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§ 71
Val av justerare samt bestämmande av justeringens tid och 
plats

Utbildnings- och kulturnämnden utser Laila Knudsen (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justeringen äger rum i medborgarhuset tisdagen den 20 oktober.

___
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UKN/2020:26-012

§ 72
Systematiskt kvalitetsarbete - Förskollärar-, grundskollärar-, 
Gy/Vuxbehörighet samt fritidspedagogsbehörighet

HR-chef Malin Fajersson redovisar statistik över andelen behöriga lärare inom områdena förskola, grund-
skola samt Komvux, gymnasieenheten.

__
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UKN/2020:5-042

§ 73
Uppföljningsrapport 3 för utbildnings- och kulturnämnden 
2020

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna i ärendet redovisat förslag till uppföljningsrapport 3 – 2020 och överlämna det till kommun-
styrelsen, samt

att förslå till kommunstyrelsen att vid bokslutsarbete besluta om att nämnden tillåts behålla det progno-
stiserade överskottet för att nämnden ska kunna avsluta lå 20/21 utan stora omställningar och för att 
finansiera ökade lagstadgade rättigheter till utbildning för vuxna som inte har täckning i budgetramen för 
2021.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämndens prognostiserar ett årsresultat som är överskott på 4,0 mnkr. Överskot-
tet återfinns inom gymnasieskola och nämnd- och centraladministration där 4,7 av generella förstärkning-
en har lagts. Underskott på ca 2,0 mnkr förväntas uppstå inom vuxenutbildning och ca 1,0 mnkr inom 
kultur- och fritidsverksamhet. 

Gymnasieskolans överskott enligt prognosen blir ca 3,0 mnkr och kan tillskrivas till lägre volym än nämn-
den fått kompensation för i budgetramen. Kultur- och fritidsunderskott kan tillskrivas intäktsbortfall på 
Burlövsbadet.

Underskott inom Komvux prognostiseras till ca 2,0 mnkr under förutsättningen att föreslagna åtgärder 
vidtas. Vuxenutbildning har erhållit ca 1,8 mnkr lägre bidrag från Migrationsverket än under år 2019.

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport 3-2020 - skrivelse

___
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UKN/2020:292-041

§ 74
Internbudget 2021 för utbildnings- och kulturnämnden, inkl. 
långsiktig investeringsplan

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna internbudget 2021 för utbildnings- och kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlade 2020-06-15 förslag till budgetramar och fastställde budgetram för ut-
bildnings- och kulturnämnden som för år 2021 uppgår till 612,3 mnkr. Budgetramen är justerad för prisut-
veckling, internhyra och kapitaltjänst.

Utöver detta har nämnden tilldelats medel för planerade volymökningar 18,7 mnkr och kvalitetshöjande 
satsningar på 1,5 mnkr.  Samtidigt har ramen minskat med 1,5 mnkr avseende hyra av Hvilans lokaler där 
gymnasieutbildning i egen regi hålls. I ramen ingår ej korrigering avseende löneutveckling 2020.

Medel som har beviljats för kvalitetshöjande insatser kommer att fördelas mellan grundskola och kultur- 
och fritid. 0,5 mnkr läggs i budget för ungdomsgruppen till hyreskostnader för fritidsgård i Arlöv.

Nämnden förslår att samtliga verksamheter driver verksamheten inom av kommunfullmäktiges beslutade 
ramar och gör prioriteringar inom egna ramar med undantag 450 tkr som kultur- och fritidsenheten ska 
förstärkas med. Förstärkningen ska gå till hyra av fritidsgården och ökade kostnader inför öppnandet av 
kommunens nya badhus.

Protokollsanteckning
På Bengt Åströms (S) begäran antecknas det till protokollet att socialdemokraterna anser att det ska byg-
gas en F-6 skola i Åkarp.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-06
Internbudget för utbildnings- och kulturnämnden 2021
Långsiktig investeringsplan 2020-2029

___
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UKN/2020:306-012

§ 75
Reviderade indikatorer för utbildnings- och kulturnämnden 
2021-2022

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att från 2021 förändra indikatorn Nöjd Medborgar-Index-Kultur till indikatorerna: 

- ”Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (t.ex. konstutställning, teater, kon-
serter etc.)” samt 

- ”Vad tycker du om bibliotekens utbud av aktiviteter? (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, 
utbildning)”

att inte ersätta indikatorn Nöjd Medborgar-Index- Idrotts- och motionsanläggningar, samt

att använda följande målvärden: 

- minst 50 % ska svara Ganska bra eller Mycket bra på frågan vad de anser om det lokala kultur- och 
nöjeslivet år 2022 (30 % år 2021).

- minst 60 % ska svara Ganska bra eller Mycket bra på frågan vad de anser om bibliotekets utbud av 
aktiviteter år 2022 (40 % år 2021).

Ärendebeskrivning
Statistiska Centralbyrån (SCB) förändrar från och med år 2021 den medborgarundersökning som varje år 
skickas ut till kommunens medborgare. Frågor, svarsskala och svarsindex ändras så att resultaten inte 
längre är jämförbara med tidigare år.

För utbildnings- och kulturnämnden innebär detta att det inte längre går att mäta målet ”Burlövsborna 
ska i hög utsträckning uppleva att de erbjuds ett brett utbud av kulturaktiviteter och en bra biblioteks-
verksamhet” på samma sätt som tidigare.

Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram förslag till justerade indikatorer och målvärden.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21

___
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2020:300-605

§ 76
Bidrag till annan huvudman för gymnasieskola 2021

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att bidrag för nationella program och nationella inriktningar, som anordnas av enskilda huvudmän för 
fristående gymnasieskolor, betalas enligt riksprislistan som Skolverket fastställer för år 2021,

att fastställa grundbidrag för IM-programmet till 152,5 tkr per program för år 2021. Bidragsbeloppet av-
ser språkintroduktion, individuellt alternativ och programinriktat val som Burlövs kommun anordnar i 
egen regi, samt

att fastställa grundbidrag för IB-programmet, som anordnas av enskilda huvudmän för gymnasieskolor, till 
117 tkr för år 2021. 

Ärendebeskrivning
Cirka 47 % av kommunens gymnasieelever går sin utbildning hos kommunala anordnare i omkretsen, lika 
många hos fristående anordnare medan resten på cirka 6 % går på något av introduktionsprogrammen i 
egen regi.

Till kommunala anordnare betalar kommunen interkommunal ersättning som motsvarar anordnarens 
självkostnad.

Till fristående anordnare betalar kommunen ersättning enligt riksprislistan, eftersom någon alternativ 
lista till riksprislistan inom samverkansområde Skåne inte är framställd.

Riksprislistan innehåller de grundbelopp som ska betalas när en elev har antagits till en utbildning som 
hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-18

___
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UKN/2020:302-623

§ 77
Inackorderingsbidrag 2021

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att anta bidragsbelopp för inackordering för år 2020 enligt följande:

Avstånd i kilometer Kronor per månad
44 - 174 1 625
175 - 899 2 130
900 - 2 450

att ge särskoleelev på gymnasienivå rätt till bidrag på samma grunder, 

att ge elev på en fristående gymnasieskola, folkhögskola eller riksinternatskola rätt till mellanskillnaden 
mellan av CSN beviljat bidrag och kommunens bidragsbelopp, när elev ansöker om detta,

att ge elev som studerar vissa program på kommunala gymnasieskolor där det ingår terminsstudier utom-
lands eller har beviljats medflytt av skolpeng till utlandsskola enligt nämndens riktlinjer (max ett läsår) rätt 
till bidrag. Bidrag på 2 130 kronor per månad kan beviljas under den termin när eleven studerar utom-
lands.

att ge elev som läser på korrespondentsgymnasiet rätt till bidrag motsvarande 1 600 kr per termin, samt

att i övrigt tillämpa skollagens bestämmelser.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att kommunen med stöd av 15 kap 32 § skollagen lämnar bidrag till elever som är 
mottagna i första hand till gymnasieutbildning på en kommunal skola och måste bo på en annan ort på 
grund av en lång resväg. 

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för inackordering och hemresor. Elev som har fått inac-
korderingsbidrag kan inte få ett busskort.

Inackorderingsbidrag kan inte beviljas om mer än hälften av uppehället bekostas av stat, kommun eller 
landsting.

En elev anses mottagen i första hand om den går en nationell gymnasieutbildning inom samverkansområ-
de Skåne och västra Blekinge. Det gäller även mottagande utanför Skåne och västra Blekinge, men enbart 
på det program och den inriktning som inte finns inom samverkansområdet.
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Elever som läser på fristående gymnasieskola, folkhögskola eller riksinternatskola har möjlighet att ansöka 
om inackorderingsbidrag hos CSN. 

Inackorderingsbidrag beviljas för elevens faktiska studietid, inte under jul- och sommarlov. Bidrag betalas 
ut för fyra månader på höstterminen och för fem månader på vårterminen.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08

___
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UKN/2018:68-009

§ 78
Utseende av dataskyddsombud för utbildnings- och 
kulturnämnden

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att utse Christoffer Hällefors till dataskyddsombud för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs kommun,

att bjuda in Christoffer Hällefors till utbildnings- och kulturnämnden den 18 februari 2021 för att presen-
tera en lägesrapport om förvaltningens dataskyddsarbete, samt

att uppdraget därmed upphör för Carina Malmborg.

Ärendebeskrivning
Enligt dataskyddsförordningen ska varje myndighet utnämna ett dataskyddsombud. Enligt nämndernas 
reglementen är varje nämnd personuppgiftsansvarig för sin behandling och ska därför utse ett data-
skyddsombud. 

Respektive nämnd, samt kommunens revisorer, utsåg dataskyddsombud inför dataskyddsförordningens 
ikraftträdande 2018. Utbildnings- och kulturnämnden utsåg sitt dataskyddsombud den 23 april 2018. 
Inom kommunen utsågs sammanlagt fyra olika personer till dataskyddsombud, med ansvar för en eller 
flera nämnder. 

Vid ett möte med nämndernas ordförande den 30 mars 2020, rörande dataskyddsarbetet i Burlövs kom-
mun, gavs ett uppdrag åt HR-chef och kanslichef att se över organisation och arbetssätt för dataskyddsar-
betet i kommunen, för att ge bättre stöd och vägledning till verksamheterna.

En av åtgärderna är att utse ett och samma dataskyddsombud för samtliga nämnder, och revisionen, med 
organisatorisk tillhörighet på HR-avdelningen. Nytt beslut måste därför fattas av alla personuppgiftsansva-
riga organ. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-17

___
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UKN/2020:299-012

§ 79
Information - Verksamhetsplan för utbildnings- och 
kulturförvaltningen 2021

Utbildnings- och kulturnämnden lägger utbildnings- och kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2021 
till handlingarna.

___
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UKN/2020:237-007

§ 80
Plan för intern kontroll för utbildnings- och kulturnämnden 
2021

Beslut
Utbildnings och kulturnämnden beslutar

att fastställa plan för intern kontroll för utbildning- och kulturnämnden 2021 enligt i ärendet redovisat 
förslag.

Ärendebeskrivning
Enligt Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen fastställa en internkon-
trollplan. I planen ska framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året. 

Förvaltningen föreslår, efter genomförd riskanalys, att följande risker ska granskas inom ramen för 2021 
års interna kontroll:

 Att avgångssamtal inte erbjuds
 Att tillgängligheten till hjärtstartare inom anläggningar under nämndens verksamhetsområde är 

låg
 Att rutiner för aktiviteter utanför skolorna och förskolorna inte följs

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-04
Plan för intern kontroll för utbildnings- och kulturnämnden 2021

___
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UKN/2020:202-809

§ 81
Antagande av kultur- och fritidsstrategi

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att godkänna förslag till kultur- och fritidsstrategi enligt i ärendet redovisat förslag och att överlämna 
strategin till kommunfullmäktige för antagande, samt

att föreslå kommunfullmäktige att därmed upphäva riktlinjer för konstnärlig utsmyckning, antagna av 
kommunfullmäktige den 21 september 2015, § 103 (KS/2014:174).

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturförvaltningen, Kultur och fritid har tagit fram en ny strategi för kultur- och fritids-
frågor 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. 

Ett förslag till strategi sändes på remiss under september och dokumentet har därefter reviderats, för-
ändringarna redovisas i tjänsteskrivelsen. 

Förslaget till strategi föreslås godkännas och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden
Bengt Åström (S) yrkar att ärendet återremitteras för att ge föreningarna förlängd svarstid på remissen.

Kristoffer Daag (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Anneli Kihlstrand (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att ärendet behandlas idag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Bengt Åströms (S) yrkande om återremiss mot Anneli Kihlstrands (C) yrkande om att 
ärendet behandlas idag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Anneli Kihlstrands (C) yrkande.

Protokollsanteckning
På Bengt Åströms (S) begäran antecknas följande till protokollet: Socialdemokraterna anser att remissti-
den har varit för kort och att många föreningar därmed ej har haft tid att komma in med yttranden. På 
grund av Corona-pandemin har många föreningar ej kunnat hålla sin möten och ta ställning till planen. 
Nämnden borde därför avvakta med beslutet och istället förlänga den nuvarande kultur- och fritidsstrate-
gin.
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Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-30
Underlag för kultur- och fritidsstrategi 2020, 2020-06-26
Förslag till kultur- och fritidsstrategi
Yttrande Socialnämnden 2020-09-18
Yttrande Åkarps-Burlövs Tennisklubb 2020-09-28
Yttrande Miljö- och byggnämnden 2020-09-29
Yttrande Kommunstyrelsen 2020-09-30
Yttrande Föreningen MedVind 2020-09-30

___
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UKN/2020:138-609

§ 82
Redovisning - Val av annan grundskola än i Burlövs kommun

Kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman redovisar svar på initiativärendet om att utreda orsaker 
till att vårdnadshavare väljer annan grundskola än de i Burlövs kommun. Resultatet kommer ur en skriftlig 
enkät vilken sänts till samtliga aktuella vårdnadshavare. Svaren är redovisade i kategorier vilka skapats 
utifrån gemensamma nämnare i respondenternas svar. 

___
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UKN/2020:26-012

§ 83
Systematiskt kvalitetsarbete - Studie- och yrkesvägledning

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg presenterar resultatet av kommunens PRAO under läsåret 
2019/2020, då sammanlagt 157 elever var ute på PRAO. Peter informerar även om vad som är på gång 
och kommer att utvecklas inför nästa omgång PRAO under vårterminen 2021.

___

17



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2020-10-12 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2020:26-012

§ 84
Systematiskt kvalitetsarbete - Kost och städ

Nämnden tar del av en föredragning om kvalitetsarbetet inom området måltid och lokalvård via ett film-
klipp med kostchef Ola Moberg. Föredragningen omfattar:

 Sjukfrånvarostatistik
 Statistik över inköp av måltider
 Aktuella projekt inom måltidsverksamheten
 Innovationsprojekt inom lokalvården

___

18



BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2020-10-12 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2020:26-012

§ 85
Systematiskt kvalitetsarbete - Ledningens analys, inkl. 
fritidshem

Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg och kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman redogör 
för ledningens analys, med fokus på följande huvudområden:

 Förskolan
 Kunskapsresultat
 Undervisningsutveckling
 Elevhälsa
 SYV-arbetet
 Fritidshem

___
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§ 86
Anmälan av delegationsbeslut

a) Rapport över delegationsbeslut, UKN delg/2017:102-109, UKN delg/2020:125, 127-157, 162-165

b) Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 28 september 2020

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

___
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§ 87
Delgivningar

 UKN2020:335–609
Statistik avseende kränkande behandling inom förskola och skola 2020-08-24 – 2020-09-30 

 UKN/2020:314–168
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07 § 101, Antagande av handlingsplan mot våldsbejakande extre-
mism 2020—2022

 UKN/2020:328–006 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 85, Fastställande av sammanträdesplanering 2021

 UKN/2020:70–609
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 73, Motion av Adam Lindahl (V) – Säkerställ barnens 
svenskkunskaper 

 UKN/2020:24–292
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 74, Motion av Rolf Hagmann (SD) – Motion angående det 
stängda ridhuset hos Burlövs Ryttarförening 

 UKN/2020:4–042
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 75, Uppföljningsrapport 2–2020 inklusive delårsrapport för 
2020 01-01–2020-06-30

 UKN/2019:187–291
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 82, Tillbyggnad av Tågarpskolan 

 UKN/2020:186–059
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 83, Ny förskola i Arlöv på Rusthållaregården 

 UKN/2019:362–214
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 81, Antagande av detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., 
Företagsvägen

 UKN/2020:13–214  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 77, Antagande av detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., 
Lagervägen 

 UKN/2019:413–214
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 § 79, Antagande av detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sun-
nanå-Korshög

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

___
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§ 88
Förvaltningen informerar

Kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg informerar om planer på att hyra lokal för fritidshus på 
Dalbyvägen 51, samt att fritidsaktiviteter kommer att hållas på den intilliggande mötesplatsen inför att 
den nya lokalen görs i ordning.

___
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