Protokoll

1 (7)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-12-09

KS 2020.1246

Plats och tid

Digitalt på Microsoft Teams, 2020-12-09, kl. 18.00–19.30

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Sandra Larsson, sekreterare
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef
Malin Celander, Biträdande rektor

Justerade paragrafer

§ 30–33

Justeringens plats och tid

2020-12-15

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

2020-12-09

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-15

Datum då anslaget tas ned

2021-01-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Sandra Larsson

Protokoll

2 (7)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-12-09

KS 2020.1246

Beslutande
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Solbritt Lundgren (C)
Lis-Lott Hortevall (M)
Jimmy Nilsson (SD)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Jörgen Lidfeldt (SD)
__________

Justerandes signatur

Monica Svensson (SD)
My Ylinen (S)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Thomas Holmgren (KV)

Protokoll

3 (7)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-12-09

KS 2020.1246

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Information från förvaltningen....................................................................................................4
Information inför beslut: Motion från Ingvar Wennersten (SD) och Lars Nyström (SD)
om kunskapstest i samhällsorientering för nyanlända ................................................................5
Sammanträdesdagar 2021 ...........................................................................................................6
Ärendeinformation till kommunfullmäktige ...............................................................................7
__________

Justerandes signatur

Protokoll

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-12-09

KS 2020.124

SUB § 30

Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om:
- Coronapandemin. Nuläget i våra verksamheter. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar att gymnasieskolan delvis stänger och därmed övergår till
fjärr - och distansundervisning.
Övriga skolformer omfattas inte av beslutet om fjärr- och
distansundervisning. Folkhälsomyndigheten bedömer att nyttan av att ha
dessa verksamheter öppna överväger den minskning av smittspridning och
den minskade sjukdomsbördan som kan förväntas.
Rekommendationerna avser hela landet och gäller from den 7 december till
och med den 6 januari.
- Utredning angående resursskola som grundar sig i ett e-förslag som
behandlats i beredningen.
- Utredning angående grundsärskola som grundar sig på en uppsägelse av
avtal.
- Kvalitetsdialogen som ägde rum den 9 november.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-12-09

KS 2020.124

SUB § 31

Dnr KS 2020.1284

Information inför beslut: Motion från Ingvar
Wennersten (SD) och Lars Nyström (SD) om
kunskapstest i samhällsorientering för nyanlända
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information inför beslut gällande motion från Ingvar Wennersten (SD) och
Lars Nyström (SD) angående kunskapstest i samhällsorienteringen för
nyanlända.
Motionärerna yrkar på att förvaltningen ges i uppdrag att en
kvalitetsuppföljning och kunskapstest snarast införs för samhällsorientering
för nyanlända.
Malin Celander, biträdande rektor på Nils Holgersson
utbildningscentrum informerar om:
- Hur SFI bedrivs på Nils Holgersson utbildningscentrum (NHUC).
- Samhällsorientering som bedrivs på NHUC förutom det lagstadgade utbud.
Utökad samhällsinformation som föräldrautbildning, Skolverkets
orienteringskurs och värdegrundsdialoger. Samarbete med
Arbetsförmedlingen kring elever som behöver annan insats.
- Regeringens utredning från för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom
komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA).

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2020-09-14.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-12-09

KS 2020.124

SUB § 32

Dnr KS 2020.1272

Sammanträdesdagar 2021
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Beredningen fastställer sina sammanträdesdagar för 2021 enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 7, ska kommunfullmäktige
fastställa sina sammanträdesdagar och enligt § 49 ska beredningarna
fastställa sina sammanträdesdagar. Vidare ska kommunstyrelsen enligt § 14
i kommunstyrelsens reglemente fastställa sina sammanträdesdagar.
Sammanträdesplaneringen syftar till en tydlig struktur för beslutsprocessen
från utskott och beredningar via kommunstyrelsen och vidare till
kommunfullmäktige.
I syfte att möjliggöra en effektiv beslutsprocess utgår sammanträdesplaneringen från kommunfullmäktiges sammanträden. Därefter har
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, beredningarna och utskotten lagts
in.
Av kommunfullmäktigs arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente
framgår tider för när utskick ska vara ledamöterna tillhanda. Förslag till
sammanträdesdagarna tar bl.a. hänsyn till detta. Hänsyn har tagits till
beredningarnas önskemål gällande veckodag men inte till önskemål om
särskild vecka i månaden. Hänsyn har också tagits till helgdagar och
klämdagar.
I det fall en beredning eller ett utskott vill ändra sammanträdesdag måste
hänsyn tas till att det bör vara minst 34 dagar mellan beredningens
respektive utskottets sammanträde och kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-20.
Sammanträdesplan för 2021, daterad 2020-11-20.
Förvaltningens förslag till beslut
Beredningen fastställer sina sammanträdesdagar för 2021 enligt
förvaltningens förslag.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Skol- och utbildningsberedningen

2020-12-09

KS 2020.124

SUB § 33

Dnr KS 2020.48

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen behandlade följande ärende och lämnar
informationen vidare till fullmäktige:
- Sammanträdesdagar för 2021
- Information inför beslut: Motion från Ingvar Wennersten (SD) och Lars
Nyström (SD) om kunskapstest i samhällsorientering för nyanlända.
Malin Celander, biträdande rektor på NHUC, informerar om SFI och
samhällsorientering på NHUC.
__________

Justerandes signatur

