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Beslutande

Loubna Stensåker-Göransson (M), ordförande
Solbritt Lundgren (C), 1:e vice ordförande
Jimmy Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Mirza Huremovic (S), justerare
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Närvarande ersättare
Övriga närvarande
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§ 9–11
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Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om:
- Nya förvaltningschefen Lena Planken presenterar sig.
- Covid-19.
Ordförandebeslut om att ställa om till fjärrundervisningen vid tre tillfällen
vid tre olika verksamheter. Omställningen varade under 5 dagar för varje
verksamhet.
Skolavslutningar och student planeras som förra året för att anpassas till
rådande smittläge.
- Beslut från föregående Skol- och utbildningsutskott är ordförandebesluten
angående omställning till fjärrundervisning.
- Söktrycket till Nils Holgersson gymnasiet till hösten är bra.
- Lokaler.
Tillfälliga lokaler för förskolan på Maskingatan.
Upphandling kring Östergårds renovering är igång. Under sommaren
kommer flytten ske från Östergårdskolan till tillfällig placering under
renoveringen.
Byggnationen av nya skolan i Rydsgård går enligt plan.
Byggnationen av förskolan i Skivarp börjar färdigställas.
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SUB § 10 Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander
(V) om Gratis mensskydd till barn- och ungdomar i
Skurups grund- och gymnasieskolor
Ärendenummer KS 2021.283
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen föreslår följande:
Huvudförslag: Kommunfullmäktige avslår motionen.
Alternativförslag: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
En motion om gratis mensskydd till barn- och ungdomar i Skurups grundoch gymnasieskolor har lämnats av Babak Rahimi (V) och Kristina
Wieslander (V). Motionärerna yrkar på att:
- skol- och utbildningsförvaltningen inför kostnadsfria mensskydd till elever
i Skurups grundskolor.
- skol - och utbildningsförvaltningen inför kostnadsfria mensskydd till
elever på Nils Holgerssongymnasiet.
- elever i grund- och gymnasieskola får information om att mensskydd är
kostnadsfritt och var de kan hämtas ut.
Motionärerna skriver att menstruation för många än idag är ett tabubelagt
ämne och att genom att införa kostnadsfria mensskydd i skolan kan även
öppna upp för samtal om andra viktiga frågor så som PMS, endometrios och
sexuell hälsa samt ta bort stigmat kring menstruation. De menar även att
mensskydd är en kostnadsfråga och att erbjuda gratis mensskydd bidrar till
en mer jämlik tillvaro för barn och ungdomar i Skurups kommun.
Skol- och utbildningsförvaltningen menar att elever har möjlighet att få
tillgång till mensskydd under skoltid på såväl grundskolor som gymnasium.
Skol- och utbildningsförvaltningen kan inte se att motionens innehåll faller
inom ramen för skolans ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-03.
Motion, daterad 2021-03-08.
Förslag till beslut under sammanträdet
Loubna Stensåker - Göransson (M): yrkar avslag på motionen.
Solbritt Lundgren (C): yrkar på att anse motionen besvarad med
hänvisningen till tjänsteskrivelsen.
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Jimmy Nilsson (SD): yrkar avslag på motionen.
Jörgen Lidfeldt (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att avslag på motionen är huvudförslag
och att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen är
alternativförslag, och finner att beredningen finner detsamma.
Beslutet skickas till
Babak Rahimi (V)
Kristina Wieslander (V)
Skol- och utbildningsförvaltningen
Lena Planken, förvaltningschef
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SUB § 11 Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2020.48
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen behandlade följande ärende och lämnar
informationen vidare till fullmäktige:
- Motion från Babak Rahimi (V) och Kristina Wieslander (V) om gratis
mensskydd till barn- och ungdomar i Skurups grund- och gymnasieskolor.
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