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Beslutande

Loubna Stensåker-Göransson (M)
Solbritt Lundgren (C), 1:e vice ordförande
Mirza Huremovic (S)
Therese Nilsson (L)
Cecilia Svensson (M)
Jörgen Lidfeldt (-), justerare
Thomas Holmgren (KV)
My Ylinen (S), ordförande

Närvarande ersättare
Övriga närvarande

Sandra Larsson, sekreterare
Lena Planken, förvaltningschef
Josefine Eriksson, Verksamhetesutvecklare

Justerade paragrafer

§ 1–7

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om:
- Coronapandemin och nuläget i förvaltningens verksamheter.
- Kvalitetsdialog den 25 april för skol- och utbildningsberedningen och
skol- och utbildningsutskottet.
- Rekrytering av rektor till resursskolan som ska öppna i kommunen.
- Prästamosseskolans lokaler.

Assently: 713709fa6a8e2d19d12202d47e4dc308ef09f59c9fc81cc444d8027e27b1b8003e5c51086d9ea60c07607fa4b45e91e2758f8205dedac0a51cab42aca065c35f

Dokumenttyp

Protokoll

SUB § 2

Instans

Mötesdatum

Skol- och utbildningsberedningen

2022-02-09

Sida

4 (14)

Inventering av utemiljöer för Skurups förskolor och
skolor
Ärendenummer KS 2019.1142
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Föreslår Kommunfullmäktige besluta ge skol- och utbildningsförvaltningen
och serviceförvaltningen i uppdrag att i arbetet med lokalförsörjningsplan
integrera strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens förskolor och
skolor.
Sammanfattning av ärendet
Josefine Eriksson, verksamhetsutvecklare presenterar en sammanställning
av inventeringen som genomfördes på skolornas utemiljöer.
Förvaltningen bedömer att strategi för likvärdiga utemiljöer bör integreras i
det pågående arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan/strategi.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober att ge skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga
utemiljöer på kommunens förskolor och skolor.
Beredningen har gjort en fysisk inventering på grundskolorna för att bilda
sig en uppfattning om nuläget för beslut gällande strategins utformning.
Beredningen planerar att göra inventeringen på förskolorna under
vårterminen 2022.
Arbete med skolornas utemiljöer inkluderar flera aktörer, bl.a. skol- och
utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen och Skurup Kommunala AB
(SKAB). I kommunen pågår ett arbete med att ta fram en
lokalförsörjningsplan. För att inte riskera att bli separerade arbeten ser
förvaltningen att strategi för likvärdiga utemiljöer med fördel bör integreras
i arbetet med lokalförsörjningsplan. På så vis samlas ett helhetsperspektiv på
förskolornas och skolornas miljöer.
Skol- och utbildningsberedningens underlag från genomförda inventeringar
utgör ett bra underlag om nuläget för framtagande av
lokalförsörjningsplanen, där Boverkets och Skolverkets checklista ses
utgöra en viktig utgångspunkt vid utformning av nya utemiljöer eller
ombyggnation.
För grundskolornas och förskolornas befintliga utemiljöer ses inventeringen
kunna utgöra underlag för beredningen att framföra förslag om eventuella
åtgärder vid behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24.
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-18.
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Skrivelse, daterad 2019-08-13.
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen 2021-10-20 §14:
Beredningen beslutar anta skol- och utbildningsförvaltningens förslag till
genomförandeplan.
Skol- och utbildningsberedningen 2020-02-12 §6:
Beredningen beslutar anta skol- och utbildningsförvaltningens förslag
till genomförandeplan och inventering kommer äga rum den 1/4 kl 13:00
och framåt.
Kommunfullmäktige 2019-10-28 §292:
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 om att ge skol- och
utbildningsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga
utemiljöer på kommunens skolor och förskolor.
Kommunstyrelsen 2019-09-23 § 342:
Kommunstyrelsen har inget att invända mot skol- och
utbildningsberedningens förslag:
Att föreslå kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i
uppdrag att ta fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens
förskolor och skolor.
Skol- och utbildningsberedningen 2019-08-19, § 22: Föreslå
kommunfullmäktige att ge skol- och utbildningsberedningen i uppdrag att ta
fram en strategi för likvärdiga utemiljöer på kommunens förskolor och
skolor.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltnings förslag till beslut och finner
att beredningen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Lena Planken, förvaltningschef
Marcus Willman, tf förvaltningschef
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Arbetsmarknadsfrågor - gränsdragning
Ärendenummer KS 2020.1450
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
yttrande till Kommunutvecklingsberedningen.
Protokollsanteckning
Loubna Stensåker-Göransson (M) och Cecilia Svensson (M) lämnar in ett
yttrande med synpunkter på utkastet för Arbetsmarknadsstrategin.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 7/2021 att ge
kommunutvecklingsberedningen i uppdrag att arbeta fram förslag till
arbetsmarknadsstrategi för Skurups kommun.
Kommunutvecklingsberedningen arbetsgrupp har i samverkan med
näringslivsstrategen arbetat fram ett utkast till en arbetsmarknadsstrategin.
Kommunutvecklingsberedningen beslutade § 3/2022 att remittera
Arbetsmarknadsstrategin till individ- och omsorgsberedningen och skol- och
utbildningsberedningen för yttrande.
På mötet lämnar Loubna Stensåker-Göransson (M) och Cecilia Svensson
(M) in ett yttrande på utkastet för Arbetsmarknadsstrategin.
Beslutsunderlag
Yttrande från (M) angående utkastet för Arbetsmarkandsstrategi, daterad
2022-02-09.
Remiss av ärende: KS 2020.1450, Arbetsmarknadsstrategi, daterad 202201-11.
Utkast Arbetsmarknadsstrategi
Tidigare behandling
Kommunutvecklingsberedningen 2022-01-11 § 3:
Arbetsmarknadsstrategin remitteras till individ- och omsorgsberedningen
och skol- och utbildningsberedningen för yttrande.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-10-19 § 32:
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet tas upp på kommunutvecklingsberedningens nästa sammanträde
som beslutar om remiss.
Kommunutvecklingsberedningen 2021-04-06 § 12:
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Kommunutvecklingsberedningen beslutar att utse en arbetsgrupp med fem
ledamöter som ges i uppdrag att arbeta fram förslag till
arbetsmarknadsstrategi.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett yttrande till Kommunutvecklingsberedningen och finner att beredningen
bifaller detsamma.
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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 föreslår följande:
Huvudförslag: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisningen till tjänsteskrivelsen.
Alternativförslag: Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning
till skollagen.
Sammanfattning av ärendet
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.
Skol- och utbildningsförvaltningen återkommer i ärendet med komplettering
över vad som ingår i läroplanen samt kursplaner.
I del fem i läroplanen finns kursplaner med syfte, centralt innehåll och
kunskapskrav. Kursplanerna innehåller ramar för undervisningen och är
gemensamma för alla lärare och elever i grundskolan. På så sätt bidrar de till
undervisning av god och jämn kvalitet. Avsnitten styr lärarens arbete när de
planerar och genomför sin undervisning.[1] Läroplanernas innehåll
(inklusive kursplaner) bestäms av riksdagen och regeringen (1 kap. 11 §
Skollagen 2010:800).
Det är ämnets syfte och centrala innehåll som är de viktigaste delarna när
lärare planerar och genomför sin undervisning.
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I kursplanen Historia, åk 7-9, anges bl.a. att undervisningen ska behandla
följande centrala innehåll:
•
•
•
•

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa
och i andra delar av världen
De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck,
folkdrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av
människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av
kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
Hur historia kan användas för att förstå den tid som människor lever
i påverkar deras villkor och värderingar.

I kursplanen Samhällskunskap, åk 7-9, anges bl.a. att undervisningen ska
behandla följande centrala innehåll:
•
•
•

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet
har utvecklats.
Några olika stats- och styrelseskick i världen.
Aktuella samhällsfrågor,hotbilder och konflikter i Sverige och
världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av
internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-13
Bilaga. Kursplaner Historia och Samhällskunskap, grundskolan och
gymnasieskolan
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10
Motion, daterad 2021-09-20
Tidigare behandling
Skol- och utbildningsberedningen 2021-11-24 § 18:
Skol-och utbildningsberedningen beslutar återremittera ärendet till skol- och
utbildningsförvaltningen för att komplettera med vad som ingår i läroplanen
samt kursplaner.
Förslag till beslut under sammanträdet
My Ylinen (S): yrkar avslag med hänvisning till skollagen.
Solbritt Lundgren (C): yrkar avslag med hänvisning till skollagen.
Cecilia Svensson (M): yrkar på att anse motionen besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Jörgen Lidfeldt (-): yrkar på att anse motionen besvarad.
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Thomas Holmgren (KV): yrkar på att anse motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att anse motionen besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen är huvudförslag och att avslag på motionen
med hänvisning till skollagen är alternativförslag. Beredningen bifaller
detsamma.
Beslutet skickas till
Lars Nyström (SD)
Lena Planken, förvaltningschef
Skol- och utbildningsförvaltningen
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Krisplan för skol- och utbildningsförvaltningen
Skurups kommun
Ärendenummer KS 2022.164
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Föreslå Kommunfullmäktige att anta Krisplan för skol- och
utbildningsförvaltningen Skurups Kommun med tillägget att det språkliga
ska ses över.
Sammanfattning av ärendet
Det övergripande syftet med krisplanen är att säkerställa att skol- och
utbildningsförvaltningen och tillhörande enheter har en god
krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris.
Att ha en krisplan innebär att man har sett över och säkerställt behovet av
perso-nal, materiel, lokaler och andra resurser inför en kris.
För att förebygga kriser i skolan krävs ett systematiskt säkerhetsarbete.
Enligt Skolverket omfattar detta arbete förekomsten av en krisplan.
Kriser kan orsakas av olika typer av oönskade händelser och vara av många
olika slag. En kris kräver alltid särskild hantering, ofta i form av en
anpassad organisation för hantering av händelsen. Krisplanen för förskola,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning är framtagen för att
samordna skolornas krishantering och planen är styrande för hur
avdelningen och enheterna organiserar, leder, samordnar, samverkar och
kommunicerar vid en kris eller hot om en kris.
När det oväntade inträffar behöver skolans personal vara rustad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-31
Krisplan, daterad 2022-01-24
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Krisplan för skol- och utbildningsförvaltningen
Skurups Kommun.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att föreslå Kommunfullmäktige att anta
Krisplan för skol- och utbildningsförvaltningen Skurups Kommun med
tillägget att det språkliga ska ses över. Beredningen bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Skol- och utbildningsförvaltningen
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Lena Planken, förvaltningschef
Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef
Ingela Mårtensson, chef centrala elevhälsan
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Skol- och utbildningsberedningen - Uppföljning och
analys av fullmäktigeberedningarna 2021
Ärendenummer KS 2022.118
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen ställer sig bakom skrivelsen och lämnar
den vidare till Kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordningen § 47 6:e stycket står följande
text:
”Fullmäktigeberedningarna skall årligen analysera och utvärdera
verksamheterna ur ett gemensamt perspektiv, med uppföljning av
styrdokument, medborgardialog, kontakt med referensgrupper, internt arbete
i beredningarna, handläggningsrutiner, utveckling av den lokala demokratin
med mera samt avrapportera resultat till kommunfullmäktige.”
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2022-01-26.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att beredningen ställer sig bakom
skrivelsen och lämnar den vidare till Kommunfullmäktige, och finner att
beredningen bifaller detsamma.
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Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2022.157
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen behandlade följande ärende och lämnar
informationen vidare till fullmäktige:
- Inventering av utemiljöer för Skurups förskolor och skolor.
- Arbetsmarknadsfrågor - gränsdragningen. Yttrande önskar från
Kommunutvecklingsberedningen.
- Motion från Lars Nyström (SD) om informationsinsats till elever i Skurups
kommun om kommunismens brott mot mänskligheten.
- Krisplan för Skol- och utbildningsförvaltningen Skurups kommun.
- Uppföljning av fullmäktigeberedningarna 2021.
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