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§ 34
Val av justerare samt bestämmande av plats och tid 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 3 april 2019.

___
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§ 35
Utbildningsinsats - Kultur och fritid
Kultur- och fritidschef Jane Andersson informerar om verksamheten inom kultur- och fritidsområdet i 
Burlövs kommun.
___
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§ 36
Utbildningsinsats - Kost och städ

Kostchef Ola Moberg informerar om kost- och städverksamheten i Burlövs kommun.
___
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UKN/2018:404-624

§ 37
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 
2018

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska verksamhet 2018.

Ärendebeskrivning
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse för före-
gående verksamhetsår.

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits gällande elevhälsans 
medicinska och psykologiska insatser i Burlövs kommuns elevhälsa. Utbildnings- och kulturnämnden är 
ansvarig för verksamheten och fattar beslut i ärendet. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver vilka åtgär-
der som vidtagits för att upprätthålla en god patientsäkerhet samt uppföljning av avvikelser och egenkon-
troller. 

Under 2018 har fokus legat på att utveckla rutiner för skolsköterskor och psykologer. 

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 2018.
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-11.
___
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UKN/2019:6-624

§ 38
Ledningssystem för hälso- och sjukvård inom elevhälsa

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att fastställa ledningssystem för hälso- och sjukvård för elevhälsa.

Ärendebeskrivning
Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål samt ska främst arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande. Skollagen ställer krav på att elevhälsans verksamhet ska vara av god kvalitet och säker-
ställa likvärdigt stöd.

Ledningssystemet gäller de insatser inom elevhälsan som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Endast 
en del av elevhälsans verksamhet är att betrakta som hälso- och sjukvårdsverksamhet, och det är således 
dessa som berörs. Burlövs kommun (genom kommunfullmäktige) är vårdgivare för all hälso- och sjukvård 
som sker inom organisationen. 

Syftet med ledningssystemet är att möjliggöra systematisk och fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring 
av verksamheten. Ledningssystemet ska omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verk-
samhet ska med hjälp av ledningssystemet planera, leda, genomföra, kontrollera, följa upp och utvärdera 
samt förbättra verksamheten. Hur detta arbete har genomförts redovisas i årliga patientsäkerhetsberät-
telser.

Under punkt 4 i ledningssystemet anges att vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de proces-
ser i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Varje sådan process identifierar de 
aktiviteter som ingår samt bestämmer aktiviteternas inbördes ordning. För varje aktivitet ska rutin utar-
betas för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för 
hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten (SOSFS 
2011:9).

Lokala rutiner för elevhälsans medicinska insatser för skolsköterska och psykologverksamhet finns angiv-
na i bilaga 1 och bilaga 2 till ledningssystemet.

Beslutsunderlag
Ledningssystem för hälso- och sjukvård inom elevhälsa inklusive bilaga 1 och 2.
Utbildnings- och kulturnämndens tjänsteskrivelse, 2019-02-11.

___
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UKN/2018:190-600

§ 39
Svar på Skolinspektionens beslut efter tematisk kvalitetsgranskning av flexibili-
tet och individanpassning på Komvux

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna svar enligt i ärendet redovisat förslag samt

att översända svaret till Skolinspektionen

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet med den tematiska kvalitetsgranskningen av kom-
munal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att granska om elever som studerar teoretiska kurser erbjuds 
en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning. 

Granskningen genomförs i 30 kommuner. I urvalet ingår såväl kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå som bedrivs i egen regi som kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Skolinspektionen har inriktat sin granskning på den verksamhet som kommunen bedriver i egen regi. Det 
finns i maj 2018 totalt 360 kursdeltagare som studerar teoretiska kurser i egen regi.

I granskningen framkommer att Burlövs kommun som huvudman och rektor i de flesta avseenden skapar 
goda förutsättningar för flexibilitet och individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå. Granskningen visar att det endast finns ett utvecklingsområde. 

Beslutsunderlag
Svar på Skolinspektionens beslut efter tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning på 
Komvux
Skolinspektionens beslut efter tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Burlövs kommun
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-04
___
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UKN/2019:44-627

§ 40
Modell för samråd mellan förtroendevalda och avgångselever i årskurs 9

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att fastställa modellen för samråd mellan förtroendevalda och avgångselever i årskurs 9.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till modell för samråd mellan förtroendevalda i 
utbildnings- och kulturnämnden och avgångselever i årskurs 9.

Syftet med samrådet är att sammanfatta upplevelsen av den utbildningsresa som eleverna har genomgått 
i kommunens skolor, utifrån ett elevperspektiv.

Efter diskussion med både arbetsutskottet och berörda rektorer är det önskvärt att tidpunkten för samta-
len sker i slutet av läsåret efter att prov är avslutade och betyg är satta.

Det är också av vikt att sammansättningen av elevgruppen görs på ett sätt som visar en bredd av elevers 
olika bakgrund och förutsättningar. Urvalet av elever görs av rektorer i samråd med grundskolechef. An-
talet elever bör vara i majoritet i förhållande till antalet förtroendevalda. Förvaltningen bör vara represen-
terad av förvaltningschef, verksamhetschef för grundskolan och kvalitets- och utvecklingschef.

De förtroendevalda erbjuds att deltaga med max en representant per parti.

Förvaltningen får i uppdrag att inför varje samråd ta fram ett antal frågeställningar, som belyser elevernas 
utbildningsresa och som utgör utgångspunkten för samtalen.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-04

___
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§ 41
Anmälan av delegationsbeslut

a) Delegationsbeslut UKN delg/2019:19-21, 23-30
b) Beslut om placeringar fattade under perioden den 28 januari 2019 till den 20 mars 2019 gällande 

 förskoleklass (placeringar under läsåret) 
 grundskola 
 fritidshem

c) Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2019-03-11

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.
___
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§ 42
Delgivningar

1. Statistik över kränkande behandling avseende förskola och skola 2019-02-19—2019-03-20 
UKN/2018:313-609

2. Aktivitetsbidrag 2018 
UKN/2019:103-805

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 43, Nationaldagsfirande i Burlövs kommun 
UKN/2016:383-861

4. Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 41, Uppföljning av intern kontroll 2018 
UKN/2017:395-007

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
___
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§ 43
Förvaltningen informerar

Grundskolechef Peter Nyberg informerar om följande:
 Lena Jönsson har tillträtt tjänsten som rektor på Humlemadskolan.

 Niklas Massoudi har tillträtt tjänsten som rektor på Svanetorpskolan och Södervångskolan.

 Johan Lilia har sagt upp sig från tjänsten som rektor på Svenshögskolan.

Kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman informerar om KKiK-resultatet i enlighet med nämndens 
årshjul för uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. KKiK står för Kommunens Kvalitet i Korthet. 
KKiK redovisar och jämför resultat inom olika områden och ambitionen är att beskriva kommunens kvali-
tet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Nyckeltal finns att tillgå i Kolada.

Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om förvaltningens nya organisation, där uppdragen för verk-
samhetscheferna förändras. Den verksamhetschef som ska rekryteras kommer att ansvara för förskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning samt för mottagandet av nyanlända.
___
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