
BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämn-
den

Sammanträdesdatum 2020-03-24

Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:00

Beslutande Tamara Cifuentes Nuñez (S), tjänstgör för Bengt Åström (S)
Amelie Gustafsson (M), ordförande
Laszlo Pataki (SD)
Margareta Abelsson (S)
Kristoffer Daag (L)
Selvete Murtezi (S)
Kjell Wernebecker (SD), tjänstgör för Laila Knudsen (SD)
Johan Svensson (S)
Anneli Kihlstrand (C)
Adam Lindahl (V)
Mats Hedenström (SD)

Ersättare Clara Kihlstrand (C)
Farah Adibi Zadeh (S)
Annette Henriksson (S)
Patrik Flensburg (M)
Rolf Bengtsson (MP)
Ingvar Olsson (SD)

Övriga närvarande Mats Jönsson, förvaltningschef
Anna Bonnevier, nämndsekreterare
Cecilia Fehrlund, verksamhetschef förskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef
Sandra Tauberman, kvalitets- och utvecklingschef, t.o.m. § 19

Gunilla Lindberg, Kommunal
Emil Jireteg, Lärarförbundet

Utses att justera Tamara Cifuentes Nuñez (S) 

Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Arlöv, den 30 mars 2020  Paragrafer
18-27

Underskrifter:

Sekreterare ______________________________
Anna Bonnevier

Ordförande ______________________________
Amelie Gustafsson

Justerande ______________________________
Tamara Cifuentes Nuñez

1



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämn-
den

Sammanträdesdatum 2020-03-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

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

3

§ 19 Information - Corona 4

§ 20 Beställning av paviljongkapacitet till Tågarpskolan UKN/2020:35-291 5

§ 21 Svar till Skolinspektionen i samband med inspektion av 
Svanetorpskolan

UKN/2019:377-
609

6

§ 22 Revidering av utbildnings- och kulturnämnden delega-
tionsordning

UKN/2018:396-
002

7

§ 23 Fastställande av riktlinjer för skolskjuts UKN/2020:37-623 8

§ 24 Fastställande av riktlinjer för elevresa till gymnasieskola UKN/2020:36-623 9

§ 25 Anmälan av delegationsbeslut 10 - 11

§ 26 Delgivningar 12

§ 27 Förvaltningen informerar 13

2



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2020-03-24 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

 

§ 18
Val av justerare samt bestämmande av justeringens tid och 
plats

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att utse Tamara Cifuentes Nuñez (S) att jämte ordföranden ju-
stera dagens protokoll.

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 30 mars 2020.

___
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§ 19
Information - Corona

Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om att förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer för att minska smittspridningen av Coronaviruset. Vidare informerar han om vilka insatser som 
förvaltningen vidtar och planerar att vidta för att säkerställa att verksamheten fortsätter att fungera un-
der pandemin. Därutöver upplyser förvaltningschefen om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda 
för att en skola ska stänga samt om hur förvaltningen kommunicerar med vårdnadshavare och medarbe-
tare.

Kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman informerar om hur grundskolan förbereder för att kun-
na genomföra distans- och/eller fjärrundervisning om skolor behöver stänga. 

Verksamhetschef för förskola, gymnasieskola och vuxenutbildning Cecilia Fehrlund informerar om hur 
Komvux och gymnasieenheten anpassat sin verksamhet sedan distansundervisning infördes.

___
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UKN/2020:35-291

§ 20
Beställning av paviljongkapacitet till Tågarpskolan

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att begära att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger på Tågarpskolans 
tomt.

att hos kommunfullmäktige begära ersättning för etableringskostnader m.m. motsvarande 1 800 000 kro-
nor, hyreskostnader motsvarande 40 000 kronor per månad, driftskostnader motsvarande 3 000 kronor 
per månad, samt kostnader för inventarier motsvarande 200 000 kronor.

att till kommunfullmäktige överlämna framställan ”Beställning av paviljongkapacitet till Tågarpskolan” 
som underlag för beslutet.

Ärendebeskrivning
Elevunderlaget i Arlöv ökar och inför läsåret 20/21 behöver kommunen skapa lokalkapacitet för ytterliga-
re förskoleklasser. Den höga utbyggnadstakten ställer krav på snabb etablering av ny permanent skolka-
pacitet på Kronetorpsområdet. Innan permanent kapacitet är färdigställd behöver tillfälliga paviljonglös-
ningar tas i bruk.

Idag har alla F-6 skolor, i både Åkarp och Arlöv fullt. Det innebär att skolorna fullt ut nyttjar alla klassrum. 
Den kapacitet som finns att tillgå är ett mindre antal platser i enskilda årskurser.

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

Beslutsunderlag
Framställan: Beställning av paviljongkapacitet till Tågarpskolan

___
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UKN/2019:377-609

§ 21
Svar till Skolinspektionen i samband med inspektion av 
Svanetorpskolan

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att till Skolinspektionen avge svar enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomförde hösten 2019 en regelbunden kvalitetsgranskning av Svanetorpskolan. Skol-
inspektionen har i sitt beslut identifierat följande två utvecklingsområden:

 att rektorn leder och styr ett strategiskt jämställdhetsarbete så att alla elever oavsett könstillhörighet 
ges samma förutsättningar att lära och utvecklas samt vidtar åtgärder vid behov

 att lärare med stöd av rektorn utvecklar undervisningen så att eleverna i högre utsträckning görs del-
aktiga i sitt eget lärande genom att öka elevernas möjlighet att delta i planering och utvärdering av 
undervisningen.

Huvudmannen ska senast den 6 april 2020 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som 
vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och resultatet av dessa åtgärder. 

Från förvaltningen föreligger förslag till redovisning.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02
Förslag till svar till Skolinspektionen
Skolinspektionens beslut

___
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UKN/2018:396-002

§ 22
Revidering av utbildnings- och kulturnämnden 
delegationsordning

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta delegationsordning för utbildnings- och kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Delegering innebär att nämnden överlåter beslutanderätt till ett utskott eller en tjänsteman. Beslut fatta-
de med stöd av delegation gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Delegationsbeslut 
ska återrapporteras till nämnden. I delegationsordningen framgår vilka beslut som nämnden har delege-
rat och vem besluten har delegerats till.

Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad delegationsordning för utbild-
nings- och kulturnämnden.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09
Delegationsordning för utbildnings- och kulturnämnden, förslag

___
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UKN/2020:37-623

§ 23
Fastställande av riktlinjer för skolskjuts

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att fastställa riktlinjer för skolskjuts enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturförvaltningen har konstaterat att det finns ett behov av att revidera riktlinjerna för 
skolskjuts. Förvaltningen har sett en möjlighet att effektivisera handläggningen av skolskjutsresor samt att 
tydliggöra rätten till skolskjuts utifrån en skola nära hemmet. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) 10 kap 32 §; 11 kap 31 §; 18 kap. 30 § är hemkommunen (den kommun 
eleven är folkbokförd i) skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till elever i grundskola, grundsärskola 
och gymnasiesärskola om det behövs med hänsyn tagen till

 färdvägens längd,
 trafikförhållanden,
 funktionsnedsättning hos elev eller
 annan särskild omständighet.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02
Förslag till riktlinjer för skolskjuts

___
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UKN/2020:36-623

§ 24
Fastställande av riktlinjer för elevresa till gymnasieskola

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

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

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturförvaltningen har konstaterat att det finns ett behov av att revidera riktlinjerna för 
elevresa till gymnasieskola. Skånetrafiken har förändrat sitt handläggningsförfarande gällande busskort till 
gymnasielever och förvaltningen har också sett en möjlighet att effektivisera handläggningen av elevre-
sor. 

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 att:

 resekort med skolbiljett skickas till folkbokföringsadress (verkställighetsbeslut) för elever som uppfyl-
ler kraven för elevresa

 30 kronor (kortets värde) kommer att tas ut för förlorat resekort
 förtydligande angående spärr av resekort
 förtydligande angående olycksfallsförsäkring.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02
Förslag till riktlinjer för elevresa till gymnasieskola

___
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§ 25
Anmälan av delegationsbeslut

a) Rapport över delegationsbeslut, UKN delg/2020:10, 13, 19, 27-37, 41, 45-53

b) Ordförandebeslut – Beslut att övergå till att bedriva distansundervisning på gymnasieskolans in-
troduktionsprogram och Komvux
UKN/2020:106-615

c) Ordförandebeslut – Överflytt av skolpeng till elev till Skandinaviska skolan i Madrid
UKN/2019:469-609

d) Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 9 mars 2020

e) Beslut om bidrag för elevresor 2019-10-15—2020-03-17

f) Tilldelningsbeslut samt tecknande och uppsägning av avtal i förvaltningsinterna upphandlingar 
upp till 100 000 kronor t.o.m. den 23 mars 2020

g) Beslut om placeringar fattade under perioden den 26 februari till 23 mars 2020
 Förskola
 Förskoleklass
 Grundskola
 Fritidshem
 Pedagogisk omsorg

h) Beslut om antagning och mottagande av elev i gymnasieskola och vuxenutbildning t.o.m. den 23 
mars 2020

i) Överenskommelse med annan huvudman om placering och ersättning för barn och elever t.o.m. 
den 23 mars 2020

j) Beslut avseende utredning och vidtagande av åtgärd vid kränkande behandling t.o.m. den 23 
mars 2020

Yrkanden
Adam Lindahl (V) yrkar att utbildnings- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlin-
jerna för medflytt av skolpeng till svenska utlandsskolor.
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Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjerna för medflytt av skolpeng till svenska utlandsskolor.

Utbildnings- och kulturnämnden lägger därefter delegationsbesluten till handlingarna.

___
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§ 26
Delgivningar

1. Statistik avseende kränkande behandling inom förskola och skola 2019-12-03 – 2019-02-13
UKN/2019:330–609

2. Statistik avseende kränkande behandling inom förskola och skola 2020-02-14 – 2020-03-16
UKN/2019:330–609

3. Igångsättningstillstånd för etablering av paviljonger på Södervångsskolan
UKN/2019:442–291

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-09, § 36, Uppföljning av intern kontroll 2019 avseende 
kommungemensamma moment
UKN/2020:105–007 

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

___
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§ 27
Förvaltningen informerar

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg informerar om följande:

 Skolinspektionen har beslutat att avsluta den regelbundna tillsynen av Vårboskolan, eftersom de 
identifierade bristerna nu är åtgärdade. 

___
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