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Skol- och utbildningsberedningen

2022-03-09

KS 2022.8

Skol- och utbildningsberedningens protokoll
Plats och tid

Selma, kommunhuset i Skurup, 2022-03-09, kl. 18.00–18.30

Beslutande

Loubna Stensåker-Göransson (M), justerare
Solbritt Lundgren (C), 1:e vice ordförande
Lis-Lott Hortevall (M)
Jimmy Nilsson (-), 2:e vice ordförande
Therese Nilsson (L)
Cecilia Svensson (M)
Thomas Holmgren (KV)
My Ylinen (S), ordförande

Närvarande ersättare
Övriga närvarande

Sandra Larsson, sekreterare
Lena Planken, förvaltningschef

Justerade paragrafer

§ 8–11

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Övrigt
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Lis-lott Hortevall (M) ställer fråga om förvaltningens beredskap
för mottagandet av barn och elever från Ukraina på våra enheter.
Förvaltningen berättar hur man arbetar i nuläget samt hur man förbereder
beredskap framåt.
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Information från förvaltningen
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om:
- Prästamosseskolans lokaler.
- Gymnasieantagningen.
- Propositionsförteckning våren 2022.
- Kvalitetsdialog 24 april.
- Rektorstjänst Resursskola.

Assently: b2bafe6ee780010fa8438903a745ab64154ce2f73d9f5e08fb8bcd26416e500027d3c938b520821495254665896face55af4584ffd3e58ff9d61a7679f734401

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Skol- och utbildningsberedningen

2022-03-09

Sida

5 (7)

SUB § 10 Yttrande Arbetsmarknadsstrategi
Ärendenummer KS 2020.1450
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen beslutar anta förvaltningens förslag till
yttrande som sitt eget.
Skol- och utbildningsberedningen beslutar att skicka både Skol- och
utbildningsberedningens yttrande och Moderaternas yttrande till
Kommunutvecklingsberedningen.
Protokollsanteckning
Cecila Svensson (M) har muntligt samt skriftligt lämnat en
protokollsanteckning enligt nedan:
Yttrande angående Arbetsmarknadsstrategin
1. Ska man lägga ner tid på att arbeta fram en Arbetsmarknadsstrategi
när en Vision snart ska beslutas?
2. Om en Arbetsmarknadsstrategi ska skrivas måste nuläget tydligt
redovisas, för att strategin ska kunna utvärderas.
Det gäller på alla plan. T.ex.
Vilka är bristyrken?
Vilka kompetenser behövs?
Hur stor är arbetslösheten i kommunen?
Hur stort är försörjningsstödet?
1. Hur ser Skurups Kommuns framtida kompetensförsörjningsbehov ut
de närmaste tre, fyra, fem åren?
2. Vilka arbete bedrivs redan idag?
3. Varför har inte berörda verksamheter varit delaktiga i arbetet med
strategin?
Tjänsteskrivelsen beskriver tydligt många av de saker som måste åtgärdas.
Arbetsmarknadsstrategin har så stora brister att jag inte kan ställa mig
bakom den.
Cecilia Svensson, Moderaterna
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.
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Kommunutvecklingsberedningen beslutade § 3/2022 att remittera
Arbetsmarknadsstrategin till individ- och omsorgsberedningen och skol- och
utbildningsberedningen för yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-01.
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:
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 Skol- och utbildningsberedningen antar
förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och finner att beredningen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på att skicka både skol- och
utbildningsberedningens yttrande och Moderaternas yttrande till
Kommunutvecklingsberedningen och finner att beredningen bifaller
detsamma.
Beslutet skickas till
Kommunutvecklingsberedningen
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SUB § 11 Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2022.157
Skol- och utbildningsberedningens beslut
Skol- och utbildningsberedningen behandlade följande ärende och lämnar
informationen vidare till fullmäktige:
- Arbetsmarknadsstrategi - yttrande har begärts från
Kommunutvecklingsberedningen angående utkast på
Arbetsmarknadsstrategin.
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