek-
tiv, t.ex. rörelse, VR, estetisk-praktiska ämnen, elevhälsa, fritidshem, genusfrågor, delaktighet och skolle-
darperspektivet.

Visionen är

 att det ska vara fokus på innovativt och kreativt lärande, 
 att skolan ska stimulera till rörelse 
 att skolan ska fylla en viktig funktion för Burlöv, inte specifikt för Arlöv eller Åkarp.

___
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UKN/2019:442-291

§ 112
Beställning av paviljonger till Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet 
till förskoleplatser i Åkarp

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att begära att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger på Södervång-
skolans tomt i enlighet med utbildnings- och kulturnämndens framställan. 

att hos kommunfullmäktige begära ersättning för etableringskostnader m.m. motsvarande 1 800 000 kro-
nor, hyreskostnader motsvarande 40 000 kronor per månad, driftskostnader motsvarande 3 000 kronor 
per månad, samt kostnader för inventarier motsvarande 200 000 kronor.

att till kommunfullmäktige överlämna framställan ”Etablering av paviljonger på Södervångskolan och fri-
görande av lokalkapacitet till förskoleplatser i Åkarp” som underlag för beslutet.

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram alternativ för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Reservationer
Bengt Åström (S), Margareta Abelsson (S), Selvete Murtezi (S) och Johan Svensson (S) lämnar följande 
reservation mot beslutet:

Vi anser att det inte tas hänsyn till barnens bästa när man byter lokal mitt i terminen och flyttar 
dem till Södervångskolan. Där har de ingen utemiljö med lekredskap och det är dålig säkerhet med 
dåligt staket som inte följer normen för en förskola. På Dalslunds förskola finns det plats som det 
varit paviljonger på innan, detta blir ett bättre alternativ och billigare då allt redan finns där. Och då 
finns det möjlighet att hitta en annan lösning så att barn och föräldrar kan känna sig trygga.

Om paviljongerna placeras på Dalslunds förskola kan de barn som står i kö få placering i dessa.

Då tar vi hänsyn till alla de barn som finns i förskolorna idag. De behöver inte vara med om inskol-
ningar mitt i terminen.
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Ärendebeskrivning
Inför vårterminen 2020 finns ett behov av förskoleplatser i Åkarp och aktuell kö visar att ca 40 platser i 
förskolan behöver lösas utöver befintlig lokalkapacitet.

För att lösa lokalbehovet föreslår förvaltningen att de förskoleklasser som organisatoriskt tillhör Söder-
vångskolan, men som är placerade i paviljonger på Dalslundskolans tomt, flyttas till nya paviljonger på 
Södervångskolan. Det lokalutrymme som frigörs i Dalslundskolans paviljonger kan sedan användas för att 
lösa behovet av förskoleplatser i Åkarp och används med fördel till femårsverksamhet. 

Den analys som förvaltningsledning, rektor för Södervångskolan och fastighetschef har gjort visar att be-
fintliga lokaler, både paviljongerna och de permanenta lokalerna, saknar både personalarbetsplatser för 
lärare och fritidspedagoger samt ytor för fritidshemsverksamhet.

Genom att etablera nya paviljonger på Södervångskolans tomt, för befintliga förskoleklasser, skapas för-
utsättningar för en bättre och sammanhållen verksamhet.

Yrkanden
Kristoffer Daag (L) med instämmande av Anneli Kihlstrand (C) och Adam Lindahl (V) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag till beslut.

Bengt Åström (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Adam Lindahl (V) yrkar vidare att nämnden beslutar om följande tillägg: att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram alternativ för nybyggnation i Åkarp om behov finns.

Beslutsgång
Ordförande ställer Kristoffer Daags (L) bifallsyrkande mot Bengt Åströms (S) avslagsyrkande och finner att 
utbildnings- och kulturnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning begärs. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar om följande voteringsordning:

Ja för bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Nej för avslag till förvaltningens förslag till beslut.
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Omröstningen utfaller enligt följande:

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar således att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande ställer därefter proposition på Adam Lindahls (V) tilläggsyrkande och finner att utbildnings- 
och kulturnämnden beslutar i enlighet med detta.

Protokollsanteckning
Mats Hedenström (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Jag ifrågasätter den kalkyl som framställs i etableringen av Södervångspaviljongen. Dels den höga 
kostnaden för markarbetet (1 500 000 kronor) då el och VA finns sedan tidigare paviljonglösning, 
och dels den låga el- och VA-kalkylen med en kostnad på 3 000 kronor per månad. Jag skulle vilja 
veta hur man har gjort denna beräkningskalkyl.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämndens tjänsteskrivelse 2019-12-03
Framställan - Etablering av paviljonger på Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet till förskole-
platser i Åkarp
Plan- och fasadritning av Södervångskolans nya paviljonger
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02 § 169, Begäran om ersättning för etableringskostnader för pavil-
jonger på Södervångskolan

___

Ledamot Ja Nej Avstår

Bengt Åström (S) X

Laszlo Pataki (SD) X

Margareta Abelsson (S) X

Kristoffer Daag (L) X

Selvete Murtezi (S) X

Kjell Wernebecker (SD) X

Johan Svensson (S) X

Anneli Kihlstrand (C) X

Adam Lindahl (V) X

Mats Hedenström (SD) X

Amelie Gustafsson (M) X

Summa 7 4
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UKN/2019:460-047

§ 113
Ny indexerad avgiftsnivå för maxtaxa 2020

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg enligt ärendet i redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritids-
hem förändrats och inkomsttaket i maxtaxan är sedan några år tillbaka indexreglerat. Inkomsttaket kom-
mer från och med 1 januari 2020 höjas från 47 490 kronor till 49 280 kronor. Följden av detta är att de 
högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kom-
mer att öka och att statsbidraget minskar i motsvarande omfattning.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Skolverkets skrivelse Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m.

___
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UKN/2019:430-805

§ 114
Föreningsbidragsbestämmelser 2020

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att fastställa föreningsbidragsbestämmelser för 2020.

Ärendebeskrivning
Under år 2020 kommer en översyn av föreningsbidragsbestämmelser inför 2021 att göras. Under året 
föreslås därför inga förändringar i det nuvarande systemet. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-23
Föreningsbidragsbestämmelser för 2020

___

15



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:443-809

§ 115
Revidering och förlängning av Burlövs kulturplan

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att revidera Burlövs kulturplan enligt i ärendet redovisat förslag, 

att föreslå kommunfullmäktige att i övrigt förlänga Burlövs kulturplan att gälla till och med den 31 decem-
ber 2020.

Ärendebeskrivning
Burlövs kommun har en kulturplan som gäller fram till den 31 december 2019. 

Varje kommun som vill samverka med region, stat eller andra aktörer bör ha en kulturplan eller motsva-
rande. Det är viktigt att inblandade aktörer kan se vad kommunen har för mål och strategier för att säker-
ställa att de inblandade aktörernas medel nyttjas i linje med deras mål/strategier.

Kultur- och fritidsavdelningen har gått igenom befintlig kulturplan och kommit fram till att det kommer 
att krävas en större insats för att kunna leverera en plan som matchar ambitionerna i Burlövs kommun. 
Verksamheten föreslår även att kulturplanen ersätts med en kultur- och fritidsplan, vilket ger ett mer 
heltäckande strategiskt underlag för hela kultur- och fritidsverksamheten.

För att kunna frigöra den tid som behövs för att ta fram en ny kultur- och fritidsplan behöver den befintli-
ga kulturplanen förlängas ett år fram till den 31 december 2020. Förlängningen av kulturplanen innebär 
också att Burlöv kommun kan synkronisera kultur- och fritidsplanen med Region Skåne, som tar fram en 
ny kulturplan inför 2021, samt med det interna arbetet med att se över föreningsbidragssystemet. 

Förvaltningens bedömning är att en ny kultur- och fritidsplan kan vara klar för beslut under hösten 2020. 

Kulturplanen föreslås också revideras på så sätt att den del som rör biblioteket tas bort. Skälet är att full-
mäktige den 17 juni 2019, § 46 antagit Biblioteksplan 2019-2022.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-02
Förslag till Burlövs kulturplan 2017-2020
Delrapport Burlöv kulturplan, december 2019

___
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UKN/2019:427-829

§ 116
Yttrande över motion om att anlägga en boulebana på Åkarps idrottsplats

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att till kommunfullmäktige avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildning- och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande gällande motionen om att anläg-
ga en boulebana på Åkarps idrottsplats: 

Utbildning- och kulturnämnden anser att det utifrån ett tillgänglighets-, attraktivitets-, trygghets- och 
driftperspektiv finns stora fördelar med att fysiskt samordna och utveckla nya fritidsaktiviteter nära re-
dan befintliga rekreationsområden. 

De senaste åren har flera olika alternativ på användning av området bakom läktaren på Åkarps idrotts-
plats inkommit till Burlövs kommun. Bland annat har tennisklubben gjort en skrivelse till kommunen 
om att använda denna plats till en padelhall samt att utöka antalet utebanor (UKN/2016:41-804 samt 
KS/2016:238-330). Även ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Åkarp har inkommit 
(UKN/2019:399-829) där ett möjligt alternativ är i närheten av idrottsplatsen. 

Sammantaget ser utbildning- och kulturnämnden positivt på att ytterligare förstärka Åkarps idrotts-
plats som rekreationsområde med en boulebana i närheten. Utbildnings- och kulturnämnden har för 
avsikt att ta fram en mer detaljerad planering av hur området som helhet ska användas, för att komma 
så många kommuninvånare som möjligt till del. Resultatet av denna utredning bör avvaktas innan be-
slut om placering av boulebana fattas.

Yrkanden
Adam Lindahl (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-04
Motion av Jan Hansson (S), Boulebana på Åkarps idrottsplats

___
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UKN/2019:399-829

§ 117
E-förslag: Utegym vid Frostavägen, Karstorps stora lekplats

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att se positivt på att placera ett utegym i Åkarp samt

att ge förvaltningen i uppdrag att närmare utreda utegymmets placering och etablering. 

Ärendebeskrivning
Ett e-förslag med 100 namnteckningar har inkommit gällande att anlägga ett utegym vid Frostavägen i 
Åkarp bredvid Karlstorps lekplats. 

I Burlövs kommun finns för närvarande tre utegym. Burlövs kommun, kultur och fritid, äger ett utegym 
idag vid nuvarande badhuset i Burlövs kommun. Detta kommer i samband med bygget av det nya badhu-
set att flyttas till Svenshögsparken. År 2018 anlades ett utegym på Spillepengs fritidsområde som drivs av 
SYSAV. Det tredje utegymmet finns på Rinnebäck i Arlöv och ägs av Burlövs bostäder. 

Utbildnings- och kulturförvaltningen ser positivt på att anlägga ett utegym även i Åkarp. Utifrån ett till-
gänglighets-, attraktivitets-, trygghets- och driftperspektiv finns stora fördelar med att fysiskt samordna 
och utveckla nya fritidsaktiviteter nära redan befintliga rekreationsområden.

I Åkarp är det idag mycket aktivitet vid idrottsplatsen och denna skulle kunna utvecklas som rekreations-
område med bland annat ett utegym. En placering i närheten av befintliga fritidsanläggningar skulle också 
komma fler kommuninvånare till del samt skapa ytterligare rörelse i området. 

Förvaltningen ser gärna att ett uppdrag ges att utreda placering och etablering av utegym i Åkarp.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-25
E-förslag utegym vid Frostavägen i Åkarp

___

18



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:344-605

§ 118
Principer för bidrag till annan huvudman för förskola och grundskola år 2020

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att fastställa bidragsbeloppen för år 2020, utifrån fastställda principer för skolpengsberäkning, enligt i 
ärendet redovisat förslag

att till verksamhetsansvarig ekonom delegera beslutet om att fastställa bidraget, till varje enskild och 
fristående huvudman utifrån fastställda bidragsbelopp för år 2020

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturförvaltningen har räknat fram belopp för bidrag till fristående aktörer samt inter-
kommunal ersättning för förskola och grundskola år 2020. Beräkningen har gjorts enligt likabehandlings-
principen, vilket innebär att den vilar på samma grunder som kommunen tillämpar vid beräkning av resur-
ser till egna verksamheter. 

Bidraget består av ett grundbelopp där en del baseras på enhetens socioekonomiska underlag. 

Underlag för den socioekonomiska fördelningen är en modell som levereras av SCB. Modellen tar hänsyn 
till fem olika variabler; kön, invandring, utbildningsnivå hos vårdnadshavare, uppgifter om ekonomiskt 
bistånd och på vilket sätt eleven bor med vårdnadshavare. Modellen resulterar i ett index för var och en 
av enheterna. En enhet med en lägre andel elever som riskerar att inte klara målen än genomsnittet får 
ett index lägre än 100 och en enhet med en högre beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett 
index som är högre än 100. Indexet styr vilken nivå på bidragsbelopp respektive enhet tilldelas. Modellen 
används inom både förskola och grundskola. Burlövs barn och elever som inte har sin förskole- respektive 
skolgång i Burlövs kommuns regi läggs samman när beräkning av det socioekonomiska indexet för enskil-
da, fristående respektive kommunala ska ske. 

Bidraget är ersättning för pedagogisk verksamhet och omsorg, läromedel och utrustning, elevvård, lokal-
kostnader, måltider, administration och mervärdesskatt.

Tilläggsbelopp kan ges för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd samt modersmålsun-
dervisning. Respektive aktörer måste ansöka om tilläggsbelopp för varje enskild individ och utbetalningen 
görs enligt skriftlig överenskommelse.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-15
Bidrag till annan huvudman för förskola och skola 2020

___
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UKN/2019:441-002

§ 119
Attestordning 2020 för utbildnings- och kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att anta attestordning 2020 för utbildnings- och kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen överlämnar förslag till attestordning 2020 för utbildnings- och kulturnämndens verksamhe-
ter. Attestordningen grundas på nämndens tjänstemannaorganisation, som beräknas gälla från januari 
2020. Attestordningen kommer att uppdateras under året efter personal- eller organisationsförändringar 
som påverkar attesträtten. Beslut om reviderad attestordning tas av förvaltningschefen i enlighet med 
nämndens delegationsordning.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämndens tjänsteskrivelse 2019-11-14
Attestordning 2020 för utbildnings- och kulturnämnden

___
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UKN/2018:453-002

§ 120
Utseende av firmatecknare för utbildnings- och kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att från och med 9 december 2019 till dess att annat beslut fattas, utse följande firmatecknare:

- Till att underteckna utbildnings- och kulturnämndens handlingar utses nämndens ordförande 
Amelie Gustafsson (M), med nämndens 1:e vice ordförande Kristoffer Daag (L) och nämndens 2:e 
vice ordförande Laszlo Pataki (SD) som ersättare, vardera med kontrasignation av förvaltnings-
chef Mats Jönsson eller biträdande förvaltningschef Peter Nyberg. 

- Till att underteckna avtal och andra liknande handlingar som inte beslutas av utbildnings- och kul-
turnämnden utses förvaltningschef Mats Jönsson med biträdande förvaltningschef Peter Nyberg 
som ersättare, med kontrasignation av vederbörande handläggare.

- Till att kvittera värdepost, rekommenderade brev, delgivningar och liknande utses förvaltnings-
chef Mats Jönsson, biträdande förvaltningschef Peter Nyberg, verksamhetschef för förskola, gym-
nasieskola och Komvux Cecilia Fehrlund, kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg, kostchef 
Ola Moberg, städchef Jeanette Dahlberg, kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman, IKT-
strateg Anders Erenius, barnomsorgshandläggare Camilla Björkman, systemförvaltare/handlägga-
re Anni Nilsson, administratör Pia Hansen, intendent/handläggare Carina Malmborg och 
nämndsekreterare Anna Bonnevier var för sig.

Ärendebeskrivning
Med anledning av ändrade befattningshavare har utbildnings- och kulturnämnden att utse firmatecknare. 
Beslutet föreslås gälla från den 9 december 2019 till dess att annat beslut fattas.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11

___
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§ 121
Anmälan av delegationsbeslut

a) Ordförandebeslut, Etablering av paviljonger på Södervångskolan och frigörande av lokalkapacitet 
till förskoleplatser i Åkarp
UKN/2019:442-291

b) Ordförandebeslut, Yttrande över samråd för detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå-Korshög
UKN/2019:413-214

c) Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2019-11-25

d) Delegationsbeslut UKN delg/2019:64, 67, 69, 76, 89-90, 130-131, 145, 150, 152-159, 161-169, 
171-172, 174

e) Förteckning över sökta bidrag som kräver medfinansiering eller som kan orsaka återbetalnings-
skyldighet

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

___

22



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-09 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 122
Delgivningar

1. Statistik avseende kränkande behandling inom förskola och skola 2019-10-14 – 2019-12-02
UKN/2019:330-609

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-23 § 152 – Namngivning av nya gator och plat-
ser, Sockervägen – Burlöv C – Östragårdskolan
UKN/2019:85-311

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-28 § 147, Antagande av internkontrollplan 2020 – kommunge-
mensamma kontrollmoment
UKN/2019:340-007

4. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna –  Begäran om utredning gällande friskola i Burlövs kom-
mun
UKN/2019:470-609

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

___
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§ 123
Förvaltningen informerar

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg informerar om följande:

 Skolinspektionen har under hösten 2019 granskat huvudmannen (sju verksamhetsformer) samt 
Vårboskolan, Svanetorpskolan och Dalslundskolan F-3. Granskningsresultatet har sammantaget 
varit mycket positivt och inom flertalet områden har inga brister konstaterats. Inom de områden 
där Skolinspektionen identifierat förbättringsområden ska nämnden vidta åtgärder och redovisa 
dem under våren 2020.

___
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UKN/2019:483-292

§ 124
Lokal för fritidsgård i Arlöv

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja dialog med Burlövs Bostäder om att få tillgång till lokalen på 
Dalbyvägen samt att påbörja förberedelserna för att kunna starta fritidsgårdsverksamhet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tittat på en tänkbar lokal för fritidsgård i Arlöv. Lokalen ligger på Dalbyvägen, i samma 
hus som Mötesplatsen. Den aktuella ytan är i två plan, en del i entréplan och en del i källaren. Lokalen 
kommer även att kunna husera Fritidsbanken. 

Lokalen har ett för ändamålet bra läge och förvaltningen ställer sig positiva till lokalförslaget. En hel del 
anpassningar behöver dock göras för att lokalen ska bli ändamålsenlig. 

Burlövs Bostäder är fastighetsägare.

Yrkanden
Kristoffer Daag (L) med instämmande av Adam Lindahl (V) yrkar att nämnden beslutar att ge förvaltning-
en i uppdrag att påbörja dialog med Burlövs Bostäder om att få tillgång till lokalen på Dalbyvägen samt att 
påbörja förberedelserna för att kunna starta fritidsgårdsverksamhet.

___
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