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§ 89 
Val av justerare samt bestämmande av justeringens tid och 
plats 
 
Utbildnings- och kulturnämnden utser Johan Svensson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Justeringen äger rum i medborgarhuset måndagen den 14 december. 

___ 
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§ 90 
Information - Utkast till programhandling Kronetorpskolan 
 
Charlotte Kristensson, arkitekt från FOJAB, presenterar ett utkast till programhandling för Kronetorpsko-
lan och berättar om var man är i processen. Nämnden får bland annat ta del av skisser, utkast till planrit-
ning samt konceptbilder/inspirationsbilder. Charlotte besvarar även nämndens frågor om projektet. 

___
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 UKN/2020:202-809 

 

§ 91 
Kultur- och fritidsstrategi i Burlövs kommun 
 

Beslut 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att anta kultur- och fritidsstrategi enligt i ärendet redovisat förslag. 

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, en extra remissrunda genomfördes även i ok-
tober/november till utvalda föreningar i Burlövs kommun då svarsfrekvensen var låg. Dokumentet har 
även reviderats utifrån synpunkter från kommunstyrelsens arbetsutskott i november. Förändringarna 
redovisas i tjänsteskrivelsen. 

Förslaget till strategi föreslås antagas av utbildnings och kulturnämnden. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-24 
Underlag för kultur- och fritidsstrategi 2020, 2020-06-26 
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 Lone Bach Borius 2020-09-30 

___ 
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 UKN/2019:346-805 

 

§ 92 
Allmänna bestämmelser för stöd till föreningar och 
medborgarinitiativ inom kultur- och fritidsområdet 
 

Beslut 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar  

att godkänna Allmänna bestämmelser för stöd till föreningar och medborgarinitiativ 2021, 

att utvärdera Allmänna bestämmelser för stöd till föreningar och medborgarinitiativ hösten 2021 inför 
beslut om eventuella revideringar inför 2022, samt 

att uppdra åt förvaltningen att säkerställa att de föreningar som drabbats av Covid-19 inte påverkas nega-
tivt av föreningsstödet. 

Ärendebeskrivning 
Den 30 september 2019 beslutade utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott att uppdra åt utbild-
nings- och kulturförvaltningen att göra en översyn av föreningsbidragsbestämmelserna i Burlövs kommun 
(UKN/2019:346-805 §88). Kommunen vill säkerställa att villkoren för olika föreningar är rättvisa och jäm-
ställda. Översynen skulle kartlägga villkoren för föreningarna i Burlövs kommun utifrån dagens förenings-
bidragsbestämmelser med avseende på: Lokaler, aktivitetsbidrag samt övriga kostnader kopplade till för-
eningarnas drift. Villkoren för Burlövs föreningar skulle även jämföras med villkoren i närliggande kom-
muner. 

Utbildning och kulturförvaltningen, kultur och fritid, har under 2020 arbetat aktivt med att se över före-
ningsbidragsbestämmelserna. Dialog har hållits med föreningar samt berörda verksamheter. Statistik och 
aktuell forskning på kultur och fritidsområdet samt i Burlövs kommun har analyserats. En jämförelse med 
kringliggande kommuners bidragssystem har gjorts. Arbetet har resulterat i att en övergripande strategi 
för kultur och fritidsfrågor i kommunen har tagits fram, vilken föreslås kopplas till de nya föreningsbi-
dragsbestämmelserna. 

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i föreningsbidragsbestämmelserna  

 För att tydliggöra föreningar som samarbetspart föreslås bidrag ändras till stöd och namnet på 
ramverket ändras till ”Bestämmelser för stöd till föreningar och medborgarinitiativ” 

 För att vara berättigad till stöd ska föreningen ha säte i Burlövs kommun och/eller att majoriteten 
av medlemmarna/målgruppen är kommuninvånare i Burlövs kommun.  

 Alla föreningar som har en exklusiv lokal där ingen annan har tillgång t.ex. klubblokal eller anlägg-
ning ska ha ett avtal med kommunen samt en subventionerad hyra tas ut. Arbetet med att skriva 
avtal kommer göras under 2021 och hyran läggas på samma nivå som grannkommunerna.  
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 Antalet stödformer minskas till totalt fyra varav två utgör ett grundstöd; aktivitetsstöd för före-
ningar anslutna till riksidrotten och verksamhetsstöd till övriga stödberättigade föreningar. Ett 
projekt och utvecklingsstöd skapas vilket kan sökas av alla berättigade föreningar samt medbor-
gare inkl. ungdomar i samarbetet med fritids och föreningsutvecklaren. Drift- och hyresstödet 
öppnas upp att söka för alla föreningar med verksamhet för de prioriterade grupperna samt 
kostnader för drift av lokaler/anläggningar som inte redan är subventionerade via avtal med 
kommunen.  

 Bedömning av stödets storlek kopplas direkt till fokusområdena i kultur och fritidsstrategin.   
 För att underlätta föreslås att ett datum den 25 mars varje år används med undantag för aktivi-

tetsstöd samt projekt och utvecklingsstödet som kan sökas vid två tillfällen.  

Dialoger har hållits med föreningarna i Burlövs kommun där synpunkter på förslaget har inhämtats. Dialog 
hölls med pensionärsföreningarna den 4 november 2020, studieförbunden den 6 november, kultur och 
arrangörsföreningarna den 9 november och idrottsföreningarna den 11 november. Uppslutningen på de 
digitala mötena har varit god och ramverket har ändrats utifrån de synpunkter som framkommit.  

En utvärdering av ramverket föreslås efter första året för att justera och ändra eventuella områden uti-
från dialog med föreningarna.  

Yrkanden 
Amelie Gustafsson (M) yrkar att förvaltningen uppdras att säkerställa att de föreningar som drabbats av 
Covid-19 inte påverkas negativt av föreningsstödet.  

Beslutsunderlag 
Beslut om översyn av föreningsbidragsbestämmelser i Burlövs kommun 
Kultur och fritidsstrategi Burlövs kommun 
Underlag till kultur och fritidsstrategi 2020 
Föreningsbidragsbestämmelser 2020 
Allmänna bestämmelser för stöd till föreningar och medborgarinitiativ 2021 

___ 
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 UKN/2020:356-806 

 

§ 93 
Taxor och avgifter Kultur och fritid 2021 
 

Beslut 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att fastställa taxor och avgifter för Kultur och fritid 2021. 

Reservationer 
Mot beslutet anmäls reservation av Bengt Åström (S), Margareta Abelsson (S), Selvete Murtezi (S) och 
Johan Svensson (S). 

Ärendebeskrivning 
Utbildning och kulturförvaltningen ser årligen över taxorna inom kultur och fritid samt reviderar dem 
utifrån behov. Inför 2021 har en uppdatering av layouten på styrdokumentet gjorts för läsbarhet.  

Inför 2021 har en förändring gjorts utifrån Allmänna bestämmelser för stöd till föreningar och medborga-
rinitiativ 2021 vilket är att gratis lokaler och anläggningar tidsbegränsas till två timmar för nolltaxade för-
eningar. Efter två timmar tas en mindre avgift på 20 kr per timme och förening ut. Syftet är att lokaler och 
anläggningar inte ska bokas upp då de inte används aktivt. Detta för att ge fler tillgång till lokalerna i sam-
band med att kommunen växer och med det efterfrågan.  

Beslutsunderlag 
Taxor och avgifter Kultur och fritid 2021 
Principer för avgiftsuttag för nyttjande av verksamheter inom utbildnings- och kulturnämndens ansvars-
område 

___
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 UKN/2020:301-605 

 

§ 94 
Bidrag till annan huvudman för förskola och grundskola för 
2021 
 

Beslut 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att fastställa bidragsbeloppen för år 2021, utifrån fastställda principer för skolpengsberäkning, enligt i 
ärendet redovisat förslag,  

att till verksamhetsansvarig ekonom delegera beslutet om att fastställa bidraget, till varje enskild och 
fristående huvudman utifrån fastställda bidragsbelopp för år 2021, samt 

att utse Adam Lindahl (V) att jämte ordföranden justera beslutet, då tidigare utsedd justerare Johan 
Svensson (S) har anmält jäv i ärendet. 

Jäv 
Margareta Abelsson (S), Kristoffer Daag (L), Laila Knudsen (SD), Johan Svensson (S), Anneli Kihlstrand (C) 
och Birna Loftsdóttir Nilsson (SD) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Utbildnings- och kulturförvaltningen har räknat fram belopp för bidrag till fristående aktörer samt inter-
kommunal ersättning för förskola och grundskola år 2021. Beräkningen har gjorts enligt likabehandlings-
principen, vilket innebär att den vilar på samma grunder som kommunen tillämpar vid beräkning av re-
surser till egna verksamheter.  

Bidraget består av ett grundbelopp där en del baseras på enhetens socioekonomiska underlag.  

Bidraget är ersättning för pedagogisk verksamhet och omsorg, läromedel och utrustning, elevvård, lokal-
kostnader, måltider, administration och mervärdesskatt. 

Tilläggsbelopp kan ges för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd samt modersmålsun-
dervisning. Respektive aktörer måste ansöka om tilläggsbelopp för varje enskild individ och utbetalningen 
görs enligt skriftlig överenskommelse. 

Yrkanden 
Amelie Gustafsson (M) yrkar att Adam Lindahl (V) utses att jämte ordföranden justera beslutet, då tidiga-
re utsedd justerare Johan Svensson (S) har anmält jäv i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20 
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Bidrag till annan huvudman för förskola och skola 2021 

___
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 UKN/2020:351-002 

 

§ 95 
Attestordning utbildnings- och kulturnämnden 2021 
 

Beslut 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att anta attestordning 2021 enligt i ärendet redovisat förslag, samt 

att ge förvaltningschef rätt att utse en annan attestant vid förändring av befattningsinnehavare. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till attestförteckning 2021 för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter överlämnas av för-
valtningen. Attestförteckningen grundas på den aktuella tjänstemannaorganisationen och den kommer 
att uppdateras året efter eventuella personal- eller organisationsförändringar som påverkar attesträtten. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-09 
Attestordning 2021 för utbildnings- och kulturnämnden 
Blankett för namnteckningsprov 

___ 
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 UKN/2020:303-002 

 

§ 96 
Utseende av firmatecknare för utbildnings- och 
kulturnämnden 2021 
 

Beslut 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att från och med 7 december 2020 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 Laszlo Pataki (SD) som ersättare, vardera med kontrasignation av förvaltnings-
chef Mats Jönsson eller biträdande förvaltningschef Peter Nyberg.  
 

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

- Till att kvittera värdepost, rekommenderade brev, delgivningar och liknande utses förvaltnings-
chef Mats Jönsson, biträdande förvaltningschef Peter Nyberg, verksamhetschef för förskola, 
gymnasieskola och Komvux Cecilia Fehrlund, kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg, 
kostchef Ola Moberg, städchef Jeanette Dahlberg, kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauber-
man, IKT-strateg Anders Erenius, barnomsorgshandläggare Camilla Björkman, systemförvalta-
re/handläggare Anni Nilsson, administratör Pia Hansen och nämndsekreterare Johan Bjurnemark 
var för sig. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av ändrade befattningshavare har utbildnings- och kulturnämnden att utse firmatecknare. 
Beslutet föreslås gälla från den 7 december 2020 till dess att annat beslut fattas. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-09 

___ 
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 UKN/2020:360-609 

 

§ 97 
Ny indexerad avgiftsnivå för maxtaxa 2021 
 

Beslut 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg enligt ärendet i redovisat förslag. 

Ärendebeskrivning 
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritids-
hem har förändrats och inkomsttaket i maxtaxan är sedan några år tillbaka indexreglerat. Inkomsttaket 
per månad 2021 är 50 340 kronor. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kom-
mer att öka och att statsbidraget minska i motsvarande omfattning. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 

___ 
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 UKN/2019:43-012 

 

§ 98 
Revidering av årshjul för systematiskt kvalitetsarbete 2021 
 

Beslut 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att godkänna revidering av årshjulet för redovisning av systematiskt kvalitetsarbete 2021. 

Ärendebeskrivning 
Årlig översyn och eventuell revidering av årshjulet för redovisning av systematiskt kvalitetsarbete för hu-
vudman. Två förändringar föreslås.  

Inför året 2021 föreslås två ändringar i årshjulet.  

- en förflyttning av redovisning av arbetet kring studie- och yrkesvägledning från juni till oktober. 
- en strykning av ordet ”ink fritidshem” vilken tidigare stod utskriven efter ”Ledningens analys” 

Dessa ändringar uppstår utav att ”Ledningens analys” innefattar en omfattande genomlysning av följande 
fem områden: 

- Skolans kunskapsresultat 
- Utvecklingen av undervisningen på enheten  
- Elevhälsofrämjande arbete 
- Studie- och yrkesutveckling 
- Utveckling av undervisning och verksamheten på fritidshemmet 

Områden som föreslås ändras har därav en säkerställd redovisning under kvalitetsredovisningen i okto-
ber. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-27 
Årshjul systematiskt kvalitetsarbete 2021 

___ 
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 UKN/2020:357-628 

 

§ 99 
Reviderad huvudmannaplan - arbetsplan för studie- och 
yrkesvägledning i Burlövs kommun 2020 
 

Beslut 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att anta arbetsplan för studie- och yrkesvägledning 2020.   

Ärendebeskrivning 
Utbildnings- och kulturnämnden har tidigare antagit en kommunövergripande arbetsplan för studie- och 
yrkesvägledning. Arbetsplanen har nu reviderats. Förändringarna mot tidigare plan är att den har delats 
upp i en kortare arbetsplan med tillhörande bilagor där aktiviteter för respektive stadie beskrivs. Arbets-
planen har försetts med en innehållsförteckning, ett forskningsperspektiv har lagts till och den obligato-
riska praon för åk 7-9 har skrivits in i planen.  

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 
Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Burlövs kommun 2020 

___ 
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 UKN/2018:455-119 

 

§ 100 
Fyllnadsval till utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

Beslut 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

att utse Victoria Gustafsson (M) till ersättare i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Utbildnings- och kulturnämnden har att utse ersättare för Patrik Flensburg (M) som har avsagt sig sitt 
uppdrag som ersättare i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott.  

Yrkanden 
Anneli Kihlstrand (C) yrkar att nämnden utser Victoria Gustafsson (M) till ersättare i utbildnings- och kul-
turnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunfullmäktige 2020-11-16 § 103, Avsägelser och fyllnadsval 

___ 
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 UKN/2020:26-012 

 

§ 101 
Systematiskt kvalitetsarbete - Marknadsföring 
 
Nämnden tar del av ett filmklipp där kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman redovisar förvalt-
ningens insatser gällande kommunikation och marknadsföring under det gångna året. 

___
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 UKN/2020:26-012 

 

§ 102 
Systematiskt kvalitetsarbete - Elevnärvaro, elevhälsa 
 
Nämnden tar del av förvaltningens statistik och analys gällande elevnärvaro genom en rapport samman-
ställd av elevhälsochef Helena Collijn.  

___
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 UKN/2020:26-012 

 

§ 103 
Systematiskt kvalitetsarbete - Kultur och fritid 
 
Nämnden tar del av ett filmklipp där kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg går igenom kvalitets-
redovisningen för kultur och fritid för det gångna året. 

___
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§ 104 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

a) Rapport över delegationsbeslut, UKN delg/2020:120, 158–161, 166–173, 175-194, 197, 199 
 

b) Ordförandebeslut – tillägg till utskottsbeslut 2020-09-28 § 86 
UKN/2020:219–714 
 

c) Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 23 november 2020 
 

Utbildnings- och kulturnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. 

___
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§ 105 
Delgivningar 
 
 UKN/2020:335–609 

Statistik avseende kränkande behandling inom förskola och skola 2020-10-01 – 2020-11-26 
 UKN/220:361–004 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-21 § 150, Antagande av föreskrift om gallring av 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

 UKN/2019:426–059  
Beslut från förvaltningsrätten att avslå överklagandet mål nr: 12975 - 19 

 UKN/2019:371–214 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-16 § 100, Antagande av detaljplan för Åkarp 7:89, Allväxtcentret 

 UKN/2019:347–292 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-16 § 101, Ny idrottshall på Kronetorpsområdet 

 UKN/2020:375–141 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-16 § 98, Antagande av näringslivsplan 2021–2024 

 UKN/2020:376–052 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-16 § 97, Program för uppföljning av och insyn i verksamhet som 
utförs av privata utförare 2020–2022 

 UKN/2020:1–041 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-16 § 95, Fastställande av reviderad budget för 2021 med 
flerårsplan 2022–2023 

 UKN/2020:5–042 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-16 § 93, Uppföljningsrapport 3–2020 – kommunövergripande 

 UKN/2020:306–012 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-16 § 94, Revidering av indikatorer kopplade till kommunens mål 
2021–2022   

 Bästa skolkommun: Burlövs resultat - En rapport från Lärarförbundet om skolans förutsättningar i 
kommunen 
 

Utbildnings- och kulturnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

___
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§ 106 
Förvaltningen informerar 
 
 Biträdande förvaltningschef Peter Nyberg informerar om resultatet från Lärarförbundets rankning av 

Bästa skolkommun 2020, samt förvaltningens analys av resultatet.  
 Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om prognosen inför nämndens bokslut. Ett överskott på 

6,8 miljoner prognostiseras, men då 4 miljoner för gymnasiekostnader kommer behöva betalas tillba-
ka lär det slutliga resultatet landa på 2,8 miljoner i överskott. 

 Kultur- och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg informerar om historiken kring caféet på Möllegården 
och om upphandlingen av sådan tjänst som nyligen genomförts. 

 Mats uppdaterar även nämnden om coronaläget i förvaltningens verksamheter, samt om vilka åtgär-
der som vidtas med anledning av detta. 

 
___
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