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Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Skol- och utbildningsberedningen

2021-02-10

KS 2021.7

Skol- och utbildningsberedningens protokoll
Plats och tid

Digitalt via Teams, Skurup, 2021-02-10, kl. 18.00–20.30

Beslutande

Loubna Stensåker-Göransson (M), Ordförande
Solbritt Lundgren (C), 1:e vice ordförande
Lis-Lott Hortevall (M)
Jimmy Nilsson (SD), 2:e vice ordförande, justerare
My Ylinen (S)
Thomas Holmgren (KV)
Therese Nilsson (L)
Mirza Huremovic (S)
Jörgen Lidfeldt (SD)

Närvarande ersättare

Mårten Dahlrot (V)

Övriga närvarande

Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef
Sandra Larsson, sekreterare

Justerade paragrafer

§ 1–5

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Ärenden vid dagens sammanträde
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SUB § 1

Information från förvaltningen
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SUB § 2

Utredning av framtida skolenheter
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Information inför beslut: Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C),
Solbritt Lundgren (C) om en naturbruksutbildning för framtiden
6

SUB § 4

Motion från Ingvar Wennersten (SD) och Lars Nyström (SD) om kunskapstest i
samhällsorientering för nyanlända
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Ärendeinformation till kommunfullmäktige
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Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om:
- Nuläget med Covid-19.
- Ansökan för Skapande skola är inskickad.
- Beslut från skol- och utbildningsutskottet: Resursskola ska startas
höstterminen 2022 med placering på nya skolan i Rydsgård.
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Utredning av framtida skolenheter
Ärendenummer KS 2019.763
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen ger förvaltningen i uppdrag att belysa
befolkningsprognos, elevprognoser, bostadsbyggnadsplaner, lokalernas
utformning och möjlighet att bedriva adekvat utbildning, tillgänglighet i
lokalerna samt kostnadseffektiva enheter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober att ge skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att utreda nuvarande skolenheters
framtida förutsättningar, utveckling och marknadsföring.
För att tydliggöra uppdraget behövde skol- och utbildningsberedningen
besluta om inriktning, omfattning, genomförandeplan, tidsplan och
ekonomisk konsekvenser.
På skol-och utbildningsberedningen 2019-12-09 togs beslut att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande gällande lokalernas
skick och tidsplan för utredning.
Förvaltningen informerar om nuläget:
Serviceförvaltningen gjorde en inventering av statusen på skolorna.
- Lokaler på Mariaskolan fick stängas.
- Beslut om renovering av Östergårdsskolan.
- Ny skola i Rydsgård.
- Mögel har upptäckts i Slimmingebyskola.
Mycket har hänt med lokalerna sedan ärendet var uppe på beredningen i
december 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26.
Skrivelse daterad 2019-05-08.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen 2019-12-09 § 38:
Beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande gällande
lokalernas skick och tidsplan för utredning. En lägesrapport ska presenteras
i maj 2020.
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Kommunfullmäktige 2019-10-28 §291:
Kommunfullmäktige beslutar att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att utreda nuvarande skolenheters framtida förutsättningar,
utveckling och marknadsföring.
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 335:
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ändra rubriceringen på
paragrafen till "Utredning av framtida skolenheter".
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att utreda nuvarande skolenheters
framtida förutsättningar, utveckling och marknadsföring.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 27:
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att föreslå Kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att utreda nuvarande skolenheters framtida förutsättningar,
utveckling och marknadsföring.
Kommunstyrelsen 2019-05-14, § 224: 1:a att-satsen anses besvarat med
hänvisning till kommunstyrelsen beslutade tidigare idag, § 222 vilket
innebär att Slimmingeby skola öppnar hösten 2019. 2:a att-satsen avslås
med hänvisning till att skol- och utbildningsutskottet fattat beslut i motsatt
riktning.
2:a att-satsen avslås.
3:e att-satsen överlämna till kommunstyrelsens arbetsutskott för slutlig
formulering.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att ge förvaltningen i uppdrag att belysa
befolkningsprognos, elevprognoser, bostadsbyggnadsplaner, lokalernas
utformning och möjlighet att bedriva adekvat utbildning, tillgänglighet i
lokalerna och kostnadseffektiva enheter, och finner att beredningen bifaller
detsamma.
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Information inför beslut: Motion från Jörgen Sjöslätt
(C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren (C) om
en naturbruksutbildning för framtiden
Ärendenummer KS 2020.1668
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen beslutar bordlägga ärendet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C) och Solbritt
Lundgren (C) yrkar motionärerna på att
- låta ta fram en strategi med tillhörande handlingsplan för att utveckla Nils
Holgerssongymnasiet och dess naturbruksutbildningar.
- i arbetet med att ta fram en strategi utreda möjligheterna till att utöka
samarbetet mellan Nils Holgerssongymnasiet och till exempel Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet och näringslivet.
- utreda start av nya eftergymnasiala utbildningar för att kunna nyttja
skolans resurser och möjligheter bättre.
Rektor Eva Le Grand och intendent Jörgen Hagefjord informerar om Nils
Holgerssongymnasiets nuläge och framtida möjligheter.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2020-12-01
Förslag till beslut under sammanträdet
.
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Motion från Ingvar Wennersten (SD) och Lars Nyström
(SD) om kunskapstest i samhällsorientering för
nyanlända
Ärendenummer KS 2020.1284
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslår fullmäktige bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion till fullmäktige yrkar Ingvar Wennersten (SD) och Lars
Nyström (SD) att ”förvaltningen ges i uppdrag att en kvalitetsuppföljning
och ett kunskapstest snarast införs gällande samhällsorientering för
nyanlända.”
Samhällsorientering är en viktig del av etableringen och har som syfte att
underlätta den nyanländes etablering och delaktighet i det svenska
samhället. Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om de
grundläggande demokratiska värderingarna, de grundläggande mänskliga
rättigheterna, den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur
samhället är organiserat och praktiskt vardagsliv.
Samhällsorienteringen omfattar totalt 100 h. I Skurups kommun genomförs
inte den grundläggande delen, som omfattar 60 h, i egen regi utan den
samordnas med andra kommuner. Däremot genomförs en fördjupad
samhällsorientering, som omfattar 40 h, i regi av NHUC (Nils Holgerssons
utvecklingscentrum). Detta medför att man delvis kan tillgodose
motionsställarens förslag om att införa kunskapstest. Kunskapstest är
möjligt att genomföras på den fördjupade del som omfattar 40 timmar.
En kvalitetsuppföljning skulle vara möjligt att göra genom en utökad
samverkan dels mellan de aktörer som genomför utbildningen och dels
mellan IFO (individ och familjeomsorg) och SUF (skol- och
utbildningsförvaltningen). SUF skulle kunna initiera och samordna detta
arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03
Motion daterad 2020-09-14
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition att på att bifalla motionen och finner att
beredningen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Ingvar Wennersten (SD)

Sida

7 (9)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Skol- och utbildningsberedningen

2021-02-10

Lars Nyström (SD)
Skol- och utbildningsförvaltningen
Ulrika Fridh, tf förvaltningschef
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Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2020.48
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen behandlade följande ärende och lämnar
informationen vidare till fullmäktige:
- Information: Utredning framtida skolenheter.
- Motion från Jörgen Sjöslätt (C), Ann-Helen Nilsson (C), Solbritt Lundgren
(C) om en naturbruksutbildning för framtiden.
- Motion från Ingvar Wennersten (SD) och Lars Nyström (SD) om
kunskapstest i samhällsorientering för nyanlända.

Sida

9 (9)

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

2019-05-14

KS 2019.422

KS § 224

Dnr KS 2019.763

1 (2)

Initiativärende från Solbritt Lundgren (C) om
upphävande av skol- och utbildningsutskottets beslut
avseende Slimminge byskola
Kommunstyrelsens beslut
1:a att-satsen anses besvarat med hänvisning till kommunstyrelsen beslutade
tidigare idag, § 222 vilket innebär att Slimmingeby skola öppnar hösten
2019. 2:a att-satsen avslås med hänvisning till att skol- och
utbildningsutskottet fattat beslut i motsatt riktning.
2:a att-satsen avslås.
3:e att-satsen överlämna till kommunstyrelsens arbetsutskott för slutlig
formulering.
Reservation
Solbritt Lundgren (C) reserverar sig mot beslutet om 2:a att-satsen.
Sammanfattning av ärendet
Solbritt Lundgren (C) har i skrivelse föreslagit följande:
- Att Kommunstyrelsen beslutar att Slimmingeby skola öppnas igen.
- Att ge skol- och utbildningsutskottet i uppdrag att säkerställa
finansieringen.
- Att föreslå Kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att utreda Slimmingeby skolas framtida förutsättningar, utveckling
och marknadsföring.
Kanslichef Christian Björkqvist har i skrivelse anfört följande:
Skol- och utbildningsutskottet fattade 2019-04-23, § 32, följande beslut:
”Skol- och utbildningsutskottet beslutar att eleverna vid Slimmingeby skola
flyttas till Hallenborgskolan från och med höstterminen 2019.”
Beslutet fattades mot bakgrund av att kommunstyrelsen 2019-03-25, § 139,
fattade beslut om åtgärder för att nå en budget i balans. För skolans del
innebar detta bland annat att det skulle skapas kostnadsbärande enheter med
en målsättning på omkring 300 elever per enhet. Det uttalades också att
målsättningen ska vara att i första hand skapa bärande enheter genom att två
eller flera skolor tillsammans bildar en enhet.
I kommunstyrelsens delegationsordning punkt 4.4.1 finns också angivet att
skol- och utbildningsutskottet har delegation på att fatta beslut avseende
organisationsfrågor inom sitt verksamhetsområde.
Genom dels kommunstyrelsens beslut enligt ovan och dels med stöd av
delegationsordningen kan det anses ligga inom utskottets beslutsrätt att fatta
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beslut om skolnedläggning. Emellertid finns det i kommunallagen 6 kap 38
§ reglerat i vilka fall beslutanderätten inte får delegeras och det gäller bland
annat ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och
kvalitet. Det kan diskuteras om inte en skolnedläggning är ett sådant beslut
som inte kan delegeras och därmed skulle ha fattats av skolhuvudmannen,
det vill säga kommunstyrelsen. Oavsett vilket har beslutet fattats av utskottet
på delegation och kan därmed inte i efterhand rivas upp eller annulleras av
kommunstyrelsen. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att fatta beslut i
ett nytt ärende avseende Slimmingeby skola. Om de inkomna
initiativärendena skulle komma att bifallas av kommunstyrelsen skulle ett
sådant beslut kunna lyda;
Kommunstyrelsen beslutar att Slimmingeby skola även fortsättningsvis ska
vara öppen.
I sådant fall är det också rimligt att kommunstyrelsen meddelar skol- och
utbildningsutskottet att beslut om skolnedläggning, i framtiden, fattas av
kommunstyrelsen som skolhuvudman
Förslag till beslut under sammanträdet
Solbritt Lundgren (C): Initiativärendet bifalles.
Johan Bolinder (M): 1:a att-satsen anses besvarat med hänvisning till
kommunstyrelsen beslutade tidigare idag, § 222 vilket innebär att
Slimmingeby skola öppnar hösten 2019. 2:a att-satsen avslås med
hänvisning till att skol- och utbildningsutskottet fattat beslut i motsatt
riktning.
Magnus Alm (S): Bifall till 3:e att-satsen med tillägg att utredningen ska se
över helheten.
Solbritt Lundgren (C): Bifall till Magnus Alms (S) yrkande.
Johan Bolinder (M): Överlämna 3:e att-satsen till kommunstyrelsens
arbetsutskott för slutlig formulering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande avseende 1:a att-satsen
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition förslagen om 2:a att-satsen och finner att
kommunstyrelsen bifaller Johan Bolinders (M) yrkande d v s att 2:a attsatsen avslås.
Ordföranden ställer proposition förslagen om 3:a att-satsen och finner att
kommunstyrelsen bifaller Johan Bolinders (M) yrkande d v s att 3:e attsatsen till kommunstyrelsens arbetsutskott för slutlig formulering.
__________

Justerandes signatur

