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SUB § 17 Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skol- och utbildningsförvaltningen informerar om:
- Coronapandemin
- Lokaler
- Inventering av utemiljöer har genomförs på grundskolorna.
Sammanställningen kommer presenteras på nästa beredningsmötet.
- Krisplan och genomgång av krisläget på varje skola inklusive inrymning.
- Budgetarbete pågår.
- Arbetet med avtalet HÖK 21 för lärarna pågår.
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SUB § 18 Motion från Lars Nyström (SD) informationsinsats till
elever i Skurups kommun om kommunismens brott
mot mänskligheten
Ärendenummer KS 2021.1208
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol-och utbildningsberedningen beslutar återremittera ärendet till skol- och
utbildningsförvaltningen för att komplettera med vad som ingår i läroplanen
samt kursplaner.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyström (SD) är närvarande för att föredra sin motion.
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lars Nyström (SD) att Skurups
kommuns grundskolor ska ge elever en lika omfattande utbildning av
kommunismens brott mot mänskligheten som nationalsocialismens brott
mot mänskligheten.
Enligt skollagen (2010:800, 1 kap, 4 §), vilken läroplanerna utgår ifrån, har
skolan ett syfte att förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det
svenska samhället vilar på.
Då det är riksdagen och regeringen som bestämmer vad eleverna ska lära sig
i skolan och därmed vad som ska ingå i läroplanens innehåll bedömer skoloch utbildningsförvaltningen att förslaget i motionen inte ligger inom ramen
för varken skol- och utbildningsförvaltningens eller Skurups kommuns
ansvar och uppdrag. Det ligger inte heller i linje med en tillitsbaserad
styrning att i detalj styra innehållet i undervisningen, vilket ska utgå från
lärarens professionella bedömning och didaktiska avvägningar för att passa
elevernas behov och förutsättningar att nå utbildningens mål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10
Motion, daterad 2021-09-20
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att återremittera ärendet till skol- och
utbildningsförvaltningen för att komplettera med vad som ingår i läroplanen
samt kursplaner.
Beslutet skickas till
Lars Nyström (SD)
Lena Planken, förvaltningschef
Skol- och utbildningsförvaltningen
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SUB § 19 Sammanträdesdagar 2022
Ärendenummer KS 2021.1232
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen beslutar fastställa sammansträdesdatumen
för 2022 i enlighet med förslaget. Datum för sammanträdena 2022 är 9/2,
9/3, 11/5, 8/6, 24/8, 19/9 samt 23/11.
Sammanfattning av ärendet
Förslag för sammanträdesdagar för skol- och utbildningsberedningen 2022.
Föreslagna datum är:
9/2, 9/3, 11/5, 8/6, 24/8, 19/9 samt 23/11.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-12.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att fastställa de föreslagna datumen för
skol- och utbildningsberedningen 2022 och finner att beredningen bifaller
detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen
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SUB § 20 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 Lars Nyström (SD) om informationsinsats till elever i Skurups
kommun om kommunismens brott mot mänskligheten.
- Sammanträdesdagar för skol- och utbildningsberedningen 2022.
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