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§ 31
Val av justerare samt bestämmande av tid och plats för justering
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att utse Kerstin Maughan (V) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 30 april 2018.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Information - Dataskyddsförordningen (GDPR)
Intendent Carina Malmborg och systemförvaltare Anni Nilsson informerar om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018.
___

Justerandes sign.
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§ 33
Information - Digitalisering i de nya läroplanerna
Grundskolechef Peter Nyberg informerar om digitaliseringen i de nya läroplanerna som börjar
gälla läsåret 2018/2019. Grunden till förändringarna finns i den nationella IT-strategin.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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UKN/2017:418

§ 34
Framställan om att inleda detaljplanearbetet för en ny F-6 skola i
Åkarp
Sammanfattning
Efter att ha tagit del av planavdelningens lokaliseringsutredning av ny F-6 skola i Åkarp har
nämndens ordförande gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till framställan till
kommunstyrelsen. Förvaltningen instämmer i de ställningstaganden som görs i lokaliseringsutredningen och föreslår att arbetet med att ta fram en ny detaljplan, som gör det möjligt att
bygga en ny F-6 skola för c:a 350 elever i närheten av Östragårdens förskola, ska påbörjas så
snart som möjligt.
___

Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet
Yrkanden
Lars-Anders Espert (SD) yrkar att utbildnings- och kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna framställan om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för att bygga en ny F-6
skola för 350 elever väster om E6 i höjd med Mossvägen, söder eller norr om Lundavägen på
Kronetorpsidan av E6.
Margareta Abelsson (S) med instämmande av Kristoffer Daag (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Lars-Anders Esperts (SD) yrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen överlämna framställan om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för
att bygga en ny F-6 skola för c:a 350 elever invid Östragårdens förskola enligt i ärendet redovisat
förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Lars-Anders Espert reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning
Sven Sonesson (-) lämnar följande protokollsanteckning:
”Jag vill hänvisa till mitt yrkande i utbildnings- och kulturnämnden beslut den 26 mars 2018 § 27,
Utbildnings- och kulturnämndens lokalförsörjningsplan 2017-2027:
att nämnden beslutar att uppmana kommunstyrelsen att köpa Södervångskolans grannfastighet
som är till salu (Resedavägen 57). På den nya sammanslagna tomten ska snarast en F-6-skola
uppföras.”
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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UKN/2018:1

§ 35
Budget 2019-2021 för utbildnings- och kulturnämnden
Sammanfattning
Förvaltningen har, efter samråd med nämnden, upprättat en budgetskrivelse för 2019-2021 enligt den mall som kommunledningskontoret har tagit fram.
Förvaltningen föreslår att nämnden ska prioritera de äskanden som finns i budgetskrivelsen. Som
bilaga till tjänsteskrivelsen finns även fackliga yrkanden med en skrivelse från Kommunal och två
skrivelser från Lärarnas Riksförbund.
___

Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet
Yrkande
Lars- Anders Espert yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att anta budgetskrivelse för 2019-2021 enligt i ärendet redovisat förslag.
att äskanden i budgetskrivelsen ska prioriteras enligt följande:
1
2.
3.
4.

Nivåhöjande kvalitetssatsningar för grundskolan och förskolan
Nivåhöjande satsningar på kultur och fritid
Tillfälliga satsningar på att utöka lärares kompetens och att utbilda fler förskollärare
Tillfälliga satsningar på utredningar inom kultur- och fritidsområdet

att nämnden uttalar att det finns ett behov av att i kommande lönerevisioner göra särskilda
satsningar på lärare/förskollärare som har stannat länge i kommunens skolor och som bedöms
göra ett gott arbete.
att nämnden, i höstens arbete med internbudget, kommer att sträva efter att avsätta medel för
fortsatta satsningar på arbetskläder för personal i förskolan och fritidshem.

Protokollsanteckning
Kristoffer Daag (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vision Burlöv kommer att lämna ett eget budgetförslag.”
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Lars-Anders Espert (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna kommer eventuellt att lägga fram tilläggsyrkanden i ärendet.”
___

Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet
Förvaltningens komplettering av ärendet
Förvaltningen föreslår att den fjärde attsatsen kompletteras så att även ungdomsgruppen innefattas i den fortsatta satsningen på arbetskläder.
Förvaltningen föreslår vidare att förslaget till beslut kompletteras med en femte attsats med
följande lydelse: att delegera till barn- och utbildningsutskottet att besluta om komplettering av
budgetskrivelsen avseende tillbyggnad av Humlemadskolan inklusive bullerplank.

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att anta budgetskrivelse för 2019-2021 enligt i ärendet redovisat förslag.
att äskanden i budgetskrivelsen ska prioriteras enligt följande:
1
2.
3.
4.

Nivåhöjande kvalitetssatsningar för grundskolan och förskolan
Nivåhöjande satsningar på kultur och fritid
Tillfälliga satsningar på att utöka lärares kompetens och att utbilda fler förskollärare
Tillfälliga satsningar på utredningar inom kultur- och fritidsområdet

att nämnden uttalar att det finns ett behov av att i kommande lönerevisioner göra särskilda
satsningar på lärare/förskollärare som har stannat länge i kommunens skolor och som bedöms
göra ett gott arbete.
att nämnden, i höstens arbete med internbudget, kommer att sträva efter att avsätta medel för
fortsatta satsningar på arbetskläder för personal i förskola, fritidshem och ungdomsgrupp.
att delegera till barn- och utbildningsutskottet att besluta om komplettering av budgetskrivelsen
avseende tillbyggnad av Humlemadskolan inklusive bullerplank.

Protokollsanteckning
Kristoffer Daag (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vision Burlöv tackar förvaltningen och de fackliga organisationerna för många utmärkta förslag
och kommer att överväga dem i vårt eget budgetförslag.”
Lars-Anders Espert (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna kommer att lägga fram tilläggsyrkanden till budgetsförslaget.”
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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UKN/2018:121

§ 36
Uppföljningsrapport 1-2018 för utbildnings- och kulturnämnden
Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott på cirka 6,5 mnkr under förutsättning att önskad resultatöverföring på 1,7 mnkr från 2017 beviljas. 5,6 mnkr av underskottet
återfinns inom gymnasiet och grundsärskolan.
Intäkterna beräknas till ca 13 mnkr högre än budgeterat. Prognosen grundar sig på beslutade
externa bidrag från bl.a. Skolverket och Migrationsverket. Samtliga intäkter som uppstår utöver
de redan budgeterade är kopplade till motprestation eller är kompensation för redan förhöjda
kostnader, vilket innebär att ökade intäkter inte kommer att kunna påverka resultatet.
Förskolan beräknas gå med ett underskott på 0,4 mnkr. Beräkningen utgår dock ifrån att nämnden beviljas 0,8 mnkr i resultatöverföring från 2017 för en ny specialpedagogtjänst vars rekrytering redan påbörjats. Grundskolan prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr, vilket kan härledas
till grundsärskolan. Gymnasiet beräknas gå med underskott på 3,6 mnkr varav underskott för
köpta gymnasieplatser inklusive gymnasiesärskoleplatser beräknas till 2,6 mnkr. Komvux beräknas klara verksamheten inom budgetramen under förutsättning att de 0,9 mnkr som nämnden
har ansökt om som resultatöverföring från 2017 beviljas. För kost- och städenheten prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr, vilket härstammar från ökade livsmedelskostnader
samt kostnaden för de färdiga måltiderna som köpts in under ombyggnationen av Dalslundskolans kök.
Nämnden fortsätter att följa upp ekonomin och kommer att vidta åtgärder för att förhindra
större underskott. Fokus ligger på verksamheter vars kostnader kan påverkas. Nämnden är dock
mån om att väsentliga kvalitetssänkningar ska undvikas.
___

Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet
Utskottets förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att godkänna uppföljningsrapport 1-2018 för utbildnings och kulturnämnden i enlighet med i
ärendet redovisat förslag och överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
att bevilja ett inventarieanslag på 1 mnkr för möbler till Dalslundskolans matsal.
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet
Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att godkänna uppföljningsrapport 1-2018 för utbildnings och kulturnämnden i enlighet med i
ärendet redovisat förslag och överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
att föreslå kommunfullmäktige bevilja ett inventarieanslag på 1 mnkr för möbler till Dalslundskolans matsal.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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UKN/2018:16

§ 37
Stadieindelad timplan från höstterminen 2018
Sammanfattning
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på en stadieindelad timplan. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2018. I praktiken innebär det att den stadieindelade timplanen
börjar gälla från och med läsåret 2018/2019. Dock skall elever som påbörjar årskurs 7, 8 eller 9
höstterminen 2018, läsa enligt nuvarande timplan resterande läsår av grundskolan.
Huvudskälen för beslutet om stadieindelad timplan är att undervisningstiden för elever på olika
skolor skall bli mer likvärdig. Samtidigt ges respektive huvudman större möjlighet att följa upp att
elever i grundskolan får den undervisningstid i respektive ämne, som eleven är berättigad till.
Reglering av timplan påverkar organisation, tjänstefördelning och schemaläggning på varje skola.
Därför behöver huvudmannen fastställa en timplan som också beskriver fördelningen av de olika
ämnena per årskurs, inom varje stadie.
Rektorsgruppen har i samråd med grundskolechef och förvaltningschef tagit fram ett förslag till
timplan för Burlövs kommun. I förslaget har den nationellt beslutade stadieindelade timplanen
följts och omsatts för respektive årskurs. I Burlövs kommuns timplan har avrundningar uppåt, till
jämnt antal minuter gjorts för att underlätta schemaläggning och planering av undervisningen.
Totalt sett är avrundningen uppåt av marginell karaktär och på så sätt inte heller kostnadsdrivande.
Riksdagens beslut om sammanlagt tio dagars obligatorisk prao för elever i årskurs 8 och/eller 9
skall enligt Skolverket rymmas inom den garanterade undervisningstiden.
Noteras bör också att förslag från regeringen om utökad tid i matematik och idrott kommer att
behandlas under hösten 2018 med planerat ikraftträdande hösten 2019. Om riksdagen fattar
beslut om utökad tid för idrott och matematik behöver nämnden fatta beslut om en revidering
av Burlövs kommuns stadieindelade timplan, senare i höst eller senast våren 2019.
___

Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet
Förvaltningens komplettering av ärendet
Förvaltningen föreslår att förslaget till beslut kompletteras med en ytterligare attsats med lydelsen: att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med information om upplägget
av praoverksamheten.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utskottets förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att fastställa den stadieindelade timplanen för Burlövs kommun med ikraftträdande från och
med läsåret 2018/2019.
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med information om upplägget av
praoverksamheten.
___

Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet
Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att fastställa den stadieindelade timplanen för Burlövs kommun med ikraftträdande från och
med läsåret 2018/2019.
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med information om upplägget av
praoverksamheten.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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UKN/2017:528

§ 38
Förtydligande av markupplåtelse vid Burlövs Ryttarförening
Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden beslöt 2018-01-29 att hos kommunstyrelsen begära utredningsmedel, 200 000 kronor, att disponeras av fastighetsavdelningen, för utredning av kostnader
för att färdigställa paddocken vid Burlövs Ryttarförening.
Kommunstyrelsen beslöt 2018-03-05 att återremittera ärendet till utbildnings- och kulturnämnden för att utreda förhållandena avseende marken som paddocken befinner sig på.
Trepartsavtal finns mellan Fredrik Jörgensen, Burlövs Ryttarförening och Lunds Domkyrka som
reglerar att Burlövs Ryttarförening får arrendera marken ca 3 850 kvm för anläggande av uteridbana. Avtalet reglerar också att därest avtalet mellan Fredrik Jörgensen och Lunds Domkyrka inte
förlängs upplåter Lunds Domkyrka nyttjanderätten av marken till Burlövs Ryttarförening för en
period av tio år från 2014-06-13.
Marken är inte detaljplanelagd.
___

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Utskottets förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen överlämna trepartsavtal som klarlägger nyttjanderätten för marken som
Burlövs Ryttarförening disponerar på av Lunds domkyrka ägd mark.
___

Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet
Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen överlämna trepartsavtal som klarlägger nyttjanderätten för marken som
Burlövs Ryttarförening disponerar på av Lunds domkyrka ägd mark.
___

Justerandes sign.
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UKN/2017:475

§ 39
Utseende av firmatecknare för utbildnings- och kulturnämnden
Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden utser årligen firmatecknare. Eftersom ett byte av förvaltningschef ska göras under maj 2018 måste nämnden fatta ett nytt beslut om firmatecknare.
___

Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet
Utskottets förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att från och med den 19 maj 2018 till dess att annat beslut fattas, utse följande firmatecknare:
•

Till att underteckna utbildnings- och kulturnämndens handlingar utses nämndens ordförande Bengt Åström (S), med nämndens 1:e vice ordförande Anneli Kihlstrand (C), nämndens 2:e vice ordförande Lars-Anders Espert (SD) eller kultur- och fritidsutskottets ordförande Margareta Abelsson (S) som ersättare, vardera med kontrasignation av förvaltningschef Mats Jönsson eller biträdande förvaltningschef Inga-Britt Henriksson.

•

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

___

Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet
Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att från och med den 19 maj 2018 till dess att annat beslut fattas, utse följande firmatecknare:
•

Till att underteckna utbildnings- och kulturnämndens handlingar utses nämndens ordförande Bengt Åström (S), med nämndens 1:e vice ordförande Anneli Kihlstrand (C), nämndens 2:e vice ordförande Lars-Anders Espert (SD) eller kultur- och fritidsutskottets ordförande Margareta Abelsson (S) som ersättare, vardera med kontrasignation av förvaltningschef Mats Jönsson eller biträdande förvaltningschef Inga-Britt Henriksson.

Justerandes sign.

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

Justerandes sign.
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UKN/2017:474

§ 40
Reviderad attestförteckning 2018
Sammanfattning
Förslag till reviderad attestförteckning 2018 för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter
överlämnas av förvaltningen. Revidering av attestförteckningen sker med anledning av förändring av förvaltningschef. Attestförteckningen grundas på den tjänstemannaorganisationen som
kommer att gälla från april 2018 och uppdateras under året efter eventuella personal- eller organisationsförändringar som påverkar attesträtten.
___

Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet
Utskottets förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att anta attestförteckning 2018 enligt i ärendet redovisat förslag
att ge förvaltningschef rätt att byta ut en person mot annan vid förändring av befattningsinnehavare.
___

Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet
Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att anta attestförteckning 2018 enligt i ärendet redovisat förslag
att ge förvaltningschef rätt att byta ut en person mot annan vid förändring av befattningsinnehavare.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

BURLÖVS KOMMUN

Utbildnings- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-23
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UKN/2018:68

§ 41
Utseende av dataskyddsombud för utbildnings- och kulturnämnden
Sammanfattning
EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018.
Förordningen ersätter nuvarande EG-direktiv 95/46/EG och personuppgiftslagen (1998:204).
Förordningen blir direkt tillämplig i medlemsstaterna. Enligt dataskyddsförordningen ska en
myndighet utnämna ett dataskyddsombud.
Enligt nämndernas reglementen är varje nämnd personuppgiftsansvarig för sin behandling och
ska därför utse ett dataskyddsombud. Ombudet ska ha tillräckligt med tid och resurser för att
utföra uppdraget.
Dataskyddsombudet ska bland annat informera och ge råd inom organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning, övervaka
att lagstiftningen följs och fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten (Datainspektionen)
och för de registrerade.
Kommunens arkivarie är idag personuppgiftsombud för hela kommunen, men det uppdraget
upphör med automatik när den nya lagstiftningen träder i kraft.
___

Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet
Utskottets förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att utse Carina Malmborg som dataskyddsombud för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs
kommun.
___

Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet
Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att utse Carina Malmborg som dataskyddsombud för utbildnings- och kulturnämnden i Burlövs
kommun.
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Meddelanden/delgivningar
01 Statistik avseende kränkande behandling inom förskola och skola 2018-03-19--2018-04-15
02 Lokalbidrag 2017
03 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre 2018
04 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-19 § 22 - Biblioteksplan 2018
05 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-19 § 19 - Kommunövergripande arbetsmiljörapport
2017
06 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-19 § 16 - Begäran om anslag för etablering av provisorisk förskoleavdelning vid Burlövsbadet
07 Öppet brev till politiker rörande obligatorisk förskoleklass
Utbildnings- och kulturnämnden lägger meddelandena/delgivningarna till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

BURLÖVS KOMMUN

Utbildnings- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-23

§ 43
Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut UKN delg/2018:9, 23, 30-36
b) Protokoll från kultur- och fritidsutskottet 2018-04-04
c) Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2018-04-09
Utbildnings- och kulturnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Information
Förvaltningschef Anders Öhlin informerar om följande:
•

Den 18 maj 2018 är nämndens förtroendevalda inbjudna till analysdag på S:t Gertrud i
Malmö.

•

Kvalitetsteamet i Burlöv har nämnts som ett gott exempel i en statlig utredning om samverkan kring utbildning på vetenskaplig grund.

Kristoffer Daag (L) ställer fråga om övergång mellan förskola och förskoleklass. Förvaltningen
återkommer med svar.
Ordförande Bengt Åström (S) tackar å nämndens vägnar förvaltningschef Anders Öhlin för ett väl
utfört arbete under hans år i Burlövs kommun.
___
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