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

Mats Anderberg (S)
My Ylinen (S)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Thomas Holmgren (KV)
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Mårten Dahlrot (V)
__________

Justerandes signatur

Protokoll

3 (21)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-02-12

KS 2019.1646

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Övrigt ......................................................................................................................................... 4
Arbetsgång för beredningen ....................................................................................................... 5
Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i vilken omfattning föräldrar inte låter
sina barn gå i förskola ................................................................................................................ 6
Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i vilken omfattning skolpliktiga elever
i Skurups kommun är frånvarande från undervisningen ............................................................ 8
Motion från Sven-Åke Strandberg (KV), Magnus Alm (S), Maria Ivansson (MP), Eva
Hallmer Lindahl (L) och Kristina Wieslander (V) om att utreda och implementera
läxhjälp ..................................................................................................................................... 10
Uppdrag att ta fram strategi för likvärdiga utemiljöer i kommunens förskolor och skolor ..... 12
E-förslag om resursskola, särskild undervisningsgrupp för elever med autism ....................... 14
Motion från Maria Ivansson (MP) om att följa upp målet med hållbar utveckling i skolan .... 15
Förslag från Rutger om en upplyst skolgård på Rutgerskolan ................................................. 17
Förslag från Mackleanskolan angående ergonomiska stolar.................................................... 19
Information från förvaltningen ................................................................................................. 20
Ärendeinformation till kommunfullmäktige ............................................................................ 21
__________

Justerandes signatur

Protokoll

4 (21)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-02-12

KS 2019.1646

SUB § 1

Övrigt
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Mårten Dahlrot (V): Fråga angående Skapande skola. Ny ansökan om
skapande skola skulle varit inne den 4 februari. Vem är ansvarig? Hur
säkerställer vi att det inte händer igen?
Förvaltningschef informerar om anledningen till att skapande skola inte
söktes och hur planen ser ut framöver.
__________
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SUB § 2

Arbetsgång för beredningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor angående arbetsgången för skol- och utbildningsberedningen.
__________
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Dnr KS 2019.1539

Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i
vilken omfattning föräldrar inte låter sina barn gå i
förskola
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Sven Rosengren föreslår att ”Kommunfullmäktige låter utreda i vilken
omfattning föräldrar inte låter sina barn gå i förskola”. Han ser att
”Förskolan är av stor vikt för barnens utveckling - inte minst
språkmässigt”.
Andel inskrivna barn i Skurups kommun ligger i paritet med övriga
kommuner i Skåne och 2018 var 89 % av kommunens barn i åldern 1-5 år
inskrivna i förskola. Grannkommunerna Svedala och Ystad hade samma
andel, Vellinge hade högst andel i Skåne med 91 %. (Kolada) Högst
deltagande i förskolan är barn i åldern 4-5 år. I Skurup är deltagandet i
åldersgruppen 4-5 år 99 %.
Kommunens förskolor arbetar aktivt med de mål i förskolans läroplan
(Lpfö18) som handlar om språkutveckling både i den dagliga
undervisningen och i projektform.
I enlighet med förslagsställaren arbetar kommunens förskolor på olika sätt
för att stärka det svenska språket. På varje förskola finns det förskollärare
med extra ansvar för att leda utvecklingsarbetet med språkutvecklande
arbetssätt tillsammans med rektorerna. En språkpolicy ska arbetas fram för
att säkerställa likvärdigheten på kommunens förskolor. All personal arbetar
med TAKK(tecken som stöd) och på alla förskolor finns det Ugglo som är
ljudbilderböcker.
Förskolan är en frivillig skolform vilket innebär att vårdnadshavarna
bestämmer om deras barn ska gå i förskola. Dock är kommunen skyldig att
erbjuda förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov av förskola. (8
kap. 5 § skollagen)
Alla barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas
avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året, det brukar kallas allmän
förskola och det innebär att alla barn har möjlighet att gå i förskolan gratis
under ca 15 timmar i veckan i minst tre år före skolstarten i förskoleklass. (8
kap. 16 § skollagen).
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Sven Rosengren (SkuP) är närvarande och berättar om sin motion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02
Motion, daterad 2019-10-28
Beslutsgång
Ordförandes förslag är att anse motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen och beredningen bifaller ordförandes förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren, (SkuP)
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef
Ulrika Fridh, bitr. förvaltningschef
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SUB § 4

Dnr KS 2019.1540

Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i
vilken omfattning skolpliktiga elever i Skurups
kommun är frånvarande från undervisningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen med tillägg
att förvaltningen informerar om frånvaro till beredningen under året.
Sammanfattning av ärendet
Sven Rosengren (SkuP) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige låter
utreda i vilken omfattning skolpliktiga elever i Skurups kommun är
frånvarande från undervisningen.
Skol- och utbildningsförvaltningen ser all frånvaro, oavsett anledning, som
missad undervisning och därmed minskade möjligheter att nå målen. All
frånvaro, det vill säga varje lektion registreras.
En jämförelse över tid för Skurups del är svår att göra på grund av att
frånvaron registreras idag annorlunda och mera noggrant än tidigare. Dock
har många huvudmän i Sverige tagit upp en ökad frånvaro som ett ökade
problem.
Skol- och utbildningsförvaltningen har tydliga rutiner för elevers ledighet i
enlighet med skollagen.
Rutinen för arbete för ökad skolnärvaro som beslöts hösten 2018 har nu
arbetats om och förtydligats i nära samarbete med grundskolans rektorer och
gäller från februari 2020.
Nya riktlinjer för skolpliktsbevakning har antagits av kommunstyrelse
januari 2020.
Statistik över frånvaron redovisas i skol- och utbildningsutskottet varje
termin.
Sedan höstterminen 2019 finns ett så kallat närvaroteam på plats på
Prästamosseskolan i syfte att få elever med problematisk skolfrånvaro att
öka sin närvaro i skolan. Erfarenheterna från detta arbete ska nu spridas till
övriga enheter.
Centrala elevhälsan arbetar med att stärka de lokala elevhälsoteamens arbete
där främjande av skolnärvaro är ett centralt och prioriterat arbete.
Sven Rosengren (SkuP) är närvarande och berättade om sin motion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.
Justerandes signatur
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Motion daterad 2019-10-31
Förslag till beslut under sammanträdet

Beslutsgång
Ordförandes förslag är att bifalla motionen med tillägg
att förvaltningen informerar om frånvaro till beredningen under året.
Beredningen bifaller ordförandes förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Sven Rosengren (SkuP)
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef
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Dnr KS 2019.1309

Motion från Sven-Åke Strandberg (KV), Magnus Alm
(S), Maria Ivansson (MP), Eva Hallmer Lindahl (L) och
Kristina Wieslander (V) om att utreda och
implementera läxhjälp
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Besluta föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
tillägget att förvaltningen ska ta ett övergripande ansvar för läxhjälp så att
den blir likvärdig och tillgänglig för de elever som behöver läxhjälp, oavsett
skola.
Sammanfattning av ärendet
I motionen från Sven-Åke Strandberg (KV), Magnus Alm (S), Maria
Ivansson (MP), Eva Halmer Linddahl (L) och Kristina Wieslander (V)
angående läxhjälp, yrkar motionärerna att skolförvaltningen omgående får i
uppdrag att utreda och implementera det bästa sättet att införa läxhjälp för
alla elever som har dessa behov eller så önskar på våra skolenheter för alla
åldersgrupper. Detta med anledning av att så många elever i Skurups
kommun inte når upp till godkänt i kärnämnena som ligger till grund för
gymnasiebehörighet.
Läxhjälp är inte en lagstyrd verksamhet, men möjlighet att söka statsbidrag
till insatsen finns. Samtliga grundskoleenheter erbjuder läxhjälp utanför
ordinarie skoltid och i de flesta fall av legitimerad lärare. Med läxhjälp
menas att eleverna har möjlighet att få stöd i de ämnen och områden de
anser sig behöva stöd, det vill säga att det inte enbart handlar om att få stöd
att slutföra sin läxa. Även de elever som har fritidshemsplats kan få stöd
under sin vistelse på fritidshemmet.
Skolskjutstiderna är till viss del en begränsande faktor. Att senarelägga
turerna skapar också vissa problem då eleverna vill komma hem för att
hinna till andra aktiviteter. Extra turer är en ekonomisk fråga.
Ett utökat läxstöd är både en ekonomisk och tjänsteplaneringsfråga. I första
hand måste de legitimerade lärarna ansvara för den lagstyrda
undervisningen. Enheterna utvärderar sitt läxstöd och försöker kontinuerligt
hitta nya vägar att utöka stödet.
Skol- och utbildningsförvaltningen söker och har erhållit statsbidrag för
läxhjälp.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04.
Motion daterad 2019-10-11.
Förslag till beslut under sammanträdet
Loubna Stensåker-Göransson (M): Motionen anses besvarad.
Anncristin Svensson (S): Bifall till Loubna Stensåker-Göranssons (M)
yrkande med tillägg att förvaltningen ska ta ett övergripande ansvar för
läxhjälp så att den blir likvärdig och tillgänglig för de elever som behöver
läxhjälp, oavsett skola.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anncristin Svenssons (S) tilläggsförslag
och finner att skol- och utbildningsberedningen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Sven-Åke Strandberg (KV).
Magnus Alm (S).
Maria Ivansson (MP).
Eva Halmer Linddahl (L).
Kristina Wieslander (V).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Dnr KS 2019.1142

Uppdrag att ta fram strategi för likvärdiga utemiljöer i
kommunens förskolor och skolor
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Beredningen beslutar anta skol- och utbildningsförvaltningens förslag
till genomförandeplan och inventering kommer äga rum den 1/4 kl 13:00
och framåt.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober att ge skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga
utemiljöer på kommunens förskolor och skolor.
I skrivelsen från Loubna Stensåker-Göransson (M) står det att ”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.” Beredningen gör en fysisk översyn under sina ordinarie
möten för att bilda sig en uppfattning om nuläget för att återkomma till
kommunfullmäktige för beslut gällande den framarbetade strategin.
För att tydliggöra uppdraget behöver skol- och utbildningsberedningen
besluta om inriktning, omfattning, genomförandeplan, tidsplan och
ekonomisk konsekvenser.
Skol-och utbildningsförvaltningen lägger ett förslag på genomförandeplan
för inventeringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26.
Skrivelse, daterad 2019-08-13.
Förvaltningens förslag till beslut
Skol-och utbildnings beredningen föreslås besluta om inriktning,
genomförande och omfattning av uppdraget för en strategi för likvärdiga
utemiljöer på kommunens skolor och förskolor.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-10-28 §292:
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 om att ge skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga
utemiljöer på kommunens skolor och förskolor.
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Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 342:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag:
Att föreslå kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens
förskolor och skolor.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 22: Föreslå
kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i uppdrag att ta
fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens förskolor och
skolor.
Förslag till beslut under sammanträdet

Beslutsgång
Ordförandes förslag är att anta skol- och utbildningsförvaltningens förslag
till genomförandeplan. Beredningen bifaller ordförandes förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Skol- och utbildningsförvaltningen.
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E-förslag om resursskola, särskild undervisningsgrupp
för elever med autism
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Beslutar föreslå kommunfullmäktige remittera ärendet till skol- och
utbildningsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
E-förslag om resursskola, särskild undervisningsgrupp för elever med
autism
Förslagsställaren skriver att Skurups kommun är i stort behov av egen
resursskola alternativt särskild undervisningsgrupp för barn med autism i
Skurups kommuns grundskolor. Dessa barn är i behov av ett annat sätt att
lära sig för att uppnå grundskolans läroplansmål, och de anpassningar som
görs i de kommunala skolorna i Skurups kommun är på intet sätt tillräckligt
för dessa barn.
Beslutsunderlag
E-förslag daterat 2019-12-09.
Beslutsgång
Ordförandes förslag är att remittera ärendet till Skol- och
utbildningsutskottet och beredningen bifaller ordförandes förslag.
__________
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Dnr KS 2019.1297

Motion från Maria Ivansson (MP) om att följa upp målet
med hållbar utveckling i skolan
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ivansson (MP) föreslår i motionen att det ska utredas på vilket sätt
läroplans- och kursplanemålen om hållbar utveckling ska följas upp. Vidare
står i motionen att i grundskolans läroplan finns det tydliga mål om att
arbetet med hållbar utveckling ska genomsyra utbildningen. Till exempel
sägs att: Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Genom ett
miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur
samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att
skapa hållbar utveckling.
Avslutningsvis skriver motionären att kunskapsmålen följs upp, inte minst
genom betyg, men ska vi säkerställa att elever får tillgodogöra sig de mål
om hållbar utveckling som finns i såväl läroplanen som kursplaner, behöver
vi som kommun följa och följa upp skolornas arbete med hållbar utveckling.
Skol- och utbildningsförvaltningen anser att läroplanens och kursplanernas
mål samt de kommunala målen ska följas upp i det ordinarie systematiska
kvalitetsarbetet. Ett omfattande utvecklingsarbete av skol- och
utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete har startat
vårterminen 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04.
Motion daterad 2019-09-15.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen 2019-11-11 SUB §32: Beslutar
återremittera ärendet till skol - och utbildningsförvaltningen för yttrande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Solbritt Lundgren (C): Motionen anses besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Solbritt Lundgrens (C) förslag och finner
att beredningen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Maria Ivansson (MP)
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef
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Förslag från Rutger om en upplyst skolgård på
Rutgerskolan
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Beslutar föreslå kommunfullmäktige avskriva förslaget på grund av
inaktualitet.
Sammanfattning av ärendet
Skolrådet på Rutgerskolan har lämnat förslag om ”en upplyst skolgård på
Rutgerskolan”.
De anser att det finns flera skäl till detta, fritidsverksamheten som är förlagd
till tidig morgontid fram till 18.00 på kvällen är ett skäl, Kulturskolans
verksamhet är ett annat. De har verksamhet på eftermiddagar och kvällar.
Ytterligare ett skäl är att kommunens invånare och föreningar som hyr
Rutgerskolans idrottssal på kvällstid också behöver belysning för att ta sig
dit.
Sedan förslaget skrevs har skolverksamheten flyttat till andra enheter men
kommunens kulturverksamhet finns kvar i huset. Även ny kraftig
fasadbelysning har satts upp runt hela fastigheten sen förslaget skrevs och
gården har därmed fullgod belysning. I samband med att fastigheten i
framtiden ska användas till andra verksamheter kommer även övrig
gårdsbelysning att ses över som en del i renoveringsprojektet.
Serviceförvaltningen samt Skol- och utbildningsförvaltningen anser
därför förslaget besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15
Medborgarförslag, daterad 2017-04-04
Beslutsgång
Ordförandes förslag är att avskriva förslaget på grund av inaktualitet och
beredningen bifaller ordförandes förslag.
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__________
Beslutet skickas till:
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef, Skol- och
utbildningsförvaltningen
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare, Serviceförvaltningen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-02-12

KS 2019.1646

SUB § 10

Dnr KS 2018.762

Förslag från Mackleanskolan angående ergonomiska
stolar
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Beslutar föreslå kommunfullmäktige avskriva förslaget på grund av
inaktualitet.
Sammanfattning av ärendet
Förslag från Mackleanskolan angående ergonomiska stolar. Eleverna vill att
stolarna på Mackleanskolan byts ut till mer ergonomiska stolar. Inför att alla
elever flyttade till Prästamosseskolan köpas nya möbler in till alla klassrum.
När val av möbler ska gjordes var eleverna delaktiga i valen genom olika
workshops.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02
Motion daterad 2017-04-21
Beslutsgång
Ordförandes förslag är att avskriva förslaget på grund av inaktualitet och
beredningen bifaller ordförandes förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsfullmäktige
Skol- och utbildningsförvaltningen
Anders Grundberg, förvaltningschef
Ulrika Fridh, bitr. förvaltningschef

Justerandes signatur

Protokoll

20 (21)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-02-12

KS 2019.1646

SUB § 11

Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om:
- Målstyrningen och verksamhetsmål.
- Nya skolan i Rydsgård och att en verksamhetsbeskrivning har tagits fram.

__________

Justerandes signatur

Protokoll

21 (21)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-02-12

KS 2019.1646

SUB § 12

Dnr KS 2020.48

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen behandlade följande ärenden och lämnar
informationen vidare till fullmäktige.
- Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i vilken omfattning
föräldrar inte låter sina barn gå i förskola.
- Motion från Sven Rosengren (SkuP) om att utreda i vilken omfattning
skolpliktiga elever i Skurups kommun är frånvarande från undervisningen.
- Motion från Sven-Åke Strandberg (KV), Magnus Alm (S), Maria Ivansson
(MP), Eva Hallmer Lindahl (L) och Kristina Wieslander (V) om att utreda
och implementera läxhjälp.
- Uppdrag att ta fram strategi för likvärdiga utemiljöer i kommunens
förskolor och skolor.
- E-förslag om resursskola, särskild undervisningsgrupp för elever med
autism.
- Motion från Maria Ivansson (MP) om att följa upp målet med hållbar
utveckling i skolan.
- Förslag från Rutger om en upplyst skolgård på Rutgerskolan.
- Förslag från Mackleanskolan angående ergonomiska stolar.
__________

Justerandes signatur

