
BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämn-
den

Sammanträdesdatum 2019-01-09

Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv 18:00-19:45

Beslutande Bengt Åström (S)
Amelie Gustafsson (M), ordförande
Ingvar Olsson (SD)
Margareta Abelsson (S)
Kristoffer Daag (L)
Selvete Murtezi (S)
Laila Knudsen (SD)
Johan Svensson (S)
Anneli Kihlstrand (C)
Adam Lindahl (V)
Mats Hedenström (SD)

Ersättare Naim Skenderi (S)
Marie Pegelow (L)
Kjell Wernebecker (SD)
Tamara Cifuentes Nunez (S)
Farah Adibi Zadeh (S)
Ingalill Melcher (SD)
Annette Henriksson (S)
Patrik Flensburg (M)
Rolf Bengtsson (MP)
Laszlo Pataki (SD)

Övriga närvarande Mats Jönsson, förvaltningschef
Anna Bonnevier, nämndsekreterare

Utses att justera Kristoffer Daag  

Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Arlöv, den 16 januari 2019 Paragrafer
1-7

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Anna Bonnevier

Ordförande ______________________________
Amelie Gustafsson

Justerande ______________________________
Kristoffer Daag

1



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämn-
den

Sammanträdesdatum 2019-01-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

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

3

§ 2 Val av arbetsutskott 2019-2022 UKN/2018:455-
119

4 - 7

§ 3 Val av representanter i samarbetsgruppen för gymnasie-
skolan i sydvästa Skåne, SSSV 

UKN/2018:455-
119

8

§ 4 Val av representant i styrgrupp för gymnasiesamverkan i 
Skåne och västra Blekinge

UKN/2018:455-
119

9

§ 5 Val av representant i styrgrupp för vuxenutbildningssam-
verkan i Skåne

UKN/2018:455-
119

10

§ 6 Utseende av firmatecknare för utbildnings- och kultur-
nämnden

UKN/2018:453-
002

11

§ 7 Förvaltningen informerar 12

2



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-09 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 1
Val av justerare samt bestämmande av justeringens tid och plats

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att utse Kristoffer Daag (L) att jämte ordföranden justera da-
gens protokoll.

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 16 januari 2019.

___
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UKN/2018:455-119

§ 2
Val av utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2019-2022

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att för tiden 2019-2022 välja följande arbetsutskott:

Ordinarie ledamöter

Bengt Åström (S)
Amelie Gustafsson (M), ordförande
Ingvar Olsson (SD)
Margareta Abelsson (S)
Kristoffer Daag (L), vice ordförande

Ersättare

Anneli Kihlstrand (C)
Patrik Flensburg (M)
Rolf Bengtsson (MP)
Laila Knudsen (SD)
Johan Svensson (S)

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden har att utse arbetsutskott.

Beslut om antalet ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

Yrkande
Anneli Kihlstrand (C) yrkar att utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott ska bestå av fem ledamöter 
och fem ersättare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar att arbetsutskottet ska be-
stå av fem ledamöter och fem ersättare.
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Val av ledamöter i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) yrkar att Amelie Gustafsson (M) och Kristoffer Daag (L) utses till ledamöter i utbild-
nings- och kulturnämndens arbetsutskott.

Rolf Bengtsson (MP) yrkar att Rolf Bengtsson (MP) utses till ledamot i utbildnings- och kulturnämndens 
arbetsutskott.

Mats Hedenström (SD) yrkar att Ingvar Olsson (SD) utses till ledamot i utbildnings- och kulturnämndens 
arbetsutskott.

Bengt Åström (S) yrkar att Bengt Åström (S) och Margareta Abelsson (S) utses till ledamöter i utbildnings- 
och kulturnämndens arbetsutskott.

Bengt Åström (S) med instämmande av Margareta Abelsson (S) och Johan Svensson(S) yrkar att valet ska 
ske proportionellt. 

Ordföranden finner att proportionellt val begärts av ett tillräckligt antal ledamöter. Sekreteraren upplyser 
om förfarandet vid proportionellt val och de krav som ställs på valsedlarna.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 18.25-18.50.

Valförrättning
Då ärendet avser val blir det sluten omrösning. Kristoffer Daag (L) och Bengt Åström (S) har utsetts till 
rösträknare.

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Antalet angivna röster är 11. De angivna val-
sedlarnas giltighet granskas. Samtliga röster är giltiga. 

Valsedlarna ordnas därefter i grupper, så att sedlar med samma gruppbeteckning bildar en valsedels-
grupp. Följande valsedelsgrupper, antal röster och föreslagna namn inom respektive valsedelsgrupp före-
ligger:

Valsedelsgrupp Alliansen

Inom valsedelsgrupp Alliansen har avgivits tre röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstå-
ende ordning: Amelie Gustafsson och Kristoffer Daag

Valsedelsgrupp (S)

Inom valsedelsgrupp (S) har avgivits fyra röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedanstående 
ordning: Bengt Åström, Margareta Abelsson och Mats Hedenström.

Valsedelsgrupp SD

Inom valsedelsgrupp SD har avgivits tre röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn: Ingvar Olsson
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Valsedelsgrupp VMP

Inom valsedelsgrupp VMP har avgivits en röst. Valsedeln upptar följande namn: Rolf Bengtsson

Fördelning av platser
De fem platser som ska besättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna, genom att räkna ut varje 
valsedelsgrupps jämförelsetal. Den valsedelsgrupp som får det högsta jämförelsetalet får den första plat-
sen utifrån följande förutsättningar:

Jämförelsetalet för en grupp är lika med det antal röster som valsedelsgruppen har fått, så länge gruppen 
inte tilldelats någon plats. För varje gång en grupp tilldelats en plats ska jämförelsetalet beräknas så att 
gruppens röstetal delas med det tal som motsvarar det antal platser som gruppen har tilldelats, ökat med 
1. Vid lika jämförelsetal ska avgörandet ske genom lottning.

Jämförelsetalen (innan någon plats tilldelats) blir: (S): 4, Alliansen: 3, SD: 3, VMP: 1

1. Den första platsen tilldelas (S) med jämförelsetalet 4
2. Den andra platsen tilldelas (efter lottning) Alliansen med jämförelsetalet 3
3. Den tredje platsen tilldelas SD med jämförelsetalet 3
4. Den fjärde platsen tilldelas (S) med jämförelsetalet 4/2=2
5. Den femte platsen tilldelas (efter lottning) Alliansen jämförelsetalet 3/2=1,5

Platserna fördelas därefter inom respektive valsedelsgrupp i den ordning som namnen står uppställda på 
valsedlarna.

Plats Jämförelsetal Valsedelsgrupp Ledamot

1 4 (S) Bengt Åström (S)

2 3 Alliansen Amelie Gustafsson (M)

3 3 SD Ingvar Olsson (SD)

4 4/2=2 (S) Margareta Abelsson (S)

5 3/2=1,5 Alliansen Kristoffer Daag (L)

Val av ersättare i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

Yrkanden
Kristoffer Daag (L) yrkar att Anneli Kihlstrand (C) och Patrik Flensburg (M) utses till ersättare i utbildnings- 
och kulturnämndens arbetsutskott.

Adam Lindahl (V) yrkar att Rolf Bengtsson (MP) utses till ersättare i utbildnings- och kulturnämndens ar-
betsutskott.

Bengt Åström (SD) yrkar att Selvete Murtezi (S) och Johan Svensson (S) utses till ersättare i utbildnings- 
och kulturnämndens arbetsutskott.
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Mats Hedenström (SD) yrkar att Laila Knudsen (SD) utses till ersättare i utbildnings- och kulturnämndens 
arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på var och en av de föreslagna nominerade och finner att utbildnings- och 
kulturnämnden beslutar att utse Anneli Kihlstrand (C), Patrik Flensburg (M), Rolf Bengtsson (MP), Selvete 
Murtezi (S) och Laila Knudsen (SD) till ersättare i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott.

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Sekreteraren upplyser 
om förfarandet vid majoritetsval och de krav som ställs på valsedlarna.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 19.20-19.25.

Beslutsgång forts.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Antalet angivna röster är 11. De angivna val-
sedlarnas giltighet granskas. Samtliga röster är giltiga. 

Resultatet av omröstningen innebär att en lista har fått 6 röster, en lista har fått 4 röster och en lista har 
fått en röst.

Listan som fått 6 röster upptar följande namn:

Anneli Kihlstrand
Patrik Flensburg
Rolf Bengtsson
Laila Knudsen
Johan Svensson

Ordföranden finner därmed att utbildnings- och kulturnämnden beslutar att utse Anneli Kihlstrand (C), 
Patrik Flensburg (M), Rolf Bengtsson (MP), Laila Knudsen (SD) och Johan Svensson (S) till ersättare i utbild-
nings- och kulturnämndens arbetsutskott.

Val av ordförande och vice ordförande i utbildnings- och kulturnämndens ar-
betsutskott
Anneli Kihlstrand (C) yrkar att Amelie Gustafsson (M) ska utses till ordförande och att Kristoffer Daag (L) 
ska utses till vice ordförande i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott. 

Amelie Gustafsson (M) och Kristoffer Daag (L) väljs med acklamation till ordförande respektive vice ordfö-
rande i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott.

___ 
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UKN/2018:455-119

§ 3
Val av representanter i samarbetsgruppen för gymnasieskolan i sydvästa Skåne, 
SSSV

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att för tiden 2019-2022 utse Amelie Gustafsson (M) och Bengt Åström (S) till representanter i samarbets-
gruppen för gymnasieskolan i sydvästra Skåne, SSSV.

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden har att utse två representanter i samarbetsgruppen för gymnasieskolan i 
sydvästra Skåne, SSSV.

Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) yrkar att Amelie Gustafsson (M) ska utses till representant i samarbetsgruppen för 
gymnasieskolan i sydvästra Skåne, SSSV.

Margareta Abelsson (S) yrkar att Bengt Åström (S) ska utses till representant i samarbetsgruppen för gym-
nasieskolan i sydvästra Skåne, SSSV.

___
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UKN/2018:455-119

§ 4
Val av representant i styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Ble-
kinge

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att för tiden 2019-2022 utse Amelie Gustafsson (M) till representant i styrgruppen för gymnasiesamver-
kan i Skåne och västra Blekinge.

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden har att utse en representant i styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skå-
ne och västra Blekinge.

Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) yrkar att Amelie Gustafsson (M) ska utses till representant i styrgruppen för gymnasi-
esamverkan i Skåne och västra Blekinge.

___
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UKN/2018:455-119

§ 5
Val av representant i styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att för tiden 2019-2022 utse Amelie Gustafsson (M) till representant i styrgruppen för vuxentutbildnings-
samverkan i Skåne.

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden har att utse en representant i styrgruppen för vuxentutbildningssamver-
kan i Skåne.

Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) yrkar att Amelie Gustafsson (M) ska utses till representant i styrgruppen för vuxent-
utbildningssamverkan i Skåne.

___
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UKN/2018:453-002

§ 6
Utseende av firmatecknare för utbildnings- och kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att från och med den 9 januari 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 Ingvar Olsson (SD) som ersättare, vardera med kontrasignation av förvaltnings-
chef Mats Jönsson eller biträdande förvaltningschef Inga-Britt Henriksson. 

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

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden har att utse firmatecknare. Beslutet föreslås gälla från den 9 januari 
2019 till dess att annat beslut fattas.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-18

___
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§ 7
Förvaltningen informerar

Ordförande Amelie Gustafsson (M) informerar om följande:

 Utbildnings- och kulturnämnden tillsammans med socialnämnden arrangerar utbildningsdagar för 
nämndernas förtroendevalda i Barsebäck den 13-14 februari. Sista anmälningsdag är den 25 janu-
ari.

Nämndsekreterare Anna Bonnevier informerar om följande:

 Burlövs kommun kommer att ha utbildningar för samtliga förtroendevalda den 31 januari 2019 
och den 28 februari 2019. Inbjudan kommer att skickas ut.

 Handlingar till nämndernas och utskottens sammanträden distribueras digitalt till en app i en 
surfplatta. De förtroendevalda som ännu inte fått en surfplatta kommer att få en sådan så snart 
som möjligt. Till dess kommer handlingarna att skickas via e-post.

 Alla förtroendevalda har eller kommer att få en burlov.se-adress. All kommunikation från kom-
munen kommer till burlov.se-adressen.

 Förtroendevalda har rätt till arvode för sammanträden och förrättningar, samt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst, om deltagande i ett sammanträde/förrättning medfört ett löneavdrag.

___
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