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Övrigt
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att boka lokal och fika samt inbjudan till
Medborgardialogmötet 2018-06-18, kl 19.00 Publiceras på webben.
Sammanfattning av ärendet
Fråga ställs om utomhusmiljön på Nya skolan.
Skol- och utbildningsförvaltningen tittar på detta tillsammans med
Serviceförvaltningen för att säkerställa möjligheter till idrottsundervisning.
Färgsättning avseende inomhusmiljön är klar. Plan finns för att arbeta
samman lärargrupperna på Rutger-/Mariaskolan och Mackleanskolan.
Medborgardialogmöte den 18/6 ersätter Skol- och utbildningsberedningens
sammanträde den 11/6.
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Förslag till svar på motion från Jörgen och Pernilla
Lidfeldt (SD) om att utrusta kommunens skolskjutsar
med artificiell förarassistans
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupad utredning vad gäller
tekniska möjligheter.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Jörgen och Pernilla Lidfeldt (SD) om att utrusta kommunens
skolskjutsar med artificiell förarassistans.
Motionärerna föreslår att:
Skurups kommun ställer krav på säkerhetstekniken på skolbussarna och
utrustar skolbussarna med system för artificiell förarassistans vid nästa
upphandling.
Skol- och utbildningsförvaltningen har kontaktat kommunens upphandlare
och nuvarande avtalsleverantör för att diskutera förutsättningar och
marknadsläge. Att på olika sätt föreslå åtgärder som förbättrar säkerhet och
trygghet är viktigt. Till viss del får förslaget ekonomiska konsekvenser. Ju
fler krav på en leverantör desto dyrare produkt. Hur mycket dyrare är inte
möjligt att förutspå. När det läggs in i en upphandling är dock den
ekonomiska konsekvensen inte omfattande.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-09-04.
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-25.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26, § 120, att motionen
återremitteras för förtydligande/komplettering gällande nya uppgifter om
tekniska möjligheter samt barnperspektivet. Motionärerna ska bjudas in till
sammanträde med beredningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-31, § 56, att anse ärendet vara
allsidigt belyst.
Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag, vilket innebär att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-11-20, § 60, att föreslå
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till
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tjänsteskrivelsen.
Skol- och utbildningsberedningens beslutade 2017-10-23, § 55, att
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25, § 320, att motionen remitteras
till skol- och utbildningsberedningen.
__________
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Förslag till svar på motion från Sven Rosengren ( - )
om rutiner för utdelning av samverkanspris
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige att:
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren ( - ) om rutiner för utdelning av
samverkanspris, daterad 2016-05-30. Motionen har återremitterats
då rutinerna för samverkanspriset ska förtydligas samt att kriterier tas fram.
Tjänsteskrivelsen är uppdaterad med framtagna rutiner och kriterier som
tydliggör att hanteringen av samverkanspriset är i linje med Kulturpriset.
Beslutsunderlag
Motion från Sven Rosengren (-), daterad 2016-06-01 .
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-07.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-08.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade, 2018-01-29, § 13, att återemittera ärendet
till skol- och utbildningsberedningen för utredning och förtydligande av
förslag till kriterier för samverkanspriset.
Kommunstyrelsen beslutade, 2017-11-17, § 316, att motinens anses
besvarad.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade, 2017-09-18, § 40, att
motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens presidieberedning beslutade, 2017-08-15, § 46, att
visa ärendet åter till skol- och utbildningsberedningen för förnyad
handläggning.
Kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktige 2016-11-02:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag, vilket innebär att motionen bifalles.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade, 2016-08-24, § 34, att bifalla
motionen.
Kommunfullmäktiges beslutade 2016-06-20:
Motionen remitteras till skol- och utbildningsberedningen.
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Förslag till svar på medborgarförslag om satsning på
en teknik-- och vetenskapsakademi i Skurups skolor
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige att:
Medborgarförslaget anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag med följande lydelse:
Skapa en teknik- och vetenskapsakademi i Skurups skolor.
Akademin kommer att jobba fokuserat både i och efter skolan med ämnen
inom teknik och vetenskap. För att detta skall fungera krävs ett
utbildningsprogram och utbytesprogram för lärare, så att dessa kan driva
undervisningen i programmet. En programledare bör också anställas, som
kontinuerligt kan definiera ett utbildningsprogram för eleverna.
Ny uppdaterad tjänsteskrivelse 2018-02-15 som beskriver nuläget. I dag
finns en etablerad samverkan mellan Skol- och utbildnings-förvaltningen,
genom IKT-pedagog (Information och kommunikationsteknologi) Annelie
Medoc och förslagsställaren Jonas Lindemann, vilket har lett till att intresset
för att utveckla och stödja natur-/teknikämnet i grundskolan har stärkts. Det
har även lett till att stärka elevernas digitala kompetens bland annat genom
att programmering införs som ett tydligt inslag i grundskolans ämnen.
Intentionen med medborgarförslaget som är ett mer fokuserat arbete inom
teknik och vetenskapsämnena, både utanför men framförallt i skolan, är på
god väg att uppfyllas.
Ärendet återremitteras till skol- och utbildningsberedningen för en
fullständigare utredning.
Förvaltningsledningen lyfte medborgarförslaget med rektorer och
förskolechefer och bjöd in förslagsställaren till ett ledningsgruppsmöte
2013-12-12.
Möte skedde därefter med rektor, två tekniklärare på Mackleanskolan och
verksamhetschefen på Gummifabriken. Mötet utmynnade i en uppskattad
sportlovsaktivitet vecka 8 på Gummifabriken, en öppen workshop i
programmering där 12 ungdomar deltog.
Lärarna på Mackleanskolan fortsätter sitt teknikarbete med legorobotar som
ett IT-projekt och har fortsatt kontakt med förslagsställaren för eventuellt
vidareutveckling av teknikstudier på högstadiet.
Vidare arbetar två förstelärare inom No/teknik samt en NT-utvecklare
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(Natur-och teknik) aktivt med att stimulera och öka teknikintresset och kunskaperna hos eleverna i kommunen.
Beredningen anser att teknik är en viktig konkurrenskraft på
världsmarknaden och menar att det är angeläget att stimulera intresset på ett
tidigt stadium. Genom att höja teknikkunskaperna i grundskolan kan, på
sikt, en ökad rekrytering ske till högskolor med denna inriktning.
En etablerad kontakt har nu skett för att hitta vägar att utveckla och stödja
intresset för natur-/teknikämnet i grundskolan. Detta kan vara ett led i att, på
sikt, skapa en profilering alternativt teknik- och vetenskapsakademi i Skurup
som jobbar fokuserat på teknik och vetenskap, både i och utanför skolan.
Detta kan vara ett led i att, på sikt, skapa en profilering alternativt teknikoch vetenskapsakademi i Skurup som jobbar fokuserat på teknik och
vetenskap, både i och utanför skolan.
Beslutsunderlag
Medborgarförförslag om teknik- och vetenskapakademi, inkommen 201306-19.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-15.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-05-27 § 236:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot skol- och
utbildningsberedningens förslag, vilket innebär:
Då en etablerad kontakt nu skett för att utveckla och stödja intresset för
natur-/teknikämnet i grundskolan så anses härmed medborgarförslaget
besvarat.
Skol- och utbildningsberedning föreslog kommunfullmäktige 2014-0609, § 35: Då en etablerad kontakt nu skett för att utveckla och stödja
intresset för natur-/teknikämnet i grundskolan så anses härmed
medborgarförslaget besvarat.
Skol- och utbildningsberedningen beslutar 2013-09-09, § 83, at uppdra åt
förvaltningen att återrapportera till beredningen efter att ha undersökt
intresset hos rektorer och förskolechefer.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-26, § 240, att remittera
medborgarförslaget till skol- och utbildningsberedningen.
__________
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Förslag till svar på motion från Johan Bolinder (M) om
om- och tillbyggnad av Hallenborgsskolans
gymnastiksal
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera tjänsteskrivelsen och komplettera
med hur gymnastiksalen används idag.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Johan Bolinder (M) med följande lydelse:
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.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25.
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-21.
Motion från Johan Bolinder om om- och tillbyggnad av Hallenborgskolans
gymnastiksal, daterad 2015-01-16.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2015-08-05 §282: Motionen remitteras för yttrande till
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skol- och utbildningsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, § 54, att remittera motionen
till kommunstyrelsen.
__________
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Förslag till svar medborgarförslag om miljögifter och
farliga kemikalier i förskolor
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige att:
Medborgarförslaget anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrund till medborgarförslaget:
På skolor och förskolor finns stränga krav på säkerhet, men en ytterligare en
faktor behöver relegeras för att barn ska vara säkra – de farliga kemikalierna
som finns i produkter och varor i inomhusmiljön.
Förslagsställaren föreslår kommunfullmäktige att:
Skärper hälso- och miljökraven i den kommunala upphandlingen för att få
en bättre miljö på förskolorna och säkerställer att inköp sker så att lägstapris
inte är styrande (Se nytt beslut i EU-parlamentet januari 2014).
Antar ett handlingsprogram för en Giftfri förskola som omfattar en
kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med
mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden av
nya varor rekommenderas för att övergå till miljömärkta produkter och mer
ekologisk mat utan farliga kemikalier. (Det finns bra information och hjälp
på natrurskyddsforeningen.se)
Ställer krav på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varor med
potentiellt farliga kemikalier från förskolorna (se Naturskyddsföreningens
rapport ”Giftfria barn leka bäst” bifogad).
Ger stöd till förskolorna att implementera kraven på egenkontroll rörande
kemikalier i enlighet med lagstiftningen.
Säkerställer, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att
inköpsrekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och
kemikalieaspekter ingår.Ställer krav på nybyggen och renoveringar så att
inte nya problem uppstår.
Implementerar krav mot miljögifter och farliga kemikalier i de delar av
styrdokument som berör förskolan och att detta följs upp årligen.
Tjänsteskrivelsen har kompletterats med tidigare behandling samt
konsekvensbeskrivning kring det lagstyrda. I tjänsteskrivelsen redovisas att
Skurups Förskola har valt att arbeta fram riktlinjer som fokuserar på det
förebyggande arbetet i form av till exempel egenkontroll, utbyte av material
och rutiner vid inköp. Riktlinjerna har tagits efter översyn av referensgrupp
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bestående av förskolechefer och tillfrågade föräldrar. Syftet med riktlinjerna
är att öka kunskapen bland förskolepersonal och nå målet att få ner
kemikaliehalterna på förskolorna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterad 2017-06-28.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-05.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2017-12-18, § 178, att
återremittera ärendet för att kompletteras med en konsekvensbeskrivning;
med information om att kommunfullmäktige tidigare behandlat motion och
medborgarförslag som rör liknande frågeställning samt vilka beslut som
kommunfullmäktige fattade.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-10-23, § 54, att
medborgarförslaget bifalles.
Skol- och utbildningsberedningen beslutade 2017-09-18, § 44, att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28, § 281, att remittera
medborgarförslaget till skol- och utbildningsberedningen.
__________
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Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Två politiska tillsättningar är på gång, dels av biträdande förvaltningschef
och dels förvaltningschef på Skol- och utbildningsförvaltningen. Intervjuer
har påbörjats avseende biträdande förvaltningschefstjänsten där ca 40
ansökningar inkommit.
Rektor Mackleanskolan och skolspecialisttjänst förvaltningen är
vakansprövade och utlysta.
Handlingsplanen för att behålla elever och personal kommer att följas
upp kontinuerligt i Skol- och utbildningsutskottet.
Extra insatt sammanträde i Skol- och utbildningsutskottet i slutet av maj för
att ta beslut om fortsatt utveckling av organisationen.
__________
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Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen lämnar följande information:
- Motion och medborgarförslag har behandlats.
- Medborgardialog 2018-06-18 kl. 19.00 ersätter beredningens sammanträde
2018-06-11.
__________
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