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E-förslag om tillvaratagande av Kulturskolans
utvecklingsmöjligheter på Rutgerskolan

KS 2019.1347

Beskrivning

Vi i Stödföreningen för Kulturskolan i Skurup vill se en utveckling av Kulturskolan i Rutgerskolans
lokaler, som lämpar sig alldeles utmärkt för sådan verksamhet. Att kunna samla alla Kulturskolans
verksamheter inom Rutgerskolans tak har ett stort värde. Inte bara för Kulturskolan utan även för
kringliggande skolor och fritidsgården.
Vi känner stor oro inför befintliga planer, som innebär att tränga ihop många olika verksamheter
som arbetar under olika förvaltningar. Vi känner också oro inför de besparingar som drabbar
Kulturskolans elever i ett läge där kön redan är lång.
Vårt förslag är att Kulturskolan fortsatt får vara kvar på Rutgerskolan, och att elever och lärare får
det utrymme som behövs, bla att lokalerna är tillräckligt stora och utrustade på rätt sätt. Vi vill även
föreslå att fritidsgården (nuvarande Gummifabriken) får vara i Rutgerskolan så att det ges möjlighet
till samarbete mellan fritidsgård och kulturskola, två verksamheter som båda jobbar med barn och
ungas fritid. Det är stor efterfrågan på platser i Kulturskolan (137 barn i kö) och att ge dessa
möjlighet att delta är verkligen att satsa på framtiden.
Detta skulle även bidra till att
- samla kompetens, initiativ och engagemang under samma tak
- ge kringliggande skolor tillgång till musiksalar och idrottshallar
- ge stora positiva synergieffekter för våra barn och unga i kommunen
- hjälpa kommunen att nå vision 2030 om ett levande kulturliv.
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Motion till Skurups kommunfullmäktige

2019-05-21

Införande av en policy för modersmålsundervisning.
Under lång tid har det funnits modersmålsundervisning i Skurups skolor, detta är en omfattande
verksamhet och en verksamhet som har expanderat extremt kraftigt under de senaste åren.
Därför anser v i att ta fram en modersmålsundervisningspolicy vore att ta ansvar för denna
verksamhet.
Hörby kommun har tagit fram en modersmålsundervisningspolicy, den så kallade "Hörby
modellen" som präglas av ekonomiskt ansvarstagande. V i Sverigedemokrater anser att denna
policy till stora delar kan användes när Skurup tar fram en modersmålsundervisningspolicy.

Jag föreslår därför
Att Skurups kommun skapar och inför en modersmålsundervisningspolicy för Skurups skolor.

hk

Lars Nyström (SD)

Sverigedemokraterna Skurup
E-post: skurup@sd.se | Hemsida: skurup.sd.se
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Svar på motion från Lars Nyström (SD) om införande
av policy för modersmålsundervisning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, innebärande att skol- och
utbildningsberedningen ges i uppdrag att arbeta fram förslag till policy för
modersmålsundervisning. Ärendet ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast den 31 maj 2020.
Reservation
Göran Pettersson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sven Åke Strandberg (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-25.
Motion daterad 2019-05-21.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 297:
Ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 337:
Kommunstyrelsen inte har något att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag:
Huvudförslag
Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 19:
Huvudförslag
Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunfullmäktige 2019-06-17, § 209: Information om att
kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till skol- och
utbildningsberedningen läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD), Åsa Ekblad (M), Loubna Stensåker Göransson (M),
Jimmy Nilsson (SD) och Kent Olsson (SkuP) yrkar bifall till skol- och
utbildningsberedningens alternativförslag (motionen bifalles).
Joakim Arnsberger (V), Anncristin Svensson (S), Solbritt Lundgren (C),
Göran Pettersson (MP), Lena Axelsson (S), Jeanette Bohman (L) och Sven
Åke Strandberg (KV) yrkar bifall till kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås).
Åsa Ekblad (M) yrkar med instämmande av Kent Olsson (SkuP) och Lars
Nyström (SD) att uppdraget ska ges till skol- och utbildningsberedningen
och att ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 31 maj
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2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens huvudförslag
(motionen avslås) och kommunstyrelsens alternativförslag (motionen
bifalles) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
huvudförslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens huvudförslag (motionen avslås)
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsen alternativförslag (motionen bifalles)
Vid härefter verkställd omröstning avges, enligt till protokollet fogad bilaga,
18 ja-röster och 22 nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att
bifalla motionen.
Härefter ställer ordföranden proposition på Åsa Ekblads (M) tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Lars Nyström (SD).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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