Protokoll

1 (11)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-06-10

KS 2020.163

Plats och tid

Selma, kommunhuset i Skurup, 2020-06-10, kl. 18.00–20.30

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Anders Grundberg, förvaltningschef
Sandra Larsson, sekreterare
Magnus Rydlöv, Chef för Kulturskolan

Justerade paragrafer

§ 16–20

Justeringens plats och tid

2020-06-16 kl 11:00

Sekreterare

Sandra Larsson
Ordförande

Loubna Stensåker-Göransson (M)
Justerare

My Ylinen (S)

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

Skol- och utbildningsberedningen

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-16

Datum då anslaget tas ned

2020-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Sandra Larsson

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-06-10

KS 2020.163

Beslutande
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Solbritt Lundgren (C)
Lis-Lott Hortevall (M)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare

__________

Justerandes signatur

Jimmy Nilsson (SD)
My Ylinen (S)
Mårten Dahlrot (V)
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-06-10

KS 2020.163

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Övrigt ..........................................................................................................................................4
Information från förvaltningen....................................................................................................5
Information inför beslut om E-förslag om tillvaratagande av Kulturskolans
utvecklingsmöjligheter på Rutgerskolan.....................................................................................6
Beslut om införande av policy för modersmålsundervisning .....................................................7
Ärendeinformation till kommunfullmäktige .............................................................................11
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-06-10

KS 2020.163

SUB § 16

Övrigt
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Solbritt Lundgren (C): önskar att en lista på de styrdokument som
beredningen ska följa upp tas fram.

__________

Justerandes signatur

Protokoll

5 (11)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-06-10

KS 2020.163

SUB § 17

Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Anders Grundberg informerar om:
- Coronapandemi.
- Gymnasieskolan och vuxenutbildningen kommer vara öppna i höst om
rekommendationerna inte ändras.
- Mariaskolans framtida lokaler.
- Östergårdsskolans renovering.
- Rekrytering av rektor på Mölleskolan och rekrytering av biträdande rektor
på Prästamosseskolan.
- Förstelärare.
- Att han går vidare till nytt uppdrag.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-06-10

KS 2020.163

SUB § 18

Dnr KS 2019.1347

Information inför beslut om E-förslag om
tillvaratagande av Kulturskolans
utvecklingsmöjligheter på Rutgerskolan
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ett E-förslag har inkommit angående tillvaratagande av Kulturskolans
utvecklingsmöjligheter på Rutgerskolan. Förslaget innehåller önskan om att
Kulturskolan 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. Förslagsställarna 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
Chef för Kulturskolan Magnus Rydlöv informerar om Kulturskolans
verksamhet.
__________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-06-10

KS 2020.163

SUB § 19

Dnr KS 2019.805

Beslut om införande av policy för
modersmålsundervisning
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslår följande:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige antar policy för modersmålsundervisning i enlighet
med Loubna Stensåker Göranssons (M) förslag.
Alternativförslag 1
Kommunfullmäktige antar policy för modersmålsundervisning i enlighet
med Solbritt Lundgrens (C) förslag.
Alternativförslag 2
Kommunfullmäktige antar policy för modersmålsundervisning i enlighet
med vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag.
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås det ”Att Skurups kommun skapar och inför en
modersmålspolicy för Skurups skolor”. Motiveringen till detta 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.
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen, innebärande att skoloch utbildningsberedningen gavs i uppdrag att arbeta fram förslag till policy
för modersmålsundervisning.
Loubna Stensåker Göransson (M) har föreslagit en policy för
modersmålsundervisning inom Skurups kommun. Förslaget till policy är i
enlighet med skollag, skolförordning och gymnasieförordning.
Under beredningen sammanträde lämnade Solbritt Lundgren (C) ett eget
förslag till policy. Detsamma gjorde vänsterpartiet och socialdemokraterna
representerade av Mårten Dahlrot (V) och My Ylinen (S).
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-06-10

KS 2020.163

SUB § 19

Dnr KS 2019.805

Beslutsunderlag
Förslag till policy för modersmålsundervisning från Loubna Stensåker
Göransson (M), daterad 2020-05-28.
Förslag till policy för modersmålsundervisning från Solbritt Lundgren (C),
daterad 2020-06-10.
Förslag till policy för modersmålsundervisning från vänsterpartiet och
socialdemokraterna daterad 2020-06-10.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-25.
Motion, daterad 2019-05-21.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-11-25 §326:
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.
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.
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-06-10

KS 2020.163

SUB § 19

Dnr KS 2019.805

Förslag till beslut under sammanträdet
Loubna Stenåker- Göransson (M):Yrkar bifall till sitt förslag till policy.
Solbritt Lundgren (C): Yrkar bifall till sitt eget förslag till policy.
Jimmy Nilsson (SD): Yrkar bifall till ordförandes förslag.
Mårten Dahlrot (V): Yrkar bifall till vänsterpartiets och socialdemokraternas
förslag till policy.
Mårten Dahlrot (V): Yrkar att ärendet ska bordläggas.
Loubna Stenåker -Göransson (M): Yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska bordläggas och finner att beredningen beslutar avgöra ärendet
idag.
Omröstning begärs.
Skol- och utbildningsberedningen godkänner följande beslutsgång:
Ja - röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för att bordlägga ärendet.
Med 3 ja-röster mot 3 nej-röster med ordförandes röst som avgörande
beslutar beredningen att ärendet ska avgöras idag.
Under rubriken omröstning framgår hur ledamöterna har röstat.
Ordförande ställer därefter proposition på framlagda förslag och finner att
beredningen utser ordförandes förlag till policy till beredningen
huvudförslag, Solbritt Lundgrens (C) förslag till policy till beredningens
alternativförslag 1 samt vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till
policy till beredningen alternativförslag 2.
Omröstning - avgöras idag eller bordläggas
Följande ledamöter röstade ja: Loubna Stensåker - Göransson (M), Lis-Lott
Hortevall (M), Jimmy Nilsson (SD)
Följande ledamöter röstande nej: Solbritt Lundgren (C), My Ylinen (S) och
Mårten Dahlrot (V).
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen
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SUB § 19

Dnr KS 2019.805

__________
Beslutet skickas till:
Loubna Stensåker Göransson (M).
Skol- och utbildningsförvaltningen.
Anders Grundberg, förvaltningschef.
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-06-10
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SUB § 20

Dnr KS 2020.48

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen behandlade följande ärende och lämnar
informationen vidare till fullmäktige.
- Beslut om införande av policy för modersmålsundervisning
__________

Justerandes signatur

