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Protokoll
Beslutande organ

Skol- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

Plats och tid

Selma, kommunhuset i Skurup, 2019-08-19, kl. 18.00–20.00

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Anders Grundberg, förvaltningschef
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef
Sandra Larsson, sekreterare

Justerade paragrafer

§ 15–24

Justeringens plats och tid

2019-08-26 kl 12.00

Sekreterare

Sandra Larsson

Ordförande

Loubna Stensåker Göransson (M)

Justerare

Anncristin Svensson (S)

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

Skol- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum

2019-08-19

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-26

Datum då anslaget tas ned

2019-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Sandra Larsson
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Protokoll
Beslutande organ

Skol- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

Beslutande
Loubna Stensåker Göransson (M)
Solbritt Lundgren (C)
Lis-Lott Hortevall (M)
Jimmy Nilsson (SD)
Monica Svensson (SD)

Anncristin Svensson (S)
Mats Anderberg (S)
My Ylinen (S)
Kerstin Peterson-Brodda (L)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Madeleine Sjöberg (SkuP)
Thomas Holmgren (KV)

Mårten Dahlrot (V)

__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ
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Protokoll
Beslutande organ

Skol- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

SUB § 15

Information från förvaltningsledningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Anders Grundberg informerar.
- Ny skola i Rydsgård 2021/2022.
- Ny förskola i Skivarp.
- Rekryteringsläget.
- Barn- och fritidsprogrammet kommer inte påbörjas under hösten.
- Lovskola genomfördes i sommar. Kommer även genomföras på
novemberlovet.
- Kvalitetsdialog 3 oktober på Prästamosseskolan.
- Prästamosseskolan: Invigning den 13/9 kl. 13.00 för allmänheten.
- Skolledarorganisationen hösten 2019.
__________

Justerandes signatur

5 (17)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUB § 16

Dnr KS 2019.762

Skol- och utbildningsberedningen

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

Medborgarförslag om att förse skolorna i kommunen
med hjärtstartare
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol-och utbildningsberedningen föreslå kommunfullmäktige att
kommunledningen utreder ärendet vidare. Beredningen ser positiv på
ärendet men anser att det är en kommunövergripande fråga.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att förse skolorna i kommunen med hjärtstartare.
Medborgarförslaget syftar till öka tryggheten för alla inom skola och i dess
närhet. Genom att installera en hjärtstartare vid större skolenheter med
idrottshallar säkrar man upp både för verksamheten och för de besökare som
finns där på kvällstid. Förslagsställaren har ett särskilt intresse av
Mölleskolans idrottshall.
Idag finns det hjärtstartare uppsatta på Skurups arena och Nils
Holgerssonhallen(portabel som flyttas under sommarmånaderna till
Skurupsbadet). Det finns även hjärtstartare i kommunhusets entré och på
Skurups elverk. Skurups-, Skivarps och Rydsgårds idrottsplats har också alla
hjärtstartare.
Enligt rekommendationer från HLR-rådet bör hjärtstartare placeras på alla
platser där det kan förväntas ske ett hjärtstopp per 5 år. Exempel på detta är
större arbetsplatser, buss- och tågstationer, gym, simhallar, idrottshallar,
öppenvårdinrättning osv.
Man rekommenderar även att hjärtstartare finns tillgängliga vid större
publika arrangemang såsom konserter och idrottsevenemang.
Skol- och utbildningsförvaltningen anser att frågan om placering och
finansiering av hjärtstartare i kommunen ska utredas av kommunledningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-09.
Medborgarförslag, 2019-05-07.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 203: Medborgarförslaget remitteras till
skol- och utbildningsberedningen.
Beslutsgång
Ordförandes förslag är att föreslå kommunfullmäktige att kommunledningen

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUB § 16

Dnr KS 2019.762

Skol- och utbildningsberedningen

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

utreder ärendet vidare och finner att beredningen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUB § 17

Dnr KS 2019.715

Skol- och utbildningsberedningen

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

Förslag från Rutgerskolan om flexibel skoltid på
Prästamosseskolan
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslå kommunfullmäktige att anse
förslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag från Barn- och ungdomsfullmäktige föreslår att flexibel skoltid
ska införas på Prästamosseskolan från hösten 2019.
Förslagsställaren skriver att det finns ett stort intresse för flexibel skoltid.
Eleverna önskar att ha valmöjligheter när det gäller start och sluttid för
skoldagen. Detta skulle enligt förslaget öka studiemotivationen när eleverna
har möjlighet att välja. Detta skulle kunna lösas med självstudier första och
sista lektionen som då skulle loggas med hjälp av elevernas taggar.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser inte att förslaget är genomförbart på
grund av det stora antalet skolskjutselever som inte kan ta del av en flexibel
skolstart. Dessutom skulle antalet lärarplanerade lektioner minska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-29.
Medborgarförslag daterad 2019-02-27
Beslutsgång
Ordförandes förslag är att anse förslaget besvarat med hänvisning till
förvaltnings förslag till beslut och finner att beredningen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUB § 18

Dnr KS 2019.717

Skol- och utbildningsberedningen

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

Förslag från Mackleanskolan om en ny egen
gymnasieskola
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslå kommunfullmäktige avslå
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Förslag från Mackleanskolan om en ny egen gymnasieskola.
Skolrådet på Mackleanskolan har i barn- och ungdomsfullmäktige föreslagit
en ny egen gymnasieskola med natur- samhälls- eller ekonomiprogrammen.
Enligt förslaget skulle kommunen spara in på eleverna resor till andra
kommuner och fler skulle vilja bosätta sig i Skurup om det fanns en
gymnasieskola.
Inför varje år gör skol- och utbildningsförvaltningen en bedömning om
programutbudet i Skurup behöver justeras på något vis. I dagsläget ser inte
förvaltningen att det är ekonomiskt möjligt att starta de program som
förslaget innehåller.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-31.
Förslag daterad 2019-03-07.
Beslutsgång
Ordförandes förslag är att avslå förslaget och finner att beredningen bifaller
detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Skolrådet Mackleanskolan
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUB § 19

Dnr KS 2019.805

Skol- och utbildningsberedningen

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

Motion från Lars Nyström (SD) om införande av policy
för modersmålsundervisning
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Huvudförslag: föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag: föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Lars Nyström (SD) om att Skurups kommun skapar och inför
en modersmålsundervisningspolicy för Skurups skolor.
I motionen föreslås det ”Att Skurups kommun skapar och inför en
modersmålspolicy för Skurups skolor”. Motiveringen är att
modersmålsundervisningen anses vara ”en omfattande verksamhet och som
har expanderat extremt kraftigt under de senaste åren”. Förslagsställaren
hänvisar även till den av Hörby kommun beslutade modersmålpolicyn som
enligt denne ”präglas av ekonomiskt ansvarstagande”.
Utifrån ovan nämnda policy som syftar till att tillgodose att
modersmålsundervisningen håller en god kvalité, att resurser nyttjas på ett
kostnadseffektivt sätt och att skollagen följs, ser vi att Skurups kommun
utmärker sig positivt. Kommunen följer skollag och förordningstexter på
bästa sätt, har elevens bästa i fokus och en god måluppfyllelse. De resurser
som finns utnyttjas på kostnadseffektivt sätt. Skol- och
utbildningsförvaltningen ser inte behovet av en förtydligande policy.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-25
Motion daterad 2019-05-21
Förslag till beslut under sammanträdet
Loubna Stensåker Göransson (M) och Jimmy Nilsson (SD) yrkar bifall på
motionen att fram en policy för modersmålsundervisningen.
Kerstin Peterson-Brodda (L), Anncristin Svensson (S), Mats Anderberg (S)
och Solbritt Lundgren (C) yrkar på avslag till motionen med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen om bifall respektive avslag mot varandra för att
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUB § 19

Dnr KS 2019.805

Skol- och utbildningsberedningen

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

förtydliga vilket som är huvudförslag respektive alternativförslag till
kommunfullmäktige och finner att beredningen bifaller Loubna Stensåker
Göranssons (M) yrkande om bifall till motionen som huvudförslag.
Omröstning begärs.
Skol- och utbildningsberedningen godkänner följande beslutsgång:
Ja - röst för att bifall ska vara huvudförslag.
Nej-röst för att avslag ska vara huvudförslag.
Omröstning
Med fyra ja-röster mot fem nej-röster beslutar beredningen att avslag ska
vara huvudförslag.
Följande ledamöter röstade ja: Loubna Stensåker Göransson (M), Lis-Lott
Hortevall (M), Jimmy Nilsson (SD) och Monica Svensson (SD).
Följande ledamöter röstande nej: Solbritt Lundgren (C), Anncristin
Svensson (S), Mats Anderberg (S), My Yllinen (S) och Kerstin PetersonBrodda (L).
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD)
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUB § 20

Dnr KS 2018.631

Skol- och utbildningsberedningen

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

Motion från Sven Rosengren (-) om att uppgradera
FAM och att etablera den Internationella Engelska
skolan i Prästamosseskolan
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Sven Rosengren (-) mfl om att skolförvaltningen ges uppdraget
att dels reformera och uppgradera FAM, dels undersöka möjligheten att få
den Internationella Engelska Skolan att etablera i Skurups nya skola.
Motionärerna föreslår i sin motion att skol- och utbildningsförvaltningen ska
ges i uppdrag att reformera och uppgradera fotbollsakademin
Mackleanskolan (FAM) inför starten av den nya skolan (Prästamosseskolan)
samt att förvaltningen ska undersöka möjligheten att få den Internationella
Engelska Skolan att etablera sig i den nybyggda skolan.
Skol- och utbildningsförvaltningen anser att i och med avtalet med Malmö
FF.s fotbollsakademi att fotbollsakademin har utvecklats i den riktning
motionärerna föreslår. Prästamosseskolan har Skurups kommun som
huvudman. Förvaltningen anser att innehållet i det koncept som
motionärerna beskriver som grundläggande för Internationella Engelska
Skolan finns i hög grad i Prästamosseskolans koncept, med undantag för
undervisningen på engelska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-24.
Motion daterad 2018-05-26.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen 2018-10-15 § 28: Beredningen ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse som allsidigt belyser
motionens innehåll.
Beslutsgång
Ordförandes förslag är att anse motionen besvarad och beredningen bifaller
ordförandes förslag.

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUB § 20

Dnr KS 2018.631

Skol- och utbildningsberedningen

__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef

Justerandes signatur

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUB § 21

Dnr KS 2019.347

Skol- och utbildningsberedningen

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander
(V) om att starta Yrkes-SFI i Skurup
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Huvudförslag: föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag: föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till det ekonomiska läget och att man i nuläget redan arbetar med
det.
Sammanfattning av ärendet
Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om att starta
Yrkes-SFI i Skurup.
Motionärerna skriver att det i Skurup bor cirka 100 personer från andra
länder som saknar relevant yrkesutbildning för att kunna arbeta i Sverige. I
dagsläget erbjuds dessa innevånare 15 timmar lärarledd undervisning i
svenska (sfi) utan förankring i arbetsliv. Genom en satsning på yrkes-SFI
inom bristyrken ökar individens möjlighet till att både lära sig svenska bättre
och en snabbare väg till självförsörjning samtidigt som näringslivets behov
av arbetskraft tillgodoses. Enligt motionen har Skurup geografiskt bra läge
för att bli ett populärt lärosäte för vuxenutbildningar. Dessutom saknar de
utbildningar som idag ges inom Nils Holgerssongymnasiet (lastbilsförare,
fordonsteknik, bygg och utemiljöskötsel) konkurrens inom SÖSK-regionen
(sydöstra Skåne). Motionen yrkar på att kommunstyrelsen ska planera för att
starta Yrkes-SFI vid Nils Holgerssons Utbildningscenter.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser möjlighet att ansöka om yrkes-sfi
inom Skötsel av utemiljö och Djurskötare i mjölkproduktion. Dock innebär
detta ett ekonomiskt risktagande då lärare måste anställas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-29.
Motion daterad 2019-02-22
Förslag till beslut under sammanträdet
Loubna Stensåker Göransson (M) och Jimmy Nilsson (SD) yrkar avslag på
motionen med hänvisning till det ekonomiska läget och att man i nuläget
redan arbetar med det.
Anncristin Svensson (S), Solbritt Lundgren(C) och Kerstin Peterson Brodda (L) yrkar på att anse motionen besvarad med hänvisning till
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KS 2019.732

tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att två förslag ,avslag respektive anse
motionen besvarad, ska vidare till kommunfullmäktige och beredningen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på avslag och finner att M och SD bifaller.
Ordförande ställer proposition på att anse motionen besvarad och finner
att S,C och L bifaller.
Huvudförslag att anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag att avslå motionen med hänvisning till det ekonomiska
läget och att man i nuläget redan arbetar med det.
__________
Beslutet skickas till:
Babak Rahimi (V)
Kristina Wieslander (V)
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

SUB § 22

Dnr KS 2019.1142

Skol- och utbildningsberedningen

2019-08-19

Diarienummer

KS 2019.732

Strategi för likvärdiga utemiljöer i kommunens
förskolor och skolor
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Föreslå kommunfullmäktige att ge Skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens
förskolor och skolor.
Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att kommunens barn och elever har samma möjlighet till
en utemiljö som stimulerar till lek, lärande och rörelse föreslås en strategi
för likvärdiga utemiljöer ska tas fram. Strategin föreslås arbetas fram inom
befintlig ram. Under hösten 2019 gör beredningen en fysisk översyn under
sina ordinarie möte för att bilda sig en uppfattning om nuläget för att i april
månad 2020 återkomma till kommunfullmäktige för beslut gällande den
framarbetade strategin.
Göra en inventering av utemiljöerna på två mötestillfällen.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2019-08-13
Ordförandes förslag till beslut
Att Kommunfullmäktige ger Skol- och utbildningsberedningen i uppdrag att
ta fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens förskolor och
skolor.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att beredningen
bifaller detsamma.
__________

Justerandes signatur
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Övrigt
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anncristin Svensson (S) tar upp frågeställning kring skolskjuts. En artikel i
ystad allehanda tar upp att det innan den 31 juli ska ansökas om
skolskjuts.Har det varit på detta sätt, som skolskjutsen har fungerat i
kommunen för kommunens elever? Finns det kunskap om barns
vidvinkelseende? Den har inte utvecklats för än i 16 års åldern hos barn, och
de ska alltså cykla till och från skolan vår, kanske ok, höst, regn och stormar
och vinter, kallt och snö oavsett om de vill eller inte.
Är våra landsvägar verkligen trafiksäkra? Reagerar inte föräldrar?
Förvaltningschef Anders Grundberg: Ingenting har ändrats i regelverket.
Avstånd och trafikmiljön tas in vid beslut kring skolskjuts. Skurups
kommun är generösa med skolskjutsar. Anncristin Svensson (S) var nöjd
med svaret från Anders Grundberg.
Thomas Holmgren (KV) tar upp att han vid förra mötet efterfrågade
information om arbetet med att behålla elever och att denna frågan inte finns
med på dagordningen och menar att alla frågor som kommer på
sammanträde ska protokollföras enligt kommunallagen.
Ordförande Loubna Stensåker Göransson (M): Den 13 september är det
invigning på Prästamosseskolan. Ett bra tillfälle för att möjliggöra
medborgardialog. Att vara på plats och att vara synliga. Ett förslag är att
presidiet ska närvara på invigningen och att alla ledamöter i beredningen är
även välkomna att delta. Beredningen ställer sig positiva till förslaget.
__________
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SUB § 24

Ärendeinformation till kommunfullmäktige KS
2018.1477
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen behandlade följande ärenden och lämnar
informationen vidare till fullmäktige.
- Medborgarförslag om att förse skolorna i kommunen med hjärtstartare
- Förslag från Rutgerskolan om flexibel skoltid på Prästamosseskolan
- Förslag från Mackleanskolan om en ny egen gymnasieskola
- Motion från Lars Nyström (SD) om införande av policy för
modersmålsundervisning
- Motion från Sven Rosengren (-) om att uppgradera FAM och att etablera
den Internationella skolan i Prästamosseskolan
- Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om att starta
Yrkes-SFI i Skurup
- Strategi för likvärdiga utemiljöer i kommunens förskolor och skolor
__________

Justerandes signatur

