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§ 28
Val av justerare samt bestämmande av justeringens tid och 
plats

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att utse Laszlo Pataki (SD) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll.

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 6 maj 2020.

___
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§ 29
Rapport från nämndens ledamöter och ersättare

Margareta Abelsson (S) rapporterar från sammanträde med föräldraråd på Tågarpskolan.

___
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UKN/2020:24-292

§ 30
Ridhusverksamhet i Burlövs kommun

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att i budget 2021-2023 äska medel för att ersätta det gamla utdömda ridhuset, klubblokalen och förråds-
byggnaden.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturförvaltningen har i separat skrivelse gjort en bedömning av behovet av ett återupp-
byggt ridhus som kan nyttjas av Burlövs ryttarförening till bland annat ridskoleverksamhet. Ridhusverk-
samhet i kommunen innebär ett mer varierat fritidsutbud och är viktigt bland annat ur jämställdhetssyn-
punkt. För att Burlövs ryttarförening ska kunna bedriva en välfungerande verksamhet bedöms en nybygg-
nation av ridhuset vara nödvändig. 

Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-17
Utredning Ridverksamhet Burlövs kommun, 2020-04-17
Förstudie rivning och uppförande av nytt ridhus och klubblokal, 2020-02-28
Brev Burlövs ryttarförening, inkommen handling 2019-09-30
Ansökan Burlövs ryttarförening, inkommen handling 2019-09-30
Protokoll från Burlövs ryttarförenings årsmöte, daterat 2020-02-23
Resultat- och balansräkning Burlövs ryttarförening 2019
Inkommen skrivelse från Burlövs ryttarförening gällande uppbyggnad av ridverksamhet, 2020-01-17

___
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UKN/2020:3-042

§ 31
Uppföljningsrapport 1-2020 för utbildnings- och 
kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att fastställa nyckeltal för 2020 enligt kolumnen ”Reviderad Budget 2020” i avsnitt 3 i uppföljningsrapport 
1 2020 för utbildnings- och kulturnämnden.

att godkänna i ärendet redovisat förslag till uppföljningsrapport 1 - 2020 och överlämna det till kommun-
styrelsen.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott på ca 6,3 mnkr under förutsättning att 
kommunfullmäktige beviljar kompensation för totala kostnader som överstigit budget 2019. 

I prognosen ingår inte 2 mnkr som kommunfullmäktige anslagit till nämnden som generell förstärkning, 
eftersom nämnden inte tagit ställning till hur medlen ska användas.

Den senaste tidens utveckling i samhället på grund av Covid-19 har påverkat alla verksamheter och kom-
mer att medföra ekonomiska konsekvenser som i dagsläget inte är kända. Den redovisade prognosen har 
därför inte tagit hänsyn till denna utveckling. 

Underskott inom förskoleverksamheten beräknas bli 1,0 mnkr och beror på att fler barn är inskrivna i 
förskolan än budgetramen är beräknad på. 

Prognosen för grundskolan är ett underskott på 2,0 mnkr. Underskottet härrör dels från budgeterade 
statsbidrag på 1,6 mnkr som inte kommer att falla ut, dels på ej budgeterad ersättning för nyanlända på 
1,0 mnkr. Fler elever än budgeterat på fritidshem bidrar också till ett centralt underskott.

Budgetöverskridande på ca 2,0 mnkr prognostiseras uppstå på gymnasieskola och beror på ökat antal 
elever i gymnasiesärskolan. Särskola hanteras inte separat vid beräkning av tekniska ramar, fast att kost-
naden för en särskolplats på gymnasial nivå är ca fyra gånger högre än snittpriset per plats på gymnasie-
skola.

Ett underskott på 1,0 mnkr prognostiseras på måltids- och lokalvårdsenheten. Måltidsenheten genomför 
under året ett åtgärdsprogram, men åtgärderna förväntas inte ge full effekt förrän 2021, så ett under-
skott på 0,5 mnkr kvarstår. För lokalvårdsenheten prognostiseras ett underskott på 0,5 mnkr avseende 
vikariekostnader som inte är budgeterade.
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Eftersom nämnden prognostiserar ett negativt resultat kommer omdisponeringen från driften till investe-
ringsbudgeten inte att verkställas.

Det finns en diskrepans mellan det barn- och elevantal som låg till grund för beräkningen av bidragsbe-
lopp och det barn- och elevantal som anges som nyckeltal både i den av nämnden fastställda budgeten 
och internbudgeten för 2020. Förvaltningen har därför sett över nyckeltalen och föreslår att nyckeltalen i 
kolumnen "Reviderad budget 2020", som alltså är underlag för den ekonomiska fördelningen i budgeten, 
därmed bör fastställas som de nyckeltal som gäller för 2020.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämndens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Uppföljningsrapport 1 2020, utbildnings- och kulturnämnden

___
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UKN/2020:1-041

§ 32
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2023 för utbildnings- och 
kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige äska medel för föreslagna satsningar för att kunna bibehålla eller höja kvalite-
ten.

att det äskande som har högst prioritet är förstärkning av elevpengen i grundskolan.

att i övrigt föreslå kommunfullmäktige att anta budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 för utbildnings- 
och kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag.

att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att se över de fördelningsnyckeltal som 
används vid beräkning av tekniska ramar och i samband med detta se över behov av komplettering av 
resursfördelningen.

Reservationer
Margareta Abelsson (S) reserverar sig för hela (S)-gruppen mot beslutet till förmån för eget yrkande i 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utarbetat ett budgetförslag för budget 2021 på 613,5 mnkr och flerårsplan 2022-2023 
som går på 630,8 mnkr respektive 650,6 mnkr. Under perioden 2021-2023 ökar antalet barn och elever i 
utbildnings- och kulturnämndens alla verksamheter och volymökningen ger nämnden en budgetförstärk-
ning med 18,7 mnkr under 2021, 33,9 mnkr under 2022 och 53,7 mnkr under 2023. 

Förvaltningens förslag innehåller kvalitetssatsningar på 7,8 mnkr utöver den av budgetberedningen utar-
betade budgetramen för år 2021, 10,5 mnkr för år 2022 och 10,7 mnkr för år 2023.

Nämnden anser att på grund av ökat antal barn och elever i samtliga verksamheter kvarstår behovet av 
lokaler samt då också behov av anslag för hyra av paviljonger och lokaler på Folkhögskolan Hvilan till gym-
nasieverksamheten IM.

Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) med instämmande av Kristoffer Daag (L), Adam Lindahl (V) och Amelie Gustafsson 
(M) yrkar att utbildnings- och kulturnämnden beslutar om följande tilläggsyrkande:

att det äskande som har högst prioritet är förstärkning av elevpengen i grundskolan.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet mot avslag och finner att utbildnings- och kulturnämnden beslutar i 
enlighet med tilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att utbildnings- och kultur-
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-22
Budgetskrivelse inklusive bilagor

___
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UKN/2020:136-011

§ 33
Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden 
2020-2029

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att anta Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden år 2020-2029.

att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram beställning av ny förskola i Arlöv.

att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram beställning av tillbyggnad på Tågarpskolan.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har med befolkningsprognosen och nämndens lokaldag som utgångspunkt arbetat fram ett 
reviderat förslag till lokalförsörjningsplan för nämndens verksamhetsområde. Planen tar höjd för att klara 
den nödvändiga kapacitetshöjningen på både kort och längre sikt. Planen innehåller också några kvalitets-
höjande åtgärder inom förskolan och grundskola samt en ambition om att minska antalet barn per avdel-
ning som idag överstiger rikssnittet.

Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) med instämmande av Johan Svensson (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda om Humlemadskolan kan omlokaliseras till Vårboskolan, konsekvenser-
na av det och uppskattade kostnader för omlokaliseringen. 

Anneli Kihlstrand (C) yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Anneli Kihlstrands (C) m.fl. avslagsyrkande mot bifall och finner att nämnden beslutar 
att avslå förslaget om utredningsuppdrag.

Ordföranden ställer därefter Anneli Kihlstrands (C) bifallsyrkande till förvaltningens resterande förslag 
mot avslag och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget.

Protokollsanteckning
(S)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

Vi föredrar att det byggs en ny F-6 skola i Åkarp, det lämnar möjligheter till att Svanetorpsskolan kan bli 
en ny förskola. Vårboskolan bör vara kvar till Komvux och IV-programmet. Humlemadsskolan bör byggas 
om så att den klarar miljökraven. Det behövs skolor för de lägre årskurserna i dess närhet där de flesta 
invånarna bor.
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Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-22
Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden 2020-2029

___
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UKN/2020:70-63

§ 34
Yttrande över motion av Adam Lindahl (V) - Säkerställ barnens 
svenskkunskaper

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att avstyrka motionernas båda att-satser.

att till kommunfullmäktige avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Adam Lindahl (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att utbildnings- och kulturnämnden 
ska få i uppdrag 

 att ta fram en rutin för att säkerställa svenskkunskaper hos barn, ålder 2-6 år, i kommunen.
 att ta fram en rutin för hur kommunen skall agera om barn, ålder 2-6 år, uppvisar brister i svensk-

kunskaper.

Kommunledningskontoret har skickat motionen på remiss till utbildnings-och kulturnämnden och önskar 
svar senast den 8 maj 2020.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. I yttrandet föreslås att motionens båda att-satser 
avslås, eftersom detta arbete redan ingår i förskolans pedagogiska uppdrag.

Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) med instämmande av Selvete Murtezi (S) och Mats Hedenström (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-13
Förslag till yttrande över motion av Adam Lindahl (V) - Säkerställ barnens svenskkunskaper
Remiss: Motion av Adam Lindahl (V) – Säkerställ barnens svenskkunskaper
Motion av Adam Lindahl (V) – Säkerställ barnens svenskkunskaper

___
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UKN/2019:379-609

§ 35
Svar till Skolinspektionen i samband med inspektion av 
förskola

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att fastställa huvudmannens svar till Skolinspektionen enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen gjorde under hösten 2019 en regelbunden tillsyn av Burlövs kommuns förskola. 

Med anledning av påtalade brister förelägger Skolinspektionen Burlövs kommun att vidta åtgärder och 
senast den 22 maj 2020 redovisa åtgärderna för Skolinspektionen. Svaret till Skolinspektionen ska faststäl-
las av huvudmannen. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-16
Förskolans svar till Skolinspektionen
Riktlinjer för köanmälan och placering i barnomsorg
Skolinspektionens beslut för förskola efter tillsyn i Burlövs kommun

___
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UKN/2019:378-609

§ 36
Svar till Skolinspektionen i samband med inspektion av 
grundskola

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att fastställa huvudmannens svar till Skolinspektionen enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen gjorde under hösten 2019 en regelbunden tillsyn av Burlövs kommuns grundskola. 

Med anledning av påtalade brister förelägger Skolinspektionen Burlövs kommun att vidta åtgärder och 
senast den 22 maj 2020 redovisa åtgärderna för Skolinspektionen. Svaret till Skolinspektionen ska faststäl-
las av huvudmannen. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-21
Grundskolans svar till Skolinspektionen
Bilaga 1 – Ansvar och rutiner gällande studiehandledning
Bilaga 2 – Organisering av studiehandledning
Bilaga 3 – Beställning studiehandledning
Bilaga 4 – Rutin för inskrivning av nyanlända elever
Bilaga 5 – Plan för systematiskt kvalitetsarbete
Bilaga 6 – Systematiskt kvalitetsarbete 2019 läsår 2018-2019 för grundskolan
Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Burlövs kommun

___
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UKN/2019:381-609

§ 37
Svar till Skolinspektionen i samband med inspektion av 
fritidshemmen

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att fastställa huvudmannens svar till Skolinspektionen enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen gjorde under hösten 2019 en regelbunden tillsyn av Burlövs kommuns fritidshem.

Med anledning av påtalade brister förelägger Skolinspektionen Burlövs kommun att vidta åtgärder och 
senast den 22 maj 2020 redovisa åtgärderna för Skolinspektionen. Svaret till Skolinspektionen ska faststäl-
las av huvudmannen. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21
Fritidshemsverksamhetens svar till Skolinspektionen
Bilaga 1 – Exempel på innehåll från fortbildningsdag i utomhuspedagogik 2020-03-17 för all personal i 
Burlövs fritidshem
Bilaga 2 – Fritidshemsutbildning höstterminen 2020
Bilaga 3 – Plan för systematiskt kvalitetsarbete
Bilaga 4 – Systematiskt kvalitetsarbete 2019 läsår 2018-2019 för grundskolan
Skolinspektionens beslut för fritidshem efter tillsyn i Burlövs kommun

___

15



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2020-04-29 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:383-609

§ 38
Svar till Skolinspektionen i samband med inspektion av 
gymnasieskola

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att fastställa huvudmannens svar till Skolinspektionen enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen gjorde under hösten 2019 en regelbunden tillsyn av Burlövs kommuns gymnasieskola.

Med anledning av påtalade brister förelägger Skolinspektionen Burlövs kommun att vidta åtgärder och 
senast den 22 maj 2020 redovisa åtgärderna för Skolinspektionen. Svaret till Skolinspektionen ska faststäl-
las av huvudmannen. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-16
Gymnasiets svar till Skolinspektionen
Skolinspektionens beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Burlövs kommun

___
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UKN/2019:384-609

§ 39
Svar till Skolinspektionen i samband med inspektion av 
vuxenutbildningen

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att fastställa huvudmannens svar till Skolinspektionen enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen gjorde under hösten 2019 en regelbunden tillsyn av Burlövs kommuns vuxenutbildning.

Med anledning av påtalade brister förelägger Skolinspektionen Burlövs kommun att vidta åtgärder och 
senast den 22 maj 2020 redovisa åtgärderna för Skolinspektionen. Svaret till Skolinspektionen ska faststäl-
las av huvudmannen. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Vuxenutbildningens svar till Skolinspektionen
Skolinspektionens beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Burlövs kommun

___
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UKN/2020:151-379

§ 40
Svar på remiss från VA SYD angående renhållningsordning

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag

Ärendebeskrivning
VA SYD har upprättat ett förslag till ny renhållningsordning för Burlövs kommun och Malmö stad. Renhåll-
ningsordningen utgörs av Kretsloppsplan 2021-2030 samt föreskrifter för avfallshantering. Syftet med 
renhållningsordningen är att ange inriktningen för kommunens avfallsverksamhet avseende förebyggan-
de och hantering av avfall.

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från utbildnings- och kulturnämnden senast den 11 maj 2020.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-21
Förslag till yttrande över remiss från VASYD angående renhållningsordning
Remiss: Samråd avseende renhållningsordning för Burlövs kommun och Malmö stad
Renhållningsordning – kretsloppsplan och bilagor
Renhållningsordning – avfallsföreskrifter
Missiv renhållningsordning 2021-2030

___
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§ 41
Anmälan av delegationsbeslut

a) Rapport över delegationsbeslut, UKN delg/2020:16, 54-58, 60-65

b) Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 15 april 2020

c) Tilldelningsbeslut samt tecknande och uppsägning av avtal i förvaltningsinterna upphandlingar 
upp till 100 000 kronor från den 24 mars t.o.m. den 28 april 2020

d) Beslut om placeringar fattade under perioden den 24 mars till 28 april 2020
 Förskola
 Förskoleklass
 Grundskola
 Fritidshem
 Pedagogisk omsorg

e) Beslut om antagning och mottagande av elev i gymnasieskola och vuxenutbildning från den 24 
mars t.o.m. den 28 april 2020

f) Överenskommelse med annan huvudman om placering och ersättning för barn och elever från 
den 24 mars t.o.m. den 28 april 2020

g) Beslut avseende utredning och vidtagande av åtgärd vid kränkande behandling från den 24 
mars t.o.m. den 28 april 2020

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

___
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§ 42
Delgivningar

1. Statistik avseende kränkande behandling inom förskola och skola 2020-03-17 – 2020-04-21 
UKN2019:330–609

2. Skolinspektionens beslut efter uppföljning Vårboskolan
UKN/2019:376–609

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-23 § 23, Begäran om medel för förbättrad ventilation på 
Svanetorpskolan
UKN/2019:225–281

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-23 § 27, Fördelning av ”nya välfärdsmiljarder” 2020
UKN/2020:132–049

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-23 § 18, Antagande av arbetsgivarpolicy för Burlövs kom-
mun 2020–2023
UKN/2020:131–009

6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-23 § 26, Revidering av taxeföreskrift Avgifter i kommunala 
förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun 
UKN/2019:106–719

7. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 55, Fastställande av reviderad instruktion för kommundi-
rektören i Burlövs kommun
UKN/2020:163–001

8. Utbildnings- och kulturnämndens dataskyddsombuds verksamhetsberättelse 2019
UKN/2020:61–009

9. Elevrådets önskemål angående skolgården på Humlemadskolan
UKN/2020:133–337

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

___
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§ 43
Förvaltningen informerar

Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om följande:

 Coronaviruset fortsätter att påverka situationen inom verksamheterna, men såväl barn- som per-
sonalfrånvaron har varit lägre den här veckan än tidigare. Pollensäsongen är utmaning, då det kan 
vara svårt att avgöra om symptomen beror på pollen eller infektion. Det finns en stor flexibilitet 
bland medarbetarna, exempelvis genom att de ställer upp på att arbeta på andra enheter än de 
vanligtvis arbetar på.

 Förvaltningen hoppas att nästa vecka kunna börja erbjuda skollunch till gymnasieelever från Bur-
löv som för närvarande deltar i distansundervisning. Planen är att det ska finnas möjlighet för ele-
verna att hämta lunchpaket antingen Svenshögskolan eller Dalsundskolan.

 SKL Kommentus har gjort en upphandling av förskolebyggnader utifrån ett funktionsprogram för 
förskola. Kommunerna kan avropa från ramavtalet och på så sätt få möjlighet att bygga kostnads-
effektiva förskolor med hög kvalitet.

___
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