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Övriga närvarande Mats Jönsson, förvaltningschef
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Reia Sofiadotter Collberg, kultur- och fritidschef
Cecilia Fehrlund, verksamhetschef förskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
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Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef
Sandra Pilemalm, samordnare för nyanlända
Johanna Segercrantz, rektor för gymnasieenheten och Komvux
Sandra Tauberman, kvalitets- och utvecklingschef

Boel Jonasson, LR
Gunilla Lindberg, Kommunal
Emil Jireteg, Lärarförbundet

Utses att justera Selvete Murtezi (S) 

Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Arlöv, den 4 september 2020  Paragrafer
59-70
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Sekreterare ______________________________
Anna Bonnevier

Ordförande ______________________________
Amelie Gustafsson

Justerande ______________________________
Selvete Murtezi
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§ 59
Val av justerare samt bestämmande av justeringens tid och 
plats

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

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 4 september 2020.

___
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UKN/2020:4-042

§ 60
Uppföljningsrapport 2 - 2020 för utbildnings- och 
kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att godkänna i ärendet redovisat förslag till uppföljningsrapport 2 – 2020 inklusive delårsbokslut per 
2020-06-30 och överlämna det till kommunstyrelsen.

att vid bokslutsarbetet ta hänsyn till effekter av Covid-19 på utbildningsverksamheter och begära 
resultatöverföring som ska göra möjligt för nämnden att avsluta läsåret 2019/2020 utan stora omställ-
ningar.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett positivt delårsresultat på 5,7 mnkr medan prognosen för 
hela år 2020 är ett positivt resultat på 2,9 mnkr.

Största delen av delårsresultatet på 5,7 mnkr återfinns inom verksamheterna grundskola och gymnasie-
skola.

Årsresultat enligt prognosen blir positivt och uppgår till 2,9 mnkr. Största delen av det prognostiserade 
överskottet återfinns inom grundskola och centraladministration där 4,7 mnkr av generell förstärkning 
har lagts under halva delen av året.

Prognosen för intäkterna beräknas bli 11,7 mnkr högre än budgeterat på årsbasis medan kostnaderna 
beräknas öka mot årsbudget med 8,8 mnkr.

Yrkanden
Patrik Flensburg (M) yrkar att förvaltningens förslag till andra attsats stryks.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-25
Uppföljningsrapport 2 inkl. delårsbokslut per 2020-06-30

___

4



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2020-08-31 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2020:238-337

§ 61
Utveckling av utemiljö vid förskolor och skolor år 2021

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå tekniska avdelningen inom kommunstyrelsen att fördela insatser motsvarande 500 tkr till ute-
miljön inom förskolan och 500 tkr till utemiljön inom skolan utifrån i ärendet beskrivna prioriteringar.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige avsätter årligen 1 mnkr till tekniska avdelningen för utveckling av befintliga utemiljöer på 
förskolor och skolor. Verksamhetscheferna inom utbildnings- och kulturförvaltningen gör tillsammans 
med rektorerna prioriteringar av vilka utemiljöer som har störst behov av utveckling och utbildnings- och 
kulturnämnden beslutar om fördelning per verksamhet. I en prioritering av behov framkommer inom 
förskolan och skolan fortsatt utbyte och komplettering av lekredskap, solskydd och sittmöbler.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-06

___
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UKN/2019:340-007

§ 62
Redovisning av intern kontroll 2020 för utbildnings- och 
kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna redovisning av intern kontroll 2020 för utbildnings- och kulturnämnden.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden har valt området säkerhetsrutiner vid byggnadsarbeten på förskolor och 
skolor som ett av granskningsområdena inom ramen för intern kontroll 2020. Detta område granskas för 
andra året i rad och ska återrapporteras till nämnden i samband med uppföljningsrapport 2. 

Granskningen visar att det finns förbättringsområden. Åtgärder för att komma tillrätta med bristerna har 
identifierats.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-21
Rapport – Internkontroll uppföljning UR2
Att arbeta som gäst på skolor och förskolor
Säkerhet vid akuta och planerade arbeten vid förskolor och skolor
Säkerhet vid ombyggnation och nybyggnation vid förskolor och skolor

___
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UKN/2020:202-809

§ 63
Remiss över förslag till kultur- och fritidsstrategi i Burlövs 
kommun

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att anta remissversion av kultur- och fritidsstrategi enligt i ärendet redovisat förslag

att skicka kultur- och fritidsstrategin på remiss till nämnderna i Burlövs kommun samt till föreningslivet i 
Burlövs kommun enligt aktuellt föreningsregister. Yttranden ska vara utbildnings- och kulturförvaltningen 
tillhanda senast den 30 september 2020. 

att uppföljningen av kultur- och fritidsstrategin ska inkluderas i punkten Måluppfyllelse kultur och fritid i 
årshjulet för huvudmannens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till en ny strategi för kultur- och fritidsfrågor 
i Burlövs kommun. Strategin ska fungera som ett övergripande och långsiktigt dokument för alla kultur- 
och fritidsfrågor i kommunen. Strategin kommer att kompletteras med ett ramverk för stöd till föreningar 
och medborgare inom kultur och fritid samt taxor och avgifter inom kultur och fritid. 

Förslaget föreslås skickas på remiss till samtliga nämnder i Burlövs kommun samt till föreningslivet i Bur-
lövs kommun. 

Förvaltningens komplettering av ärendet
Förvaltningen kompletterar den femte punkten under inriktningar enligt följande: ”[…], med fokus främst 
på områden och grupper där de socioekonomiska villkoren är lägre”.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-26
Underlag för kultur- och fritidsstrategi 2020, 2020-06-26
Kultur- och fritidsstrategi
Kultur- och fritidsstrategi (layoutad version)

___
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UKN/2019:346-805

§ 64
Information - Allmänna bestämmelser för stöd till föreningar 
och medborgarinitiativ inom kultur- och fritidsområdet

Kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg informerar om hur stödet till föreningar och medborgar-
initiativ föreslås förändras. Bland annat föreslås att antalet stödformer minskas i syfte att skapa ökad tyd-
lighet, att ansökningsprocessen samordnas att samt att principerna för beräkning av stöd till föreningar 
förändras. 

___
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UKN/2020:26-012

§ 65
Systematiskt kvalitetsarbete - Måluppfyllelse grundskola, 
gymnasieskola och Komvux

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg redogör för resultaten i grundskolan. Presentationen omfattar 
såväl elevernas gymnasiebehörighet, meritvärden som fullständiga betyg. Redogörelsen visar också olika 
årskullars progression mellan årskurserna, samt jämförelser mellan samma årskurs olika år.

Johanna Segercrantz, rektor på gymnasieenheten och Komvux informerar om resultaten i dessa verksam-
heter. På grund av Coronapandemin har undervisningen under våren 2020 genomförts på distans, vilket 
krävt ett stort mått av individanpassning och differentiering av undervisningen.

___
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UKN/2020:26-012

§ 66
Systematiskt kvalitetsarbete - Resultat nyanlända

Samordnare för nyanlända, Sandra Pilemalm, informerar om nyanländas skolresultat, exempelvis merit-
värde och behörighet till gymnasiet. Nyanlända är ingen homogen grupp, utan elevernas förutsättningar 
varierar kraftigt, bland annat beroende på deras skolbakgrund. 

___
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§ 67
Diskussion - Utvecklingsarbete i förskolan

Kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman informerar om de fyra utvecklingsområden som försko-
lan kommer att arbeta med framöver:

 Planera för undervisning
 Delaktighet och synlighet
 Lek, lärande och lekresponsiv undervisning
 Rörelse och hjärnans utveckling

___
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§ 68
Anmälan av delegationsbeslut

a) Rapport över delegationsbeslut, UKN delg/2019:179, UKN delg/2020:24, 44, 59, 77–99, 101–119, 
121–124, 126

b) Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 17 augusti 2020

c) Tilldelningsbeslut samt tecknande och uppsägning av avtal i förvaltningsinterna upphandlingar 
upp till 100 000 kronor från den 7 juni t.o.m. den 30 augusti 2020

d) Beslut om placeringar fattade under perioden den 7 juni t.o.m. den 30 augusti 2020
 Förskola
 Förskoleklass
 Grundskola
 Fritidshem
 Pedagogisk omsorg

e) Beslut om antagning och mottagande av elev i gymnasieskola och vuxenutbildning från den 7 juni 
t.o.m. den 30 augusti 2020

f) Överenskommelse med annan huvudman om placering och ersättning för barn och elever från 
den 7 juni t.o.m. den 30 augusti 2020

g) Beslut avseende utredning och vidtagande av åtgärd vid kränkande behandling från den 7 juni 
t.o.m. den 30 augusti 2020

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

___

12



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2020-08-31 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 69
Delgivningar

1. Statistik avseende kränkande behandling inom förskola och skola 2020-06-01 – 2020-08-23
UKN/2019:330–609

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 § 60, Budget 2021 med flerårsplan 2022–2023 (Samver-
kansbudget)
UKN/2020:1–041

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 § 59, Budget 2020 - fördelning av tillkommande medel 
UKN/2019:290–042 

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

___
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§ 70
Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om följande:

 De nya paviljongerna på Tågarpskolan kom på plats inför terminsstarten och fungerar bra.
 Den 16 september 2020 kommer nämnden att bjudas in till en utvecklingsdag med fokus på ut-

vecklingsarbete.

Johanna Segercrantz, rektor för gymnasieenheten och Komvux, informerar om att det kommit eller snart 
kommer att komma flera utredningar som rör gymnasieskola och vuxenutbildning. Utredningarna det 
gäller är:

 Komvuxutredningen
 Gymnasieutredningen
 KLIVA-utredningen 

Förvaltningen kommer att skicka ut länkar till utredningarna till nämndens ledamöter och ersättare.
___
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