Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-04-09

KS 2018.169

Plats och tid

Sammanträdesrum Selma, kommunhuset, 2018-04-09, kl.
13.00–15.30

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Agneta Fränngård, sekreterare
Aleksandra Rodenkrans Hagström, förvaltningschef

Justerade paragrafer

§ 7 - 12

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2018-04-19, 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

2018-04-09

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-20

Datum då anslaget tas ned

2018-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Agneta Fränngård
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-04-09

KS 2018.169

Beslutande
Anne-Lise Nielsen (S)
Jimmy Nilsson (SD)
Lars Dekan (SD)
Thomas Holmgren (KV)
__________

Justerandes signatur

Mats Anderberg (S)
Maria Ivansson (MP)
Marie Louise Fridolf (M), t o m § 8
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-04-09

KS 2018.169

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Övrigt ......................................................................................................................................... 4
Information från förvaltningen ................................................................................................... 5
Riktlinjer IKT Skurups utbildningar 2018-2021 ........................................................................ 6
Förslag till svar motion från Sven Rosengren (-) Anders Kristiansen (-) och Niklas
Sjöberg (-) om införande av tobaksfri skoltid i Skurups kommun ............................................. 7
Förslag till svar medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor ............... 8
Ärendeinformation till kommunfullmäktige ............................................................................ 10
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-04-09

KS 2018.169

SUB § 7

Övrigt
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Fördjupningsområden:
- Förstelärare och enhetsutvecklarnas uppdrag
- Vuxenutbildningen
- Nya skolan
Sammanfattning av ärendet
Diskussion kring vilka fördjupningsområden som ledamöterna vill arbeta
med långsiktigt.
Önskemål om rundvandring på Nya skolan. Förslag om fördjupning
avseende förstelärarnas och enhetsutvecklarnas uppdrag samt
Vuxenutbildningen och Nya skolan.

__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-04-09

KS 2018.169

SUB § 8

Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utvärdering av kvalitetsuppföljningen 2018-03-22 där skolledare redovisade
det systematiska kvalitetsarbetet samt uppföljning av inriktningsmålen.
Många upplevde att det var ett väl förberett möte med givande diskussioner
samt att dialogen gynnar fortsatt utvecklingsarbete och skapar en gemensam
riktning i organisationen. Bra upplägg men saknade tid för redovisning och
fördjupad diskussion kring inriktningsmålen samt övriga frågor.
Förvaltningen har tagit fram en Årsplanering för information till politiken.
Planen ska ses som en arbetsprocess med syfte att, och med god
framförhållning, utveckla och förbättra kommunikationen gällande
återkommande information.
Rekrytering av bitr. förvaltningschef och förvaltningschef är påbörjad.
Uppdatering anställningar, vakansprövningar är gjorda.
Namntävling Nya skolan är utlyst blir klart i maj. Ligger före tidsplanen
avseende byggnation.

__________

Justerandes signatur
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6 (10)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-04-09

KS 2018.169

SUB § 9

Dnr KS 2018.298

Riktlinjer IKT Skurups utbildningar 2018-2021
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Information och dokument läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med Riktlinjer Skurups utbildningar 2018-2021 är att ge en tydlig
gemensam målbild, samt att ange vad som förväntas av verksamheten, för
att kunna skapa de bästa möjliga förutsättningar för barn och elever att
utvecklas i en modern digital lärmiljö i Skurups kommun.
Visionen är att en tidsenlig utbildningsverksamhet ska erbjudas alla barn
och elever. En verksamhet i vilken digitaliseringens möjligheter tas tillvara
så att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.
Kompetensutveckling, ett kollegialt professionellt lärande, en ändamålsenlig
teknik, infrastruktur i framkant och ett systematiskt kvalitetsarbete stödjer
likvärdighet mellan verksamheterna så att alla barn, elever och personal
utvecklar adekvat digital kompetens.
I formuleringarna av mål och strategier har hänsyn tagits till de föreslagna
nationella IT-strategierna och reviderade läroplaner.

__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-04-09

KS 2018.169

SUB § 10

Dnr KS 2017.1213

Förslag till svar motion från Sven Rosengren (-) Anders
Kristiansen (-) och Niklas Sjöberg (-) om införande av
tobaksfri skoltid i Skurups kommun
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Viktig skolfråga som ledamöterna anser vara en kommunövergripande
fråga. Det förebyggande arbetet med tobak och droger kommer att beaktas i
samband med framtagandet av en kommunal handlingsplan enligt beslut i
kommunstyrelsen 2018-01-31 KS § 51. Skolan har redan ett ansvar som är
reglerat i skollag och Tobakslag.

Beslutsunderlag
Motion från Sven Rosengren (-) Anders Kristiansen (-) och Niklas Sjöberg
(-) om införande av tobaksfri skoltid i Skurups kommun.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29, § 36, att remittera motionen
till skol- och utbildningsberedningen.

__________

Justerandes signatur
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8 (10)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-04-09

KS 2018.169

SUB § 11

Dnr KS 2017.659

Förslag till svar medborgarförslag om miljögifter och
farliga kemikalier i förskolor
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslår kommunfullmäktige att
medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Tjänsteskrivelsen har kompletterats med tidigare behandling samt
konsekvensbeskrivning kring det lagstyrda.
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.

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-04-09

KS 2018.169

SUB § 11

Dnr KS 2017.659

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
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2018-04-09

KS 2018.169

SUB § 12

Dnr KS 2018.37

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen lämnar följande information:
- Motion och medborgarförslag behandlats
- Utvärdering av Kvalitetsuppföljningen 2018-03-22

__________

Justerandes signatur

