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§ 73
Val av justerare samt bestämmande av plats och tid för justering

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att utse Laila Knudsen (SD) att jämte ordföranden justera da-
gens protokoll.

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 2 september 2019.

___
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§ 74
Justering av dagordning

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att ändra dagordningen på sådant sätt att följande ärenden 
utgår:

2. Rapport från nämndens ledamöter och ersättare

4. Systematiskt kvalitetsarbete – Resultat för nyanlända

14. Hyresförutsättningar för Malmö Burlöv GK

___
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§ 75
Systematiskt kvalitetsarbete - Måluppfyllelse grundskola, gymnasieskola och 
Komvux

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg redogör för måluppfyllelsen inom grundskolan. Bland annat 
redovisas meritvärden, behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, andelen elever som nått målen i alla 
ämnen samt studieresultat i förhållande till de socioekonomiska förutsättningarna.

Johanna Segercrantz, rektor för gymnasieenheten och Komvux, informerar om måluppfyllelsen för gym-
nasieskolan och Komvux. Presentationen inkluderar bland annat information om frånvaro på introduk-
tionsprogrammen, uppföljning av avbrott inom vuxenutbildningen och genomströmningstakten för SFI-
elever.
___
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§ 76
Systematiskt kvalitetsarbete - Kultur och fritid

Johan Lönegård, chef för ungdomsgruppen samt Jonny Olsson, chef för bad och idrottsplatser, informerar 
om nyckeltal för kultur- och fritidsverksamheten. De fem enheterna inom kultur och fritid är:

 Bad och idrottsplatser
 Biblioteken
 Ungdomsgruppen
 Kultur i Burlöv
 Kulturskolan

___
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UKN/2019:231-041

§ 77
Resursfördelningsmodell för förskola och grundskola

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna ny resursfördelningsmodell enligt i ärendet redovisat förslag.

Reservationer
Mats Hedenström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden har en resursfördelningsmodell inom förskole- och grundskoleverksam-
heten som fördelar resurser till enheterna utifrån antal barn och elever. Modellen består utöver ett 
grundbelopp som är lika för alla, också av en del som baseras på enhetens socioekonomiska underlag. 

Förvaltningen har gjort en översyn av resursfördelningsmodellen och tagit fram ett förslag på en ny mo-
dell för socioekonomisk fördelning. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-24
Modell för resursfördelning

___
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UKN/2019:232-042

§ 78
Uppföljningsrapport 2 2019 för utbildnings- och kulturnämnden (UR2)

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna i ärendet redovisat förslag till uppföljningsrapport 2 - 2019 inklusive delårsbokslut per 
2019-06-30 och överlämna det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Det bokförda delårsresultatet för utbildning- och kulturnämnden är 8,1 mnkr i överskott medan prognos 
för hela året 2019 är ett överskott på 2,4 mnkr. Delårsresultatet har delvis påverkats av riktade bidrag 
som nämnden har erhållit under våren men insatser och kostnader kommer under andra halvåret. Andra 
anledningar till att nettokostnaderna ökar och överskottet minskar under andra halvåret är fler elever i 
verksamheten på höstterminen jämfört med vårterminen. 

Intäkter räknas vara 27 mnkr högre än budgeterat, vilket kan kopplas till olika statsbidrag. Kostnader som 
uppstår som en följd av riktade satsningar ökar också och beräknas vara 24,7 mnkr högre än budgeterat.

Nämndens nettokostnader i fasta priser beräknas öka med ca 14 mnkr jämfört med år 2018. Största delen 
av ökningen, ca 6,7 mnkr var, avser antal elever i grundskola och barn i förskola. I den avvikelsen har vi 
eliminerat effekten av organisatorisk ändring avseende kulturskolan. Nettokostnader i fasta priser för 
gymnasial utbildning beräknas öka med ca 3 mnkr jämfört med 2018, medan prognosen för vuxenutbild-
ning och kost- och städenheten går på en nettokostnadsminskning 1,5 mnkr respektive 2,7 mnkr. 

I det prognostiserade överskottet på 2,4 mnkr ingår överskott inom förskoleverksamheten med 1,5 mnkr, 
grundskolan inkl. centraladministration med  1,8 mnkr och vuxenutbildning med 1 mnkr.

En negativ avvikelse mot budget motsvarande 1 mnkr vardera beräknas uppstå inom kost- och städenhe-
ten samt gymnasial utbildning. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-05
Uppföljningsrapport 2 inkl. delårsrapport

___
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UKN/2019:233-337

§ 79
Utveckling av utemiljö vid förskolor och skolor år 2020

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå fastighetsavdelningen inom kommunstyrelsen att fördela insatser motsvarande 500 tkr till 
utemiljön inom förskolan och 500 tkr till utemiljön inom skolan utifrån i ärendet beskrivna prioriteringar.

Ärendebeskrivning

Fullmäktige avsätter årligen 1 mnkr till fastighetsavdelningen för utveckling av befintliga utemiljöer på 
skolor och förskolor. 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. I en första prioritering av behov framkommer inom skolan och 
förskolan utbyte och komplettering av lekredskap, solskydd, fotbollsmål (grundskolan) och sittmöbler.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08

___
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UKN/2019:121-719

§ 80
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamheter i Burlövs 
kommun samt riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamheter (förskola och pedagogisk 
omsorg) i Burlövs kommun enligt skollagen (2010:800) enligt i ärendet redovisat förslag, samt

att anta riktlinjer för beslut om rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg enligt i ärendet 
redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

Tidigare antagna villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilda verksamheter i Burlövs kommun 
har omarbetats och reviderats utifrån skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan (Lpfö 18). De nya 
kraven för tillstånd att bedriva fristående förskola gällande ägar- och ledningsprövning har förtydligats i 
villkoren.

Syftet med revideringen och omarbetningen av villkoren är också att förtydliga dessa och därmed under-
lätta i ansöknings- och beslutsprocessen.

För att tydliggöra villkoren gällande rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg har även riktlinjer för 
beslut om rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg tagits fram. Dessa bygger på villkoren 
och syftet är att tydliggöra innebörden av dessa vad gäller pedagogisk omsorg. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-05.
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamheter (förskola, och pedagogisk omsorg) 
i Burlövs kommun enligt Skollagen 2010:800
Riktlinjer för beslut om rätt till bidrag för enskilt bedriven pedagogisk omsorg

___
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UKN/2019:245-623

§ 81
Riktlinjer för elevresa till gymnasieskola

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta riktlinjer för elevresa till gymnasieskola enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Förslaget till riktlinjer för elevresa till gymnasieskola bygger på lag (1991:1110) om kommunernas skyldig-
het att svara för vissa elevresor samt på den hittillsvarande hanteringen av elevresor i Burlövs kommun. 
Några förändringar och tillägg är gjorda i förhållande till hur elevresor tidigare hanterats. Förändringarna 
och tilläggen består i:

 Ändra benämningen läsårskort, JoJo-skolkort till resekort med skolbiljett i riktlinjens löpande text.
 Utlämning av resekort med skolbiljett
 Förlorat resekort med skolbiljett

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-07 
Riktlinjer för elevresa till gymnasieskola

___
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UKN/2018:338-007

§ 82
Redovisning av intern kontroll 2019 för utbildnings- och kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna redovisning av intern kontroll 2019 för utbildnings- och kulturnämnden.

Ärendebeskrivning

Enligt utbildnings- och kulturnämndens plan för intern kontroll handlar granskningsområdena för 2019 
om LAS-bevakning, säkerhetsrutiner vid byggarbeten samt att delegationsordningen följs. 

För samtliga granskade områden finns förbättringsområden. Åtgärder för att komma tillrätta med brister-
na har identifierats.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-05
Internkontrollrapport – Uppföljning av LAS-bevakning
Internkontrollrapport – Uppföljning av säkerhetsrutiner
Internkontrollrapport – Uppföljning av om beslutad delegationsordning följs

___
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UKN/2019:112-007

§ 83
Yttrande över kommunrevisionens granskning av utbildnings- och kulturnämn-
dens styrning och uppföljning av elevhälsan i grundskolan

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att till kommunrevisionen översända yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens elevhälsa. Uppdraget ingår i revisions-
planen för 2019. Revisionen berör grundskolan och har genomförts genom dokumentstudier och intervju-
er med berörda tjänstemän samt med ordförande och förste vice ordförande för utbildnings- och kultur-
nämnden. Revisionen har skett under våren 2019. Utifrån KPMGs bedömning och slutsats lämnar man 
följande tre rekommendationer till utbildnings- och kulturnämnden:

- att tillse att reglementet för utbildnings- och kulturnämnden även inkluderar elevhälsoarbetet och 
dess vårdgivande ansvar

- att säkerställa att uppföljning och dokumentation gällande elevhälsoarbetet blir mer omfattande.

- att säkerställa att samtliga elevers resursbehov utvärderas likvärdigt och inte påverkas av andra fak-
torer. Insatser ska göras utifrån olika elevers förutsättningar och behov oberoende av storleken på 
skolan och vilka andra behov som eleverna kan tänkas ha.

Revisorerna begär svar från utbildnings- och kulturnämnden om vilka åtgärder som kommer att vidtas 
med anledning av resultatet av granskningen. 

Från utbildnings- och kulturförvaltningen föreligger förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-09
Yttrande över kommunrevisionens granskning av elevhälsan, inklusive bilaga gällande komplettering av 
reglemente
KPMGs missiv och granskningsrapport av elevhälsan 2019-05-13

___
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UKN/2019:240-003

§ 84
Komplettering av reglemente för utbildnings- och kulturnämnden gällande me-
dicinsk elevhälsa

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att göra följande tillägg till 2 § i reglementet för utbildnings- och kultur-
nämnden:

Nämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
verksamheten.

Ärendebeskrivning

I kommunrevisionens granskning av elevhälsan i Burlövs kommun konstateras att reglementet för utbild-
nings- och kulturnämnden inte berör elevhälsoarbetet och vårdgivaransvaret.

Elevhälsan omfattas av flera regelverk som huvudman, rektorer, verksamhetschefer och elevhälsans per-
sonal behöver förhålla sig till. Förutom skollagen och övriga styrdokument för skolan ska de som arbetar 
med elevhälsofrågor bland annat beakta hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), där vårdgivaransvaret re-
gleras.

Vårdgivaren har bland annat ansvar för ledningen av elevhälsans hälso- och sjukvård. Vårdgivaren ansva-
rar också för att det finns en verksamhetschef som svarar för elevhälsans hälso- och sjukvårdsverksam-
het.

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att reglementet för utbildnings- och kulturnämn-
den kompletteras så nämndens ansvar som vårdgivare tydligt framgår.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-02

___
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UKN/2019:111-871

§ 85
Revidering av statuter för kulturmiljöpris

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta nya statuter för kulturmiljöpriset enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

Sammansättningen av Kulturmiljöpriskommittén behöver revideras efter omorganisationen den 1 januari 
2019 gällande både nämndens arbetsutskott och upphörandet av samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt 
delegationsordningen för utbildnings- och kulturnämnden har arbetsutskottet att utse objekt för kul-
turmiljöpris.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-10

___
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§ 86
Anmälan av delegationsbeslut

a) Delegationsbeslut UKN delg/2019:51-52, 55, 61-63, 70-75, 77-78, 80-88, 93, 95-113 

b) Beslut om placeringar fattade under perioden 11 juni till den 26 augusti 2019
 Förskola
 Förskoleklass (under läsåret)
 Grundskola
 Fritidshem

c) Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2019-08-12

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

___
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§ 87
Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 46, Antagande av biblioteksplan för Burlövs kommun 
2019-2022 
UKN/2018:336-880

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 45, Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
UKN/2019:290-042

3. Statistik över kränkande behandling avseende förskola och skola 2019-06-03—2019-08-19
UKN/2018:313-609

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

___
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§ 88
Förvaltningen informerar

Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om följande:

 Skolinspektionen har inlett sin regelbundna tillsyn av skolväsendet i Burlövs kommun. Utöver en 
granskning på huvudmannanivå kommer även Vårboskolan och Svanetorpskolan att granskas sär-
skilt.

 Grönebo förskola har under sommaren flyttat sin verksamhet till paviljongerna vill Lillevång. 

 Reia Collberg kommer att tillträda tjänsten som kultur- och fritidschef den 30 september 2019.

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg informerar om följande:

 Paviljongerna vid Tågarpskolan har tagits i bruk i samband med terminsstarten.

 Rekryteringsbehovet har under den gångna sommaren varit mindre än tidigare år.

 Dan Hansson kommer att tillträda tjänsten som rektor på Dalslundskolan F-3 den 2 september 
2019.

Ordförande Amelie Gustafsson (M) informerar om att förslag till kontaktpolitiker inom de olika förskole- 
och skolområdena är framtaget. Det finns dock fortfarande fyra vakanta platser, så de förtroendevalda 
som kan tänka sig att ta dessa platser ombedes kontakta nämndsekreterare Anna Bonnevier senast den 
1 september 2019.

___
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