Protokoll

1 (14)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-08-21

KS 2017.21

Plats och tid

Återkommer med plats via mail!, 2017-08-21, kl. 13.00–16.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Agneta Fränngård, sekreterare
Aleksandra Rodenkrans Hagström, förvaltningschef

Justerade paragrafer

§ 28 - 37

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2017-08-29, kl 12.00

Sekreterare

Agneta Fränngård
Ordförande

Maria Ivansson (MP)
Justerare

Jimmy Nilsson (SD)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Skol- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum

2017-08-21

Datum då anslaget sätts upp

2017-08-30

Datum då anslaget tas ned

2017-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Agneta Fränngård

Protokoll

2 (14)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-08-21

KS 2017.21

Beslutande
Solbritt Lundgren (C)
Anne-Lise Nielsen (S)
Jimmy Nilsson (SD)
Anncristin Svensson (S)
__________

Justerandes signatur

Thomas Holmgren (KV)
Maria Ivansson (MP)
Marie Louise Fridolf (M)

Protokoll

3 (14)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-08-21

KS 2017.21

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Förändring av föredragningslistan ............................................................................................. 4
Medborgarförslag om att utvidga särskolan till att även innefatta träningsskola ...................... 5
Motion från Johan Bolinder (M) om om- och tillbyggnad av Hallenborgsskolans
gymnastiksal ............................................................................................................................... 6
Motion från Lars Nyström (SD) om att göra en översyn av ordningsreglerna i Skurups
kommuns skolor ......................................................................................................................... 8
Information från förvaltningen ................................................................................................... 9
Medborgarförslag om ”Var rädd om min kompis!”-låda på skolorna ..................................... 10
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att införa daglig schemalagd rörelse och/eller
idrott i Skurups grundskolor ..................................................................................................... 11
Medborgarförslag från Alléskolan angående fler klassrum ..................................................... 12
Studiebesök Blåklintens förskola i Skivarp ............................................................................. 13
Ärendeinformation till kommunfullmäktige ............................................................................ 14
__________
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2017-08-21

KS 2017.21

SUB § 28

Förändring av föredragningslistan
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Ärende 4 lyfts ut då beslut redan fattats i Skol- och utbildningsutskottet.
__________

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-08-21

KS 2017.21

SUB § 29

Dnr KS 2017.38

Medborgarförslag om att utvidga särskolan till att även
innefatta träningsskola
Skol- och utbildningsberedningens förslag till
kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Utskottet ställer sig bakom det PM som förvaltningen tagit fram.
Medborgarförslag daterat 2017-01-14 med följande förslag:
Att Skurups kommun ser över möjligheten att utvidga särskolan till att även
innefatta träningsskola, för att på så sätt få ett helhetsperspektiv när det
gäller barn med särskilda behov.

Beslutsunderlag
Styrdokument PM beträffande placering av grundsärskolan, daterad 201707-03.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-04-18, § 19, att ärendet
bereds vidare genom att arbetsmaterialet kompletteras.
Skol- och utbildningsberedningen, 2017-03-20, § 35, beslutade att uppdra
åt förvaltningen att utreda frågan och lämna förslag till ett svar.
Kommunfullmäktige, 2017-01-30, § 35, beslutade att remittera
medborgarförslaget till Skol- och utbildningsförvaltningen.

__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsförvaltningen.

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-08-21

KS 2017.21

SUB § 30

Dnr KS 2015.89

Motion från Johan Bolinder (M) om om- och tillbyggnad
av Hallenborgsskolans gymnastiksal
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Förvaltningen tar fram en ny tjänsteskrivelse och ärendet lyfts på Skol- och
utbildningsberedningens nästa sammanträde 2017-09-18.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Aleksandra R Hagström informerar om att Skurups
Kommunala AB har tagit in en arkitektfirma som gör en översyn
av befintliga byggnaden och hur funktioner kan förbättras. Det har
framkommit att det blir mycket kostsamt att bygga ut gymnastiksalen på
grund av konstruktionen. Ny utredning pågår där man tar ett helhetsgrepp
över hela skolbyggnaden.
Johan Bolinder (M), har i motion daterad 2015-01-16 anfört följande:
I samband med att idrottshallen nu uppförs i Rydsgård kommer
gymnastiksalen på Hallenborgskolan att bli överflödig.
Prognoser för elevantal och planerad framtida bebyggelse aktualiserar ett
behov av en utbyggnad av Hallenborgskolan för att undvika dyra kostnader
för tillfälliga och mindre ändamålsenliga lösningar samtidigt som skolan
skulle ha lediga utrymmen till sitt förfogande.
Mot denna bakgrund bör en om- och tillbyggnad av nuvarande gymnastiksal
genomföras där lokalens fulla potential utnyttjas. Målsättningen bör vara att
nödvändiga åtgärder vidtas på sådant sätt att lokalerna kan tas i anspråk
senast inför höstterminen 2016.
Som en del i Moderaternas uppfyllande av vallöften föreslås:
- Att en optimerad om- och tillbyggnad av Hallenborgskolans gymnastiksal
genomförs skyndsamt för att säkerställa ytterligare moderna och
ändamålsenliga utbildningslokaler på Hallenborgskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-01.
Tjänsteskrivelse daterad 2015-07-21.
Motion daterad 2015-01-16.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-29, § 299, att ärendet skall
avgöras idag även om yttrandet från Barn och utbildningsberedningen
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Dnr KS 2015.89

saknas samt, att återremittera ärendet för ytterligare utredning av om- och
tillbyggnad av Hallenborgsskolans gymnastiksal.
Kommunstyrelsen yttrade sig 2016-05-18, § 203:
Skol- och utbildningsberedningens förslag lämnas utan erinran, d v s
motionen avslås.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2016-03-30, § 13, enligt
tjänsteskrivelsen uppgår preliminär beräknad kostnad till drygt 14 mkr.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2016-01-27, § 5, att
utredningen kompletteras med grov kostnadsberäkning.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-30, § 402, att återremittera
motionen till skol- och utbildningsberedningen för redovisning av planering
för skollokalerna samt kostnadsberäkningar.
Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-11-04, § 426:
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot skol-och utbildningsberedningens
förslag, d v s att motionen avslås.
Skol- och utbildningsberedningen föreslog 2015-09-14, § 30, att motionen
avslås.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-05, § 282, att remittera motionen för
yttrande till skol- och utbildningsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, § 54, att remittera motionen
till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-26, § 21, att motionen är anmäld.
__________
Beslutet skickas till:
Johan Bolinder (M).
Skol- och utbildningsförvaltningen.

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-08-21

KS 2017.21

SUB § 31

Dnr KS 2017.321

Motion från Lars Nyström (SD) om att göra en översyn
av ordningsreglerna i Skurups kommuns skolor
Skol- och utbildningsberedningens förslag till
kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Tjänsteskrivelsen redogör för vad styrdokumentet säger om ordningsregler
samt att planer och ordningsregler kan och ska se olika ut eftersom de ska ta
hänsyn till lokala förhållanden, möjligheter och förutsättningar på en skola.
Förvaltningschef informerar om att ordningsregler är reglerat i Skollagen
under Normer och värden. Det är upp till varje skola att upprätta regler i
samråd med skolrådet på skolan. Läraren ska klargöra och med eleverna
diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det
personliga handlandet.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse.
Motion om att Skurups kommun gör en översyn av ordningsreglerna i
skolorna och i de fall de saknas tillse att sådana skapas, daterad 2017-03-10.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-30.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-05-22, § 26, att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse som övergripande
beskriver vad som står i styrdokumenten samt hur man arbetar med detta.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 138, att medborgarförslaget
får ställas och att remittera det till skol- och utbildningsberedningen.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Aleksandr R Hagström informerar om personalens
uppstart med föreläsning av James Nottingham kring LearningChallenge.
Förvaltningen har anställt 15 personer som har deltagit i jobb- och
utvecklingsgarantin eller som är nyanländ och får ekonomisk ersättning från
Arbetsförmedlingen. Stödet kallas för extratjänst.
Personerna arbetar inom förskolor och grundskolor och har lämnat utdrag ur
belastningsregistret. De ersätter ingen utan är en extra resurs. Samtliga har
en handledare.
Uppdatering byggnationer: studiebesök genomförs på Blåklintens förskola
efter sammanträdet för att se på lokalerna. Fortsatt planering av ny förskola i
Skivarp samt på Östergård. Förvaltningen samarbetar med
Serviceförvaltningen och och Individ och Omsorgsförvaltningen.
Arbetet med Nya skolan fortskrider enligt tidsplanen.
Förslag på en hållbar organisation har presenterats men kräver
komplettering av kostnader vilket är svårt att få fram i dagsläget.
Kvalitetsrapporter inklusive kunskapsresultaten redovisas den 14/9 då Skoloch utbildningsutskottet inbjudits till en heldag med skolledarna.
Även arbetet med att behålla personal kommer att redovisas. Förvaltningen
samverkar med personalenheten kring det förebyggande arbetet att behålla
personal- elever i verksamheten.

__________
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Dnr KS 2017.124

Medborgarförslag om ”Var rädd om min kompis!”-låda
på skolorna
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse som beskriver hur
man arbetar med detta.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen tar fram ett underlag om det finns något motsvarande i
kommunens grundskolor samt hur man arbetar med dessa frågor.
Medborgarförslag om ”Var rädd om min kompis!”-låda på skolorna, daterad
2017-01-17.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterad 2017-01-17.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 219, att medborgarförslaget
får ställas och att remittera det till skol- och utbildningsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, § 189, att bordlägga ärendet.

__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren.
Skol- och utbildningsberedningen.

Justerandes signatur
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Beslutande organ
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Dnr KS 2017.474

Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att införa
daglig schemalagd rörelse och/eller idrott i Skurups
grundskolor
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse.
Ärendet behandlas på Skol- och utbildningsberedningens nästa sammanträde
2017-09-18.
Ärendebeskrivning
Beredningen diskuterar frågan och hur man arbetar idag med schemalagd
rörelse i grundskolorna i dag.
Det hälsofrämjande arbetet med daglig fysisk aktivitet i alla verksamheter är
en av beredningens inriktningsmål.
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att införa daglig schemalagd
rörelse och/eller idrott i Skurups grundskolor.
Beslutsunderlag
Motion från Eva Hallmer Lindahl (L) om att införa daglig schemalagd
rörelse och/eller idrott i Skurups grundskolor, daterad 2017-04-19.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslutade 2017-06-21, § 229, att motionen får
ställas och att remittera den till skol- och utbildningsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29, att bordlägga ärendet.
__________
Beslutet skickas till:
Eva Hallmer Lindahl (L).
Skol- och utbildningsberedningen.
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Medborgarförslag från Alléskolan angående fler
klassrum
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelsen
ska även belysa ett ekonomiskt perspektiv med en uppskattad kostnad för
ytterligare två klassrumsmoduler.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen redogör för den trångboddhet som råder på Alléskolan
som innebär att grupprum tas i bruk till undervisning. Teknik och estetiska
ämnen har eleverna i gamla vandrarhemmet.
Alléskolan är en attraktiv skola då det är den enda F-åk 9 skolan i Skurup.
Skolan håller, trots trångboddheten, hög kvalitet med goda kunskapsresultat.
Medborgarförslag har inkommit från Skolråden Alléskolan via Barn- och
ungdomsfullmäktige, daterad 2017-04-21, med följande förslag till att det
saknas två klassrum:
- att det görs en tillbyggnad eller sätts upp moduler för att alla elever ska få
en bra studiemiljö.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag i Barn- och ungdomsfullmäktige, daterad 2017-04-21.
__________
Beslutet skickas till:
Skolrådet Alléskolan.
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2017-08-21

KS 2017.21

SUB § 36

Studiebesök Blåklintens förskola i Skivarp
Ärendebeskrivning
<!--?xml:namespace prefix = ”o” ns = ”urn:schemas-microsoftcom:office:office” /-->
Skol- och utbildningsberedningen gör en rundvandring på förskolan för att
undersöka lokalernas beskaffenhet.
__________
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Beslutande organ
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Dnr KS 2017.2

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen lämnar följande information:
Motioner och medborgarförslag har behandlats. Därefter genomfördes ett
studiebesök på Blåklintens förskola i Skivarp för att se på lokalerna.
__________

Justerandes signatur

