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Barn- och utbildningsförvaltningen
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Malin Henriksson (L) Irene Hansson (C)
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Gun Lidman Nilsson (F!)
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Ingemar Hansson (V)
Bengt-Åke Lindell (SD)
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  SKRIVELSE
 2019-03-05

Oskar Eklund
Nämndsekreterare/registrator

Barn- och utbildningsnämnden
 
 
   

Meddelande till barn- och utbildningsnämnden angående beslut 
"Sankt Olof ska växa"
Hid nr:  

Ärendebeskrivning

Piratenskolans föräldraförening har med anledning av sin överklagan av beslut 29 
januari 2019 § 11 skickat kompletterande information i form av en kommentar av 
det överklagade beslutet. Kompletteringen innehåller dels ett meddelande 
adresserat till barn- och utbildningsnämnden, dels ett brev som delgetts 
vårdnadshavare till elever på Piratenskolan i Kivik.

Beslutsunderlag

Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27
Brev till vårdnadshavare 2019-02-27

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsnämnden 
 har tagit del av Piratenskolans föräldraförenings kommentar och 

komplettering

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ewa Kristensson
Förvaltningschef tillika skolchef Oskar Eklund

Nämndsekreterare
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Från: Magnus
Till: Oskar Eklund
Ärende: Viktig kompletterande information
Datum: den 27 februari 2019 19:32:17
Bilagor: Hej alla föräldrar till barn på Piratenskolan i Kivik.pdf

Viktig kompletterande information till barn- och utbildningsnämnden från
Piratenskolans föräldraförening 

Piratenskolans föräldraförening i Kivik önskar kommentera sitt överklagande av barn- och
utbildningsnämndens beslut 2019-01-29 §11 i ärendet ”Sankt Olofs skola ska växa” så att
kommentaren diarieförs och kan utgöra underlag för framtida hantering av ärendet.

Ett formellt överklagande till förvaltningsrätten är vår enda möjlighet till juridisk påverkan men eftersom både
rättens behandlingstid och utgången av överklagandet är högst osäkra är vår realistiska möjlighet till inflytande i
ärendet direkt påverkan. Det är viktigt för oss att de ledamöter som röstat för ytterligare en utökning inser att
beslutet kan ställa Piratenskolans framtid på spel och att föräldrar och allmänhet i Kivik och Vitaby med
omnejd inte längre sitter lugna i båten. Vi är mycket oroliga för vad buns beslut ska leda till.

Vi kan inte konstatera annat än att bun har tagit ett mycket oansvarigt beslut. Varför har två viktiga beslut om
utökning fattats på sittande möte till synes utan vidare reflektion? Det sätt bun har hanterat ärendet på vid dessa
tillfällen får oss att undra om ledamöterna varit tillräckligt förberedda och läst igenom beslutsunderlagen
ordentligt innan de röstat för de båda utökningarna. Vid det senaste beslutet var flera ledamöter nya i nämnden,
kan det ha med utslaget av omröstningen att göra?. Handlar det om ett politiskt spel? Har man skyndat på
ärendet bara för att slippa pressen från föräldraföreningen Offensiv? Inget av detta kan få förekomma i en så här
avgörande fråga. Det här är på allvar och ingen lek med skolors, barns och byars framtid. Bun måste begrunda
sin hantering av ärendet och lyfta det på nytt.

Vi kan trots att det inte fanns fog för beslutet acceptera en fjärde årskurs för att det handlar om de yngsta
mellanstadieeleverna, men om skolan utökas med årskurs 5 kan det få långtgående konsekvenser. Vad tänker
nämnden ska hända med Piratenskolan sen? Om föräldraföreningen Offensiv får sin vilja fram och bun även
beslutar om utökning med årskurs 6 måste bun inse att Piratenskolan rimligtvis inte längre kan fortsätta vara en
F-6 skola, det har kommunen förstås inte råd med. Bara att göra om Sankt Olofs skola från en F-3-skola till en
F-6-skola kommer totalt att kosta i närheten av 20 miljoner kronor om förvaltningens beräkningar stämmer,
vilket motsvarar 12% av driftramen för förskoleklass och grundskola i 2018 års budget. Allt bun har
åstadkommit om detta genomförs är att elever från den ena skolan slipper åka buss till den andra. Detta till en
kostnad av miljontals kronor som ingen vet varifrån de ska tas! Och detta när Piratenskolans lokaler till och med
är tillräckligt stora för att rymma samtliga elever från båda upptagningsområdena. Om föräldraföreningen
Offensivs särintresse vägs mot dessa kostnader och ett överhängande hot mot en annan skolas framtid väger den
första vågskålen väldigt lätt.

Har inte kommunen användning för de här miljonerna någon annanstans i sin budget? Var ska pengarna tas
ifrån? Hur påverkas annan skolverksamhet? Hur påverkas andra förvaltningar? Var finns ansvaret gentemot
skattebetalarna? Var finns den långsiktiga planen? Hur kan bun satsa pengar på åtgärder som enligt
förvaltningen inte ens är nödvändiga av något som helst skäl? Finns det alls någon mening i att bun begär
analyser från förvaltningen för att sedan ignorera resultaten? Hur har allt det här kunnat ske? Beslutsgången är
bortom all rim och reson.

Till sist. Alla kan förstå att en byskola har en otrolig betydelse för byns livskraft och attraktionskraft för
barnfamiljer som vill flytta till vår del av kommunen. Vi vill att byarna ska vara solidariska med varandra och vi
vill att kommunen ska vara ansvarsfull nog att vara solidarisk med båda byarna. Vi tycker inte att det är för
mycket begärt.

Vi ber även buns ledamöter att läsa den information som vi lämnat till föräldrar med barn på Piratenskolan och
förskolan Äppellunden samt till allmänheten. Vänligen se bifogad bilaga. Nu mobiliserar vi alla krafter för att
båda skolorna ska ha en framtid och för att båda byarna ska leva.

Med vänlig hälsning
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Hej	alla	föräldrar	till	barn	på	Piratenskolan	i	Kivik!	


Detta	är	ett	informationsbrev	från	Piratenskolans	föräldraförening	och	rör	det	beslut	som	kommunens	
barn-	och	utbildningsnämnd	(BUN)	tog	i	ärendet	”St	Olofs	skola	ska	växa”	den	29	januari	2019.	Beslutet	
gav	upphov	till	en	artikel	i	Ystads	Allehanda	den	31	januari.	Se	bilaga.	Ytterligare	en	bilaga	är	bifogad	i	
mailet.	Det	är	en	sammanfattning	av	ärendets	gång	som	BUN-ledamöterna	fick	inför	sitt	möte	i	januari	av	
barn-	och	utbildningschef	Ewa	Kristensson.	


Den	information	vi	sammanfattar	här	kommer	från	offentliga	handlingar	som	vi	begärt	ut	från	kommunen	
och	samtal	med	kommunpolitiker.		


	


Bakgrund	till	ärendet	(viktigt)	


2014	togs	ett	nämndbeslut	i	Simrishamns	Kommun	gällande	byskolorna	i	Kivik	och	S:t	Olof.	Av	
ekonomiska	skäl	fanns	ingen	möjlighet	för	kommunen	att	fortsätta	driva	tre	stycken	F-6	skolor	i	
Skolområde	Nord.	Man	tittade	då	på	skolorna	i	Kivik	och	S:t	Olof.	Utfallet	blev	att	Kiviks	skola	fortsatt	
skulle	drivas	som	en	F-6	skola	och	S:t	Olofs	skola	som	en	F-3	skola.		


I	september	2016	tog	BUN	emot	en	skrivelse	från	Föräldraföreningen	Offensiv	i	S:t	Olof	där	föreningen	vill	
att	kommunen	stegvis	ska	låta	St	Olofs	skola	växa	till	en	F-6-skola	genom	att	utöka	skolan	med	åk	4	2018,	
åk	5	2019	och	åk	6	2020	så	att	alla	barn	år	2020	ska	stanna	i	S:t	Olofs	skola	och	inte	längre	bussas	till	Kivik.	
De	skriver	också	att	skolan	måste	byggas	ut	för	att	den	ska	kunna	bli	en	F-6-skola.	Föräldraföreningen	har	
sedan	dess	fortsatt	driva	sitt	ärende	med	kraft	och	anger	som	sitt	främsta	argument	ett	ökande	elevantal	i	
S:t	Olof.	I	oktober	2016	meddelade	barn-	och	utbildningsförvaltningen	(BUF)	att	deras	utredning	av	
ärendet	inte	visat	på	några	pedagogiska	motiv	för	att	göra	någon	förändring	och	att	de	ekonomiska	
följderna	var	svåra	att	motivera.	BUF	gjorde	också	en	analys	av	elevunderlaget	av	Skolområde	Nord	och	
den	indikerade	inte	heller	något	förändringsbehov.	


Föräldraföreningen	Offensiv	skickade	därefter	fler	skrivelser	till	BUN	för	att	komplettera	och	förtydliga	
sina	ståndpunkter.	BUF	gjorde	därefter	en	barnkonsekvensanalys	av	föreningens	förslag.	Analysen	visade	
att	den	dåvarande	skolorganisationen	tog	tillvara	barnens	rättigheter,	att	förslaget	skulle	medföra	
minskade	resurser	för	andra	skolor	i	kommunen	och	att	det	inte	skulle	vara	för	barnens	bästa	att	utöka	S:t	
Olofs	skola	med	hänsyn	till	de	ekonomiska	förutsättningarna.	


I	oktober	2017	presenterade	BUF	en	kostnadsberäkning	av	förslaget	från	föräldraföreningen	Offensiv	att	
göra	S:t	Olofs	skola	till	en	F-6-skola	som	tog	hänsyn	till	personalbehov,	organisation,	lokaler	och	
läromedel.	Kostnaderna	för	en	utbyggnad	enligt	förslaget	bedömdes	bli	16	miljoner	kr.	De	kostnader	som	
skulle	tillkomma	utöver	dessa	16	miljoner	är	bl.a.	ökade	personalkostnader	och	driftskostnader	för	
lokalerna.	


I	januari	2018	presenterade	BUF	en	konsekvensutvärdering	och	pedagogisk	bedömning	av	två	scenarier,	
1)	Att	utöka	S:t	Olofs	skola	med	årskurs	4	och	2)	Att	utöka	S:t	Olofs	skola	med	både	årskurs	4	och	5.	Inte	
heller	då	såg	BUF	någon	fördel	ur	pedagogisk	synpunkt	med	att	utöka	S:t	Olofs	skola	och	de	ändrade	inte	
sin	ekonomiska	bedömning.	


Inte	i	någon	av	de	bedömningar	som	BUF	har	fått	i	uppdrag	av	BUN	att	genomföra	har	de	sett	skäl	till	
någon	förändring	överhuvudtaget,	varken	ur	ett	pedagogiskt,	ekonomiskt	eller	barnrättsligt	perspektiv.	
Trots	detta	tog	BUN	den	27	februari	2018	beslutet	att	utöka	S:t	Olofs	skola	med	årskurs	4	med	start	ht	
2018.	Därefter	tog	BUF	fram	en	kostnadsberäkning	för	de	anpassningar	som	skulle	behövas	för	att	göra	
plats	för	en	ny	årskurs.	Kostnaden	beräknades	till	drygt	2,5	miljoner	kr	vilket	det	inte	fanns	utrymme	för	i	
2018	års	budget.	När	BUN	fattade	beslutet	visste	ingen	hur	utökningen	skulle	finansieras.	







Som	de	flesta	säkert	vet	startades	årkurs	4	på	S:t	Olofs	skola	ht	2018.	De	pedagogiska	konsekvenserna	
blev	att	en	pedagog	förflyttades	från	Kiviks	till	S:t	Olofs	skola	och	att	B-form	infördes	på	mellanstadiet	i	
Kivik.	Årskurs	4-5	i	Kivik	är	i	dagsläget	27	elever	på	en	mentor.	


	


Nuläget	och	framtiden	(ännu	viktigare)	


Den	29	januari	i	år	beslutade	BUN	att	utöka	S:t	Olofs	skola	med	årskurs	5	från	och	med	ht	2020.	Inte	heller	
denna	gång	visste	någon	av	politikerna	i	BUN	hur	utökningen	skulle	finansieras.	Både	det	första	beslutet	
att	starta	årskurs	4	och	det	senaste	beslutet	att	starta	årskurs	5	fattades	av	en	oenig	nämnd.	Det	första	
beslutet	togs	med	röstsiffrorna	6	för	och	5	emot,	och	det	senaste	med	röstsiffrorna	7	för	och	5	emot	en	
utökning.	


Det	här	betyder	att	BUN	vid	två	olika	tillfällen	har	fattat	mycket	viktiga	beslut	som	rör	båda	skolornas	och	
barnens	framtid	utan	att	ta	förvaltningens	pedagogiska	och	ekonomiska	konsekvensbedömningar	på	
tillräckligt	allvar	och	utan	att	det	funnits	någon	finansiering	vid	beslutstillfället.	Det	är	två	gånger	för	
mycket.	Det	har	inte	heller	funnits	någon	långsiktig	plan	för	BUN	att	rätta	sina	beslut	efter.	BUNs	
hantering	av	ärendet	tyder	på	bristande	ansvar	för	beslutens	konsekvenser	och	okunskaper	om	det	egna	
ansvarsområdet	hos	de	BUN-politiker	(och	partier)	som	röstat	för	förslagen.	Så	får	det	helt	enkelt	inte	gå	
till.	


Vi	undrar	varifrån	de	politiker/partier	som	röstat	för	besluten	vill	att	de	dryga	20	miljoner	kr	som	
förändringen	kommer	att	kosta	ska	tas.	Var	vill	de	göra	nedskärningar	för	att	tillfredsställa	
Föräldraföreningen	Offensivs	egenintresse	av	att	alla	mellanstadieelever	i	S:t	Olofs	upptagningsområde	
ska	gå	i	S:t	Olofs	skola	och	slippa	åka	skolskjuts	till	Kivik?	Ett	egenintresse	som	kostar	över	20	miljoner	kr	
av	kommunens	skatteintäkter,	vänder	upp	och	ner	på	en	skolorganisation	som	fungerar	bra,	medför	
minskade	resurser	till	annan	kommunal	skolverksamhet	och	i	förlängningen	riskerar	Kiviks	skolas	framtid?	
Kan	en	välinformerad	skolpolitiker	tycka	att	detta	är	rimligt?	Tycker	kommunens	invånare	att	detta	är	
rimligt?	Vi	gör	det	inte.	Vi	tror	och	hoppas	på	en	framtid	med	solidaritet	mellan	grannbyarna	i	skolfrågan,	
vi	tror	på	BUFs	bedömningar	och	vi	tror	det	finns	sunt	förnuft	i	BUN.	Därför	vågar	vi	tro	att	BUN	ska	riva	
upp	beslutet	om	att	utöka	S:t	Olofs	skola	med	årskurs	5	och	inte	ändra	på	ett	vinnande	lag.	Vi	kommer	
snarast	att	överklaga	beslutet	och	vädja	om	att	det	rivs	upp.	I	samband	med	det	kommer	vi	också	att	
kontakta	pressen	och	starta	en	namninsamling	för	att	påverka	våra	skolpolitiker.	


Föräldraföreningen	Offensiv	driver	förstås	ärendet	vidare	och	vill	att	kommunen	i	nästa	steg	ska	besluta	
om	att	S:t	Olofs	skola	ska	utökas	även	med	årskurs	6.	


Det	är	ovärderligt	för	våra	byar	att	få	ha	sina	skolor	kvar.	De	bidrar	till	byarnas	livskraft	och	gör	dem	
attraktiva	att	flytta	till.	Vi	är	oroliga	för	vår	skolas	framtid	då	vi	vet	att	kommunen	inte	har	råd	att	driva	två	
F-6	skolor.	Vi	har	fått	veta	att	alternativet	att	ha	en	renodlad	mellanstadieskola	och	en	renodlad	
lågstadieskola	inte	heller	är	genomförbart.	Föräldraföreningen	Offensivs	begäran	om	att	göra	S:t	Olofs	
skola	till	en	F-6	skola	kommer	ske	på	bekostnad	av	Kiviks	skola.	Vi	har	kontaktat	några	politiker	i	BUN	och	
fått	svar	som	tyder	på	att	beslutet	har	varit	oinformerat,	ogenomtänkt	och	fattat	på	alldeles	för	lösa	
grunder	utan	hänsyn	till	verkliga	konsekvenser.	Det	skrämmer	oss	att	politikerna	i	nämnden	sitter	med	
beslutsrätt	gällande	våra	barns	skolgång	utan	att	några	långsiktiga	planer	finns.	


Och	till	sist,	det	viktigaste	av	allt.	För	alla	som	vill	bidra	till	att	rädda	kvar	våra	barns	skola	är	det	dags	att	
agera.	Tillsammans	blir	vi	starka	och	kan	göra	skillnad.	Hur	vill	du	som	är	förälder	hjälpa	till?		


Ingen	kan	göra	allt,	men	alla	kan	göra	något!	


	


Med	vänliga	hälsningar	från	Piratenskolans	föräldraförening	genom	ordförande	Hanna	Smith	







Piratenskolans föräldraförening genom Magnus Ingeström, medlem
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Hej	alla	föräldrar	till	barn	på	Piratenskolan	i	Kivik!	

Detta	är	ett	informationsbrev	från	Piratenskolans	föräldraförening	och	rör	det	beslut	som	kommunens	
barn-	och	utbildningsnämnd	(BUN)	tog	i	ärendet	”St	Olofs	skola	ska	växa”	den	29	januari	2019.	Beslutet	
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I	september	2016	tog	BUN	emot	en	skrivelse	från	Föräldraföreningen	Offensiv	i	S:t	Olof	där	föreningen	vill	
att	kommunen	stegvis	ska	låta	St	Olofs	skola	växa	till	en	F-6-skola	genom	att	utöka	skolan	med	åk	4	2018,	
åk	5	2019	och	åk	6	2020	så	att	alla	barn	år	2020	ska	stanna	i	S:t	Olofs	skola	och	inte	längre	bussas	till	Kivik.	
De	skriver	också	att	skolan	måste	byggas	ut	för	att	den	ska	kunna	bli	en	F-6-skola.	Föräldraföreningen	har	
sedan	dess	fortsatt	driva	sitt	ärende	med	kraft	och	anger	som	sitt	främsta	argument	ett	ökande	elevantal	i	
S:t	Olof.	I	oktober	2016	meddelade	barn-	och	utbildningsförvaltningen	(BUF)	att	deras	utredning	av	
ärendet	inte	visat	på	några	pedagogiska	motiv	för	att	göra	någon	förändring	och	att	de	ekonomiska	
följderna	var	svåra	att	motivera.	BUF	gjorde	också	en	analys	av	elevunderlaget	av	Skolområde	Nord	och	
den	indikerade	inte	heller	något	förändringsbehov.	

Föräldraföreningen	Offensiv	skickade	därefter	fler	skrivelser	till	BUN	för	att	komplettera	och	förtydliga	
sina	ståndpunkter.	BUF	gjorde	därefter	en	barnkonsekvensanalys	av	föreningens	förslag.	Analysen	visade	
att	den	dåvarande	skolorganisationen	tog	tillvara	barnens	rättigheter,	att	förslaget	skulle	medföra	
minskade	resurser	för	andra	skolor	i	kommunen	och	att	det	inte	skulle	vara	för	barnens	bästa	att	utöka	S:t	
Olofs	skola	med	hänsyn	till	de	ekonomiska	förutsättningarna.	

I	oktober	2017	presenterade	BUF	en	kostnadsberäkning	av	förslaget	från	föräldraföreningen	Offensiv	att	
göra	S:t	Olofs	skola	till	en	F-6-skola	som	tog	hänsyn	till	personalbehov,	organisation,	lokaler	och	
läromedel.	Kostnaderna	för	en	utbyggnad	enligt	förslaget	bedömdes	bli	16	miljoner	kr.	De	kostnader	som	
skulle	tillkomma	utöver	dessa	16	miljoner	är	bl.a.	ökade	personalkostnader	och	driftskostnader	för	
lokalerna.	

I	januari	2018	presenterade	BUF	en	konsekvensutvärdering	och	pedagogisk	bedömning	av	två	scenarier,	
1)	Att	utöka	S:t	Olofs	skola	med	årskurs	4	och	2)	Att	utöka	S:t	Olofs	skola	med	både	årskurs	4	och	5.	Inte	
heller	då	såg	BUF	någon	fördel	ur	pedagogisk	synpunkt	med	att	utöka	S:t	Olofs	skola	och	de	ändrade	inte	
sin	ekonomiska	bedömning.	

Inte	i	någon	av	de	bedömningar	som	BUF	har	fått	i	uppdrag	av	BUN	att	genomföra	har	de	sett	skäl	till	
någon	förändring	överhuvudtaget,	varken	ur	ett	pedagogiskt,	ekonomiskt	eller	barnrättsligt	perspektiv.	
Trots	detta	tog	BUN	den	27	februari	2018	beslutet	att	utöka	S:t	Olofs	skola	med	årskurs	4	med	start	ht	
2018.	Därefter	tog	BUF	fram	en	kostnadsberäkning	för	de	anpassningar	som	skulle	behövas	för	att	göra	
plats	för	en	ny	årskurs.	Kostnaden	beräknades	till	drygt	2,5	miljoner	kr	vilket	det	inte	fanns	utrymme	för	i	
2018	års	budget.	När	BUN	fattade	beslutet	visste	ingen	hur	utökningen	skulle	finansieras.	
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Som	de	flesta	säkert	vet	startades	årkurs	4	på	S:t	Olofs	skola	ht	2018.	De	pedagogiska	konsekvenserna	
blev	att	en	pedagog	förflyttades	från	Kiviks	till	S:t	Olofs	skola	och	att	B-form	infördes	på	mellanstadiet	i	
Kivik.	Årskurs	4-5	i	Kivik	är	i	dagsläget	27	elever	på	en	mentor.	

	

Nuläget	och	framtiden	(ännu	viktigare)	

Den	29	januari	i	år	beslutade	BUN	att	utöka	S:t	Olofs	skola	med	årskurs	5	från	och	med	ht	2020.	Inte	heller	
denna	gång	visste	någon	av	politikerna	i	BUN	hur	utökningen	skulle	finansieras.	Både	det	första	beslutet	
att	starta	årskurs	4	och	det	senaste	beslutet	att	starta	årskurs	5	fattades	av	en	oenig	nämnd.	Det	första	
beslutet	togs	med	röstsiffrorna	6	för	och	5	emot,	och	det	senaste	med	röstsiffrorna	7	för	och	5	emot	en	
utökning.	

Det	här	betyder	att	BUN	vid	två	olika	tillfällen	har	fattat	mycket	viktiga	beslut	som	rör	båda	skolornas	och	
barnens	framtid	utan	att	ta	förvaltningens	pedagogiska	och	ekonomiska	konsekvensbedömningar	på	
tillräckligt	allvar	och	utan	att	det	funnits	någon	finansiering	vid	beslutstillfället.	Det	är	två	gånger	för	
mycket.	Det	har	inte	heller	funnits	någon	långsiktig	plan	för	BUN	att	rätta	sina	beslut	efter.	BUNs	
hantering	av	ärendet	tyder	på	bristande	ansvar	för	beslutens	konsekvenser	och	okunskaper	om	det	egna	
ansvarsområdet	hos	de	BUN-politiker	(och	partier)	som	röstat	för	förslagen.	Så	får	det	helt	enkelt	inte	gå	
till.	

Vi	undrar	varifrån	de	politiker/partier	som	röstat	för	besluten	vill	att	de	dryga	20	miljoner	kr	som	
förändringen	kommer	att	kosta	ska	tas.	Var	vill	de	göra	nedskärningar	för	att	tillfredsställa	
Föräldraföreningen	Offensivs	egenintresse	av	att	alla	mellanstadieelever	i	S:t	Olofs	upptagningsområde	
ska	gå	i	S:t	Olofs	skola	och	slippa	åka	skolskjuts	till	Kivik?	Ett	egenintresse	som	kostar	över	20	miljoner	kr	
av	kommunens	skatteintäkter,	vänder	upp	och	ner	på	en	skolorganisation	som	fungerar	bra,	medför	
minskade	resurser	till	annan	kommunal	skolverksamhet	och	i	förlängningen	riskerar	Kiviks	skolas	framtid?	
Kan	en	välinformerad	skolpolitiker	tycka	att	detta	är	rimligt?	Tycker	kommunens	invånare	att	detta	är	
rimligt?	Vi	gör	det	inte.	Vi	tror	och	hoppas	på	en	framtid	med	solidaritet	mellan	grannbyarna	i	skolfrågan,	
vi	tror	på	BUFs	bedömningar	och	vi	tror	det	finns	sunt	förnuft	i	BUN.	Därför	vågar	vi	tro	att	BUN	ska	riva	
upp	beslutet	om	att	utöka	S:t	Olofs	skola	med	årskurs	5	och	inte	ändra	på	ett	vinnande	lag.	Vi	kommer	
snarast	att	överklaga	beslutet	och	vädja	om	att	det	rivs	upp.	I	samband	med	det	kommer	vi	också	att	
kontakta	pressen	och	starta	en	namninsamling	för	att	påverka	våra	skolpolitiker.	

Föräldraföreningen	Offensiv	driver	förstås	ärendet	vidare	och	vill	att	kommunen	i	nästa	steg	ska	besluta	
om	att	S:t	Olofs	skola	ska	utökas	även	med	årskurs	6.	

Det	är	ovärderligt	för	våra	byar	att	få	ha	sina	skolor	kvar.	De	bidrar	till	byarnas	livskraft	och	gör	dem	
attraktiva	att	flytta	till.	Vi	är	oroliga	för	vår	skolas	framtid	då	vi	vet	att	kommunen	inte	har	råd	att	driva	två	
F-6	skolor.	Vi	har	fått	veta	att	alternativet	att	ha	en	renodlad	mellanstadieskola	och	en	renodlad	
lågstadieskola	inte	heller	är	genomförbart.	Föräldraföreningen	Offensivs	begäran	om	att	göra	S:t	Olofs	
skola	till	en	F-6	skola	kommer	ske	på	bekostnad	av	Kiviks	skola.	Vi	har	kontaktat	några	politiker	i	BUN	och	
fått	svar	som	tyder	på	att	beslutet	har	varit	oinformerat,	ogenomtänkt	och	fattat	på	alldeles	för	lösa	
grunder	utan	hänsyn	till	verkliga	konsekvenser.	Det	skrämmer	oss	att	politikerna	i	nämnden	sitter	med	
beslutsrätt	gällande	våra	barns	skolgång	utan	att	några	långsiktiga	planer	finns.	

Och	till	sist,	det	viktigaste	av	allt.	För	alla	som	vill	bidra	till	att	rädda	kvar	våra	barns	skola	är	det	dags	att	
agera.	Tillsammans	blir	vi	starka	och	kan	göra	skillnad.	Hur	vill	du	som	är	förälder	hjälpa	till?		

Ingen	kan	göra	allt,	men	alla	kan	göra	något!	

	

Med	vänliga	hälsningar	från	Piratenskolans	föräldraförening	genom	ordförande	Hanna	Smith	
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ADRESS : 272 80  Simrishamn
BESÖK : Stortorget 6

TELEFON : 0414-819000
E-POST : kontakt@simrishamn.se

  SKRIVELSE
 2019-03-05

Oskar Eklund
Nämndsekreterare/registrator

Barn- och utbildningsnämnden
 
 
   

Montessoriskola i Skillinge i kommunal regi – Lägesbeskrivning
Dnr: 2018/50

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har uppdragit åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för start av en 
montessoriskola i Skillinge med start höstterminen 2019. Samtidigt ska 
förvaltningen utreda förutsättningarna för en montessorisförskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen ger en lägesbeskrivning. Centerpartiets 
skrivelse, tidigare utredning samt muntlig redovisning utgör beslutsunderlag i 
ärendet.

Beslutsunderlag

Skrivelse Centerpartiet 2018-03-17
Utredning om förutsättningarna för en montessoriskola i kommunal regi i Skillinge 
2018-11-20
Muntlig redovisning

Bakgrund/utredning

Centerpartiet inkom med en skrivelse 17 mars 2018 i vilken barn- och 
utbildningsnämnden uppmanas ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att starta en montessorisskola i Skillinge. Nämnden föreslås att omedelbart starta 
denna process i syfte att en skola ska kunna starta höstterminen 2019.

 Barn- och utbildningsnämnden beslöt 12 december 2018 § 107 att
 

 uppdra åt förvaltningen att skyndsamt arbeta vidare med frågan och senast 
i mars 2019 återkomma med en lägesbeskrivning vad bl.a. avser möjlig 
start hösten 2019, alternativt hösten 2020

 parallellt utreda förutsättningarna för en montessorisförskola med 
återrapport i mars 2019
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 bifalla Centerpartiets skrivelse med konsekvensen därav att barn- och 
utbildningsnämnden anhåller om tilläggsanslag om 2 miljoner kronor hos 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Begäran om tilläggsanslag är inte avgjort än, men kommunstyrelsens arbetsutskott 
har genom beslut 20 februari 2019 § 50 föreslagit kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran. Givet att 
barn- och utbildningsnämnden i Nämndplan 2019 inte prioriterat en 
montessoriskola i Skillinge under 2019 och att det utan en ekonomisk 
omprioritering inte är genomförbart ser barn- och utbildningsförvaltningen små 
möjligheter till en montessoriskola i Skillinge med start höstterminen 2019.

Tidigare har barn- och utbildningsförvaltningen gjort ett överslag av 
driftskostnaderna för en eventuell skola i Skillinge. Utöver detta tillkommer en 
rad praktiska utmaningar, vilka närmare beskrivs i tidigare gjord utredning.

Skolinspektionen avslog 29 juni 2017 Iverksätteriets ansökan om att få bedriva en 
montessoriskola från förskoleklass till årskurs 3 i Skillinge. Som skäl till beslutet 
anges bland annat att det saknas elevunderlag för att garantera att skolan kan 
bedrivas med god kvalitet på lång sikt, samt att det med små enheter kan vara 
svårt att garantera lärarkompetens med behörighet i alla ämnen.

Med hänvisning till ovanstående bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att 
möjligheten till en montessoriskola i Skillinge med start höstterminen 2019 är 
liten. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver mer tid för att garantera kvalitet 
och långsiktighet i arbetet. Vidare måste ekonomiska medel avsättas för 
ändamålet.  
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Beslutsförslag

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta vidare med frågan 

och återkomma med en lägesbeskrivning vad avser möjlig start hösten 
2020 i december 2019

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ewa Kristensson
Förvaltningschef tillika skolchef Oskar Eklund

Nämndsekreterare
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ADRESS : 272 80  Simrishamn
BESÖK : Fredsdalsgatan 7

TELEFON : EnhetTlfn
E-POST : barnutbildning@simrishamn.se

 SKRIVELSE
2018-11-20

Lena Hjelmström
Utvecklingsledare

Barn- och utbildningsnämnden
BUN 2018/50
Fredsdalsgatan 7
272 80 Simrishamn

Utredning om förutsättningarna för en montessoriskola i kommu-
nal regi
Hid nr:  

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 augusti 2018 § 78 att uppdra åt barn- 
och utbildningsförvaltningen att kartlägga förutsättningarna för en kommunal 
montessoriskola med årskurserna F–3 i Skillinge med redovisning och beslut in-
nan årsskiftet.

Följande utredning syftar därför till att klargöra förutsättningarna för en kommu-
nal montessoriskola i Skillinge utifrån barn- och utbildningsnämndens utrednings-
uppdrag.

Sammanfattning

En montessoriskola förhåller sig till skollagen och läroplanen på samma sätt som 
en traditionell skola, det som skiljer dem åt är pedagogiken. En grundsten i mon-
tessoripedagogiken är åldersintegrering och att barn ska ges förutsättningar att 
välja aktivitet och utvecklas i sin egen takt. En montessoriskola kan vara auktori-
serad eller montessoriinspirerad. Den montessoriinspirerade skolan garanterar 
ingen särskild pedagogik, en auktoriserad garanterar bland annat montessoriutbil-
dad personal, åldersintegrering och en förberedd miljö som möjliggör det fria va-
let. Auktorisation ansöker skolan om årligen. 

Skillinge skola används inte idag men erbjuder ändamålsenliga lokaler. Lokalerna 
skulle behöva rustas upp och anpassas för att passa montessoriverksamhet samt 
för att möta de krav skollagen ställer på till exempel skolbibliotek. Detta skulle 
innebära kostnader i ett uppstartsskede.
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Borrby skola är den skola som med största sannolikhet skulle påverkas av en 
montessoriskola i Skillinge. Troligtvis skulle de elever och vårdnadshavare som 
väljer Skillinge skola göra det som ett alternativ till Borrby skola, vilket skulle 
medföra minskat elevantal i Borrby skola. Det kan ha effekter på organisation och 
påverkar Borrby skolas ekonomi. Få besparingar kommer att kunna göras så resul-
tatet är att färre elever bär i stort sett samma kostnader som skolan har idag. Övri-
ga skolor i kommunen påverkas troligen inte märkbart. En montessoriskola i Skil-
linge skulle med fördel byggas ut successivt och första läsåret begränsa sig till 
årskurserna F–1 och sedan utökas med en årskurs per läsår. 

Skollagen reglerar hur en kommun tillåts formulera antagningsregler till en grund-
skola. Oavsett pedagogisk inriktning så är den gällande principen närhetsprinci-
pen, vilket innebär att elever som bor nära Skillinge skola får förtur framför andra 
elever i kommunen. Det enda som skulle kunna påverka detta är att eleven har 
montessoribakgrund och kommer från en montessoriförskola i kommunen. Om så 
var fallet skulle närhetsprincipen vara den andra urvalsgrunden vid antagning. Att 
det är barn med montessoribakgrund som börjar på en montessoriskola är en vik-
tig faktor för att säkerställa kvalitet i skolan.

Om beslut om att en montessoriskola i Skillinge ska starta behöver särskilda reg-
ler för denna ses över och beslutas, till exempel gällande rätten till skolskjuts. 
Vid beslut om att starta en montessoriskola i Skillinge skulle den ökade kostnaden 
för barn- och utbildningsnämnden vara 5–6 miljoner kronor. Till detta kommer 
den ökade kostnaden per elev i Borrby skola. Eftersom elevantalet i Borrby för-
väntas minska i och med att skolan i Skillinge öppnar, blir det färre elever som 
delar på t.ex. kostnaden för lokalhyra, overheadkostnader och eventuellt personal-
kostnader.

För att kunna starta en montessoriskola i Skillinge krävs att rekryteringen av en 
montessoriutbildad montessorilärare lyckas. En montessoriutbildad lärare är ett 
krav för att skolan ska kunna drivas. När beslut om att starta skolan har fattats är 
det många arbetsprocesser som skall påbörjas och genomföras. Rekrytering och 
upphandling är tidskrävande och förvaltningens samlade bedömning är att tidsa-
spekten talar för en start av Skillinge montessoriskola hösten 2020 i stället för 
hösten 2019. En möjlighet att beakta i samband med beslut om start av Skillinge 
montessoriskola är att även se över möjligheten att starta en montessoriförskola i 
kommunen. 

Utredning

Inför utredningen, inhämtande av information och kunskap

Inför utredningen har representanter från barn- och utbildningsförvaltningen gjort 
studiebesök på Sånnaskolan i Åhus, Kristianstads kommunala montessoriskola, 
och träffat montessorilärare och rektor för skolan. Barn- och utbildningsförvalt-
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ningens representanter har också träffat Mari Smeds, nu pensionär med bakgrund 
som montessorilärare. Mari Smeds har arbetat som rektor för montessoriskolor 
med både kommunala och fristående huvudmän, har startat en montessoriskola 
och är tillika författare till boken Montessoripedagogik. Utöver det har också in-
formation hämtats från Montessoriförbundet (www.montessoriförbundet.se).

Utredningens syfte

Utredningen syftar till att ge svar på frågan om vilka förutsättningarna för en 
kommunal montessoriskola med årskurserna F–3 i Skillinge är. Utredningen är 
gjord med grova penseldrag. Genom att läsa utredningen får beslutsfattare insikt i 
vad som kännetecknar montessoripedagogiken, vilken ungefärlig merkostnad en 
skola i Skillinge skulle innebära för barn- och utbildningsnämnden, vilka dilem-
man nämnden har att ta ställning till om man väljer att besluta om en montessori-
skola i Skillinge och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att en 
start ska vara möjlig.  

Hur förhåller sig en montessoriskola till läroplanen och skolla-
gen?

Det är ingen skillnad mellan hur en traditionell skola och en montessoriskola för-
håller sig till läroplanen och skollagen. Samma lagar och förordningar gäller för 
montessoriskolor som för traditionella. Det som skiljer är pedagogiken.  

Vad innebär montessori?

Montessoripedagogiken är en annan pedagogisk tradition än den som traditionellt 
råder i skolan i Sverige. Pedagogiken utgår från tanken att alla barn är nyfikna, 
fulla av upptäckarglädje och ivriga på att pröva och lära nya saker. Grundläggan-
de i montessoripedagogiken är tanken om att alla barn i sin utveckling följer ett 
givet mönster som varierar både med mognad och ålder och att inlärning anpassad 
efter barns utvecklingsstadium går lättare om man tar tillvara barns spontana lust 
för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. 
Montessoripedagogiken handlar om att ge barnet frihet att välja aktivitet och möj-
lighet att arbeta ostört i egen takt. 

En andra central pedagogisk tanke inom montessoripedagogiken är åldersintegre-
ring. Åldersintegrerat innebär att yngre och äldre barn går tillsammans vilket för-
väntas bidra till att de yngre barnen har tillgång till förebilder som motiverar och 
inspirerar samt att de äldre barnen stärker sitt kunnande genom att bland annat 
bistå och vara modeller för de yngre. 

För att möjliggöra montessoripedagogiken krävs material som uppmuntrar upptäc-
karlusten och möjliggör självständighet. För att kunna möta barns behov av aktivi-
tet och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för olika mognadssta-
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dier och intresseriktningar. Relevant montessorimaterial måste finnas i ett montes-
soriklassrum och behöver ha sin givna plats i lokalen. 

En montessorilärares uppgift är inte i första hand att förmedla kunskap, snarare att 
observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov och ge det stimulans 
som svarar mot varje barns mognad och intresse. 

Montessorimiljön i ett klassrum bör vara utan kateder och traditionella skolbän-
kar. I stället arbetar eleverna ensamma eller i grupp vid bord eller på golvet. Det 
ska finnas rikligt med arbetsmaterial på hyllor längs väggarna. Varje elev väljer 
själv sin sysselsättning. Friheten att få handla självständigt innebär att eleverna 
ägnar sig åt sina uppgifter så länge de önskar. De ska kunna koncentrera sig på ett 
ämne en hel dag, men friheten ställer också krav på att barnen tar del av ansvaret 
att täcka in alla ämnesområden på terminens kursplan. Det innebär krav på plane-
ring och utvärdering. Friheten förutsätter också att de tar hänsyn till kamraterna i 
sin omgivning. 

Det finns krav på minst ett långt arbetspass per dag i en montessoriskola (2,5–3 
timmar). Tanken är att barnet ska få ägna sig åt sin aktivitet under en längre peri-
od utan att bli avbruten, vilket i sin tur innebär att avbrott för rast inte sker på 
samma sätt som i den traditionella skolan. 

Auktorisation

Det finns både auktoriserade montessoriskolor och montessoriinspirerade skolor. 
Det krävs inget speciellt för att få kalla sig montessoriinspirerad. En auktorisation 
sker varje år och gäller ett läsår i taget. Auktorisationen är en värdesäkring som 
styrker att verksamheten uppfyller de normer som Svenska Montessoriförbundet 
anser skall gälla för en auktoriserad montessoriskola. Gällande kriterier för aukto-
risation är:

 Montessoriutbildad personal
 Grundorganisationen skall vara åldersintegrerad
 Det fria valet tillämpas
 Förberedd miljö
 Dokumentation grundad på observationer

Ansökan för auktorisering lämnas in senast i slutet av september och gäller vid 
ansökningstillfället för innevarande läsår. 

Lokaler, inventarier och utemiljö i Skillinge skola

Skillinge skola används inte idag men erbjuder ändamålsenliga lokaler. Montesso-
ripedagogiken kräver både möjligheten att vara många i ett stort rum, men också 
små grupprum. Detta finns i Skillinge skola. 
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I Skillinge skola finns en liten idrottshall och duschutrymmen. Idrottshallen möter 
behoven för årskurserna F-3.

Slöjdsal saknas och behöver inredas. 

Bibliotek saknas och behöver inredas. 

Utemiljön har goda förutsättningar och efter en översyn och upprustning så är 
skolgården användbar. 

Matsal finns och under förutsättning att kapacitet finns för att servera ytterligare 
30 barn kan kosthantering ske där. Inventarier som passar äldre barn krävs.  
Skillinge skola saknar IT-miljö och skulle behöva rustas för att möta den moderna 
skolans behov. 

Allt ovanstående innebär kostnader, de flesta i ett uppstartsskede. 

Organisation

Skillinge montessoriskola skulle tillhöra skolområde Syd och rektor i Borrby sko-
la skulle utöka sitt ansvar även till Skillinge skola. 

Utifrån montessoripedagogiken fördelas barngruppen utifrån intressen och behov. 
I praktiken innebär det att organisationen kan vara flexibel och att storleken på 
gruppen inte är det avgörande. I stället ses antalet pedagoger och de möjligheter 
som lokalerna tillhandahåller som en överordnad faktor. För att ta ställning till ett 
faktiskt tal så utgår vi i den här utredningen från att det i en skola med årskurserna 
F–3 är rimligt att utgå från cirka åtta barn i varje årskurs. Det skulle vid full ut-
byggnad ge en klass med ungefär 32 elever. 

En ny skola, med osäkert elevunderlag, ställer krav på flexibilitet gällande antal 
barn i de olika åldersgrupperna. Fattas beslut om start av skola så bör man redan 
från början vara inställd på att möjliggöra viss variation gällande antal barn per 
årskurs beroende på efterfrågan. 

Eftersom montessoripedagogiken gynnas av att barn har montessoribakgrund och 
har tränats i gällande arbetssätt och förhållningssätt från tidig ålder, så har en ny 
skola bäst möjlighet att utvecklas och samtidigt garantera kvalitet i flera steg med 
början i årskurserna F–1. Ett första intag skulle då vara cirka 16 elever. Det finns 
med stor sannolikhet svårigheter att få elever från årskurserna 2–3 att välja en ny 
skola, efter att de redan etablerat sig i en annan. Hinder för detta är också att det är 
ett kortsiktigt byte där man byter tillbaka efter ett eller två år.  Det och skiftet av 
pedagogisk inriktning är sannolika orsaker till att vårdnadshavare inte väljer att 
byta skola.  
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Genom att låta verksamheten växa successivt med ett nytt intag varje år på cirka 
åtta elever, så skulle verksamheten utökas till cirka 24 elever år två, och utökas till 
cirka 32 elever år tre.

En elevgrupp på kräver en montessoriutbildad lärare. Utöver skola så skall även 
fritidshem erbjudas. För att garantera kvalitet även i fritidsverksamheten behövs 
en fritidspedagog, gärna med montessoriutbildning. Om det inte går att få tag på 
behöver man se över hur fortbildning för fritidshemmets personal ska ske. Organi-
sationen byggs ut i takt med skolans utbyggnad.

En skola i Skillinge som tillsammans med Borrby skola skulle utgöra ett skolom-
råde, kommer kunna ta del av samma elevhälsa, rektor, vaktmästare, bibliotekarie 
och eventuellt andra lärarkategorier som idrottslärare och slöjdlärare som redan 
finns i Borrby skola. Utan utökning av tjänstegrader blir effekten minskade resur-
ser till Borrby skola till förmån för Skillinge. Om kvaliteteten i Borrby ska bibe-
hållas så krävs viss utökad tjänstegrad för bland annat elevhälsopersonal, vakt-
mästare, bibliotekarie samt idrotts- och slöjdlärare.  

En fritidspedagog blir ensam i arbetet och eventuellt skulle ett samarbete med 
förskolan kunna lösa delar av den utmaningen. Beroende på organisation och ele-
vantal behöver personalstyrkan anpassas. 

Effekter för Borrby skola

I dagsläget och med oförändrade förutsättningar ser en prognos över elevantalet 
på Borrby skola ut enligt följande:

Läsår F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3
2019/2020 20 19 20 24
2020/2021 20 20 19 20
2021/2022 18 20 20 19

En elevprognos för Borrby skola under förutsättning att det beslutas om en skola i 
Skillinge, att platserna fylls och att vårdnadshavare väljer att flytta elever från 
årskurs 1 skulle se ut enligt nedan:

Läsår F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3
2019/2020 12 15 20 24
2020/2021 12 12 15 20
2021/2022 10 12 12 15

Detta innebär för Borrby skola att organisationen behöver ses över och att man 
med största sannolikhet behöver öppna för att arbeta åldersintegrerat. För en håll-
bar ekonomi i organisationen skulle förskoleklassen och årskurs 1 behöva slås 
ihop redan från höstterminen 2019. Klassen skulle vara cirka 28 elever. Om orga-
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nisationen inte skulle ändras till åldersintegrerade klasser, vilket nuvarande rek-
torn förespråkar, blir klasserna små och förhållandevis kostsamma. En justering i 
Borrby skolas budget skulle behöva göras. 

Det reguljära skolvalet inför höstterminen sker i december 2018 och vårdnadsha-
vare som nu väljer Borrby skola gör det med kunskap om åldershomogena grup-
per. Om gällande förutsättningar inte ska förändras strax innan skolstart 2019 så 
kommer förskoleklassen och årskurs 1 i Borrby skola under läsåret 2019/20 inte 
helt bära sig ekonomiskt då varje klass kräver legitimerad lärarpersonal.

Andra kostnader som Borrby skola har, som t.ex. lokaler, kvarstår trots färre ele-
ver. De lägre intäkterna för Borrby skola ska bära kostnader som är relativt sett 
större.  

Effekter för övriga skolor i kommunen

Det är svårt att förutse om en montessoriskola i Skillinge skulle påverka andra 
skolor än Borrby skola nämnvärt. Det troliga är att om vårdnadshavare från andra 
delar av kommunen väljer skolan i Skillinge, så bidrar deras geografiska spridning 
till marginella effekter för enskilda skolor runt om i kommunen. 

Måsten för att kunna starta

Om beslut att starta en montessoriskola i Skillinge fattas så behöver det göras med 
vetskap om att rekrytering av behörig montessorilärare är avgörande för skolans 
vara eller icke vara. Utan behörig lärare kan ingen auktorisation ske och montes-
soripedagogik kommer inte att prägla verksamheten.

Ett rimligt barnunderlag måste vara säkrat och vårdnadshavare behöver ha gjort 
aktiva val som bekräftar att skolan också kommer innehålla elever. 

Likvärdighet 

En montessoriskola är en skola med särskild pedagogisk inriktning och ställning 
behöver tas till huruvida detta ska vara en skola för alla i kommunen eller en skola 
för barn boende i Skillinge. Om ingången är att det är en skola för alla så behöver 
särskilda villkor kring skolskjuts och antagning gälla. Dessa områden problemati-
seras nedan under rubrikerna Antagning och Skolskjuts. 

Kvalitetssäkring

Alla som har erfarenhet av och har goda kunskaper om montessoritanken bekräf-
tar att en förutsättning för att kunna bedriva en montessoriskola långsiktigt och 
med kvalitet krävs att de vårdnadshavare som väljer att placera sina barn i skolan 
har intresse för montessoripedagogiken. Det är också en stor fördel att barn som 
börjar i skolan har med sig erfarenheter från en montessoriförskola eller annan 
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montessoriskola. En långsiktig kvalitetssäkring av verksamheten är antagnings-
reglerna.

Antagning

Antagningsreglerna skulle ur en långsiktig kvalitetssäkringsaspekt behöva vara 
(eventuellt bör de förtydligas ytterligare):

1. Montessoribakgrund
2. Närhetsprincip (relativ)
3. Lottning

Samtidigt som ovanstående krävs för att säkra kvaliteten, så reglerar skollagen 
vad som får ligga till grund för urval vid placering på en skola. Hur många elever 
som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Kommunen ska i första 
hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid en skola. 
Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till place-
ring vid en skolenhet nära hemmet. Den principen brukar kallas för närhetsprinci-
pen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så 
närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger 
närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedö-
mer vilka elever som har rätt till en plats på skolan. (10 kap. 30 § skollagen 
[2010:800])

För montessoriskolan i Skillinge skulle det innebära att antalet platser kan regleras 
av huvudmannen. Det skulle inte vara så att Skillinge montessoriskola behöver 
kunna ta emot alla barn boende i Skillinge med omnejd så länge Borrby skola 
finns kvar och skolskjuts dit erbjuds. De barn som inte väljer eller får plats i Skil-
linge har då möjlighet att gå i Borrby skola i stället. 

Dock kan inte barn från andra delar av kommunen erbjudas plats i Skillinge skola 
om de konkurrerar om platsen med någon som bor relativt sett närmare skolan. 
Det avgörs av skollagens skrivning om att vårdnadshavares önskemål inte får gå 
ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. 

Ovanstående leder till att frågan om lika möjligheter för alla barn i kommunen 
ställs på sin spets. Inför beslutet om en montessoriskola ska starta i Skillinge be-
höver man ta ställning till huruvida man står bakom att barn i Skillinge får förtur 
till en skola med särskilt pedagogisk inriktning, som eventuellt andra barn i kom-
munen önskar ta del av. 

För att kunna garantera kvalitet i en montessoriskola krävs att familjer med intres-
se för och erfarenhet av montessoriverksamhet söker sig till den. Därav det första 
urvalskriteriet som presenteras tidigare. Dilemmat som uppstår är att Skolinspek-
tionen har godkänt pedagogiskt samband, så som montessoripedagogik, som en 
urvalsgrund. Det är däremot inte möjligt att använda den urvalsgrunden annat än 
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om den verksamhet man lämnar är i samma kommun. I praktiken innebär ovanstå-
ende att för inflyttade till kommunen kan en plats på montessoriskolan endast ga-
ranteras om man bosätter sig nära Skillinge skola. Det innebär också att Sim-
rishamns kommun i dagsläget inte kan erbjuda förtur för montessoriintresserade 
invånare i kommunen, utan det är närhetsprincipen som gäller.

För att säkerställa att barn med särskilt intresse för och erfarenhet av montessori-
pedagogik ges plats i montessoriskolan skulle kommunen behöva driva även en 
montessoriförskola. I det fall man beslutar det behöver man resonera bland annat 
om var den ska ligga, vilka antagningsregler som ska gälla och vilka effekter det 
har för övrig förskoleverksamhet i kommunen. 

Skolskjuts 

Skollagen reglerar hur hemkommunen ska hantera skolskjuts för elever som bor 
långt från skolan. Skollagen 10 kap. 32 §:

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats 
i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan 
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsned-
sättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kom-
munen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med 
stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårighe-
ter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Inför beslutet om en montessoriskola i Skillinge behöver resonemang om erbjudande av 
skolskjuts föras. Tre alternativ finns att ta ställning till.

1. Utifrån att alla elever ska erbjudas samma möjlighet att ta sig till Skillinge skola 
och den särskilda pedagogik den erbjuder så skulle skolskjuts behöva organise-
ras från orter i hela kommunen. Detta till en kostnad, med nuvarande avtal, om 
cirka 1–1,6 miljoner kronor per år beroende på antalet elever och bussens stor-
lek. Med detta arrangemang skulle man behöva göra ett ställningstagande vad 
gäller de elever som inte går i montessoriskolan och således inte erbjuds samma 
möjlighet till skolskjuts. Det bör säkerställas att bestämmelser om skolskjuts inte 
strider mot likabehandlingsprincipen. 

2. Skolskjuts för elever som bor i Skillinge upptagningsområde (vilket området skul-
le vara skulle behöva beslutas). Om detta alternativ beslutas görs det med ut-
gångspunkt från tanken om att vårdnadshavare som gör ett aktivt val att placera 
sitt barn i annan skola än den som ligger närmast själv får ombesörja transpor-
ten. Att skolskjuts samtidigt erbjuds boende i upptagningsområdet skulle då för-
klaras med att elever annars erbjuds skolskjuts till sin närmaste skola. Att beakta 
i detta alternativ är ställningstagandet gällande allas lika möjligheter, oavsett var 
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man bor i kommunen, i synnerhet då en montessoriskola skulle erbjuda en sär-
skild pedagogik som skiljer sig från kommunens skolor i övrigt.

Pedagogiska och sociala konsekvenser

Att starta en ny skola där de flesta eleverna förväntas komma från en annan när-
liggande skola kan få pedagogiska och sociala konsekvenser. Färre elever i varje 
klass ger en annan dynamik i elevgrupperna. När det är få elever i en klass/ålders-
grupp är riskerar det att finnas få möjligheter för barnen att träffa jämnåriga kam-
rater. Detta är en risk för både på Borrby skola och Skillinge montessoriskola. 

I en större skola samlas pedagogisk personal med olika utbildning och olika behö-
righeter. Den kollektiva kompetensen blir större än i en liten. Det kan uppstå svå-
righeter att möta krav på lärarlegitimation i alla ämnen och det kommande kravet 
på att legitimerade fritidspedagoger ska ansvara för undervisningen i fritidshem-
met. Den mindre skolan medger flexibilitet i lägre utsträckning än den stora. 

Tidsaspekten

Om beslut om att starta en montessoriskola i Skillinge fattas behöver många saker 
hinnas med innan skolstart. Processer tar olika lång tid och är beroende av varand-
ra. Nedanstående bild visar på de tidsspann som några centrala processer kräver 
och när de skulle behöva påbörjas för att start skulle kunna vara i augusti. Våra 
upphandlingsexperter redovisar att det tar minst sex månader från påbörjat upp-
handlingsprocess till leverans. Efter leverans krävs montering och installation och 
många parter ska samarbeta.

Att rekrytera behörig personal till en montessoriskola beräknas ta ungefär tre må-
nader och sedan har personen i fråga med största sannolikhet en uppsägningstid 
som är lika lång. Alla med erfarenhet av montessoripedagogik uttrycker vikten av 
att montessoriutbildad personal är med i uppstartprocessen, planerandet av verk-
samheten och tillverkning av material.

De färgade fälten nedan påvisar när processer skulle behöva påbörjas för att kunna 
genomföras med kvalitet och för att skolstart i augusti 2019 skulle vara möjlig. 
Bilden tydliggör att flera processer som är beroende av varandra inte skulle kunna 
invänta varandra om start ska ske höstterminen 2019. Detta bör tas hänsyn till när 
beslut om montessoriskolan i Skillinge fattas.  
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Vid ett eventuellt beslut om att starta en montessoriskola i Skillinge och där ett 
alternativt startdatum skulle vara augusti 2020, skulle processen hinna kvalitets-
säkras och genomföras med eftertanke.  

Kostnader

Utifrån kostnadsberäkningar gjorda med grova penseldrag skulle ökade kostnader 
för barn- och utbildningsnämnden för Skillinge skola ligga på någonstans mellan 
5–6 miljoner kronor per år. Erbjuds skolskjuts för alla i kommunen ökar kostna-
den ytterligare. Till detta kommer kostnadsökningar per elev i Borrby skola som 
gör Borrby skola relativt dyrare att driva än idag. 

Särskilt regelverk

En skola med särskild pedagogisk inriktning så som den föreslagna montessori-
skolan i Skillinge kommer att kräva ett särskilda regelverk gällande flertalet frå-
gor. Frågor som behöver hanteras särskilt är till exempel antagningsregler och 
skolskjuts. Det är sannolikt att ytterligare överväganden behöver göras under ar-
betets gång.

Fördelar med en kommunal montessoriskola i Skillinge

Att som kommun erbjuda sina invånare pedagogiska alternativ främjar eventuellt 
inflyttning till kommunen samt möter redan boende i kommunens önskemål om 
utökade valmöjligheter. Samhället Skillinge kan också gynnas av en montessori-
skola, då familjer med barn i större utsträckning skulle se Skillinge som ett alter-
nativ vid val av bostadsort.  

Framtida möjligheter

Om beslut om en montessoriskola i Skillinge för årskurserna F–3 fattas kan man 
också diskutera hur man inom kommunen säkrar montessorispåret från förskolan 
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till årskurs 6 eller eventuellt upp till årskurs 9. De barn och vårdnadshavare som 
påbörjat sin skolgång med montessoripedagogik kan komma att önska en fortsätt-
ning efter årskurs 3. 

Som tidigare nämnts så är en montessoriförskola en god förutsättning för kvalitet i 
den montessoriskola som tar emot eleverna i förskoleklassen. Med en förskola 
med samma pedagogiska inriktning, förbättras förutsättningarna för grundskolan 
och dess möjligheter att bedriva kvalitativ verksamhet.

Förvaltningens samlade bedömning

Tidsaspekten är avgörande för möjligheten att starta Skillinge skola med garante-
rad kvalitet i både process och resultat. För att säkerställa att information hinner 
gå ut till presumtiva vårdnadshavare, att garanti om elevunderlag finns, att rekry-
tering av behörig montessorilärare lyckas, att upphandling och leverans innan 
skolstart kan garanteras så är förvaltningens samlade bedömning att uppstarten av 
Skillinge montessoriskola bör vara höstterminen 2020. 

Lena Hjelmström
Utvecklingsledare
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ADRESS : 272 80  Simrishamn
BESÖK : Stortorget 6

TELEFON : 0414-819000
E-POST : kontakt@simrishamn.se

  SKRIVELSE
 2019-03-05

Oskar Eklund
Nämndsekreterare/registrator

Barn- och utbildningsnämnden
 
 
   

Sten Folke Ulfstands minnesfond – Stadgar
Hid nr:  

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen tog under hösten 2017 emot beskedet att Sten 
Folke Ulfstand i sitt testamente förordnat att 10 procent av sin kvarlåtenskap ska 
avsättas för en fond, Sten Folke Ulfstands Minnesfond, som ska förvaltas av barn- 
och utbildningsförvaltningen. Enligt testamentet ska fondens avkastning årligen 
utdelas till barn och elever

1. med goda studieprestationer vid förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor i Simrishamns kommun

2. som kämpat med sina studier, trots fysiska och psykiska handikapp
3. som visat gott kamratskap och gett kamrater sitt stöd i en svår situation.

Barn- och utbildningsförvaltningen har efter beslut BUN 8 maj 2018 § 52 
utarbetat förslag till stadgar i vilka verksamheten regleras.

Beslutsunderlag

Stiftelseurkund
Förslag till stadgar 2019-03-05
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Beslutsförslag

Barn- och utbildningsnämnden
 antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till stadgar för Sten 

Folke Ulfstands minnesfond.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ewa Kristensson
Förvaltningschef tillika skolchef Oskar Eklund

Nämndsekreterare

28

http://www.simrishamn.se/


29



simrishamn.se

1 (2)

 SKRIVELSE
2019-03-05

Barn- och utbildningsnämnden

Stadgar Stiftelsen Sten Folke Ulfstands minnesfond
Hid nr:  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Stiftelsens namn och hemort
Stiftelsen namn är Sten Folke Ulfstands minnesfond och dess hemort är Sim-
rishamn.

2 § Ändamål
Stiftelsen syfte är att stipendiet årligen ska utdelas till barn och elever

1. med goda studieprestationer vid förskolor, grundskolor och gymnasiesko-
lor i Simrishamns kommun

2. som kämpat med sina studier, trots fysiska och psykiska handikapp
3. som visat gott kamratskap och gett kamrater sitt stöd i en svår situation 

3 § Förvaltning
Stiftelsen förvaltas av barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen. 

5 § Firmateckning 
Stiftelsen tecknas av två i förening enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 9 
april 2018 § 40. 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

7 § Stipendiebelopp
Stipendiets belopp utgörs av kapitalets avkastning. Är avkastningen på kapitalet 

lågt får högst två procent av detta årligen tas i anspråk för fondens ända-
mål.

8 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som 
inte är förutsedda i stadgarna, avgörs frågan av barn- och utbildningsnämnden. 
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UTNÄMNING AV STIPENDIATER

9 § Antal stipendiater
Stipendiet utdelas till minst två barn eller elever i minst två av kategorierna under 

2 § Ändamål.

10 § Nominering
Stipendiet delas ut på grundval av nominering av rektor, pedagog eller annan 
skolpersonal. Till nomineringen bifogas motivering och övrig information som 
åberopas. 
Nominering sker genom att särskild blankett lämnas in till barn- och utbildnings-
förvaltningen innan februari månads utgång.

11 § Utvärdering av nomineringar
Barn- och utbildningsförvaltningen utarbetar förslag till kandidater till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. I urvalet ska förvaltningen utöver vad som 
anges i stiftelseurkunden värna mångfald och variation vad avser skolform, ålder 
och kön. 

12 § Förslag till stipendiater
Förslag till stipendiater sker genom beredning i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott.

13 § Beslutas om stipendiater
Beslut om stipendiater tas årligen av barn- och utbildningsnämnden innan maj 
månads utgång.

14 § Stipendieutdelning
Utdelning av stipendium sker vid en av rektor för respektive verksamhet beslutad 
tid och plats, och delas ut av rektor tillsammans med representanter från barn- och 
utbildningsnämnden/-förvaltningen.

ÖVRIGT

15 § Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar beslutas av barn- och utbildningsnämnden.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt, beslut och omröstning 
Vad avser rösträtt, yttrande- och förslagsrätt, beslutsförhet, beslut och omröstning 
tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725).

17 § Revisor
Framgår av registreringsbevis.
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ADRESS : 272 80  Simrishamn
BESÖK : Stortorget 6

TELEFON : 0414-819000
E-POST : kontakt@simrishamn.se

  SKRIVELSE
 2019-03-06

Marie Lundin Karphammar
Administrativ chef

Barn- och utbildningsnämnden
 
 
   

Resursfördelningsmodell - förskola
Dnr: 2017/37

Ärendebeskrivning

Kommuner ska fördela resurser till utbildning utifrån barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. Barn- och utbildningsförvaltningen har på grundval av 
en barnkonsekvensanalys utarbetat ett förslag till resursfördelningsmodell inom 
förskolan som syftar till att resurser ska fördelas likvärdigt inom Simrishamns 
kommuns förskolor och pedagogisk verksamhet som bedrivs istället för förskola.

Beslutsunderlag

Barnkonsekvensanalys inför resursfördelning inom förskolan 2017-08-23
Förslag till resursfördelningsmodell förskola 2019-03-??

Bakgrund/utredning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade våren 2016 om en resursfördelningsmodell 
för grundskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2017 arbetat på förslag 
till en resursfördelningsmodell för förskolan.

Arbetet är påkallat på grund av brister i likvärdigheten mellan kommunens olika 
förskolor. En barnkonsekvensanalys färdigställdes under hösten 2017 utifrån vilken 
det konstaterades att analysen behöver kompletteras med resultatet av det 
utvecklingsarbete som startat gällande förskolans organisation.

Förvaltningen har nu sammanfogat tidigare barnkonsekvensanalys med det 
systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan och lämnar förslag till 
resursfördelningsmodell inom förskolan.

Beslutsförslag

Barn- och utbildningsnämnden
 fastställer resursfördelningsmodell för förskolan enligt barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ewa Kristensson
Förvaltningschef tillika skolchef Marie Lundin Karphammar

Administrativ chef
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ADRESS : 272 80  Simrishamn
BESÖK : Fredsdalsgatan 7

TELEFON : 0414-81 90 00
E-POST : barnutbildning@simrishamn.se

 SKRIVELSE
2017-08-23

Barn- och utbildningsnämnden
 

Barnkonsekvensanalys inför resursfördelning inom förskolan 
Hid nr:  

Inledning

Kommunfullmäktige antog 2014 en Handlingsplan för att stärka barnets rättighe-
ter i Simrishamn kommun 2015-2018. Denna plan innebär bland annat att barn-
konsekvensanalyser ska upprättas i viktiga beslut som rör barn. En barnkonse-
kvensanalys är en metod att bedöma barnets bästa i en specifik åtgärd eller utifrån 
en frågeställning. 

Enligt förarbeten till skollagen (2010:800) ska barnets bästa 

enligt skollagen (1 kap. 10 §) vara utgångspunkten i all utbildning och annan verk-
samhet inom skolväsendet. Denna bestämmelse har sin utgångspunkt i FN:s kon-
vention om barnets rättigheter. Med barn avses i denna barnkonvention varje män-
niska under 18 år. För att kunna bedöma barnets bästa behöver ett barnperspektiv 
anläggas. I detta ligger att en bedömning ska göras av vilka konsekvenser ett visst 
beslut eller åtgärd får för ett barn eller för en grupp av barn. Utifrån denna be-
dömning ska avgöras vad som är bäst för barnet eller barnen. Att ta hänsyn till 
barnets bästa i frågor som rör utbildning innebär att utbildningen ska vara utfor-
mad för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar för utveckling (prop. 
2009/10:165, s. 230). (1)

Syftet med att besluta om resursfördelning är att:
 Lyckas med att fördela resurser till de förskolor och barn som behöver 

dem mest.
 Göra utbildningen likvärdig.
 Få fler barn att nå förskolans mål. 
 Få ökad kontroll över resurserna och därigenom uppnå ett mer ändamåls-

enligt system.

Det övergripande syftet är att stärka barnets rättigheter i kommunen och gynna 
barns uppväxt och utveckling på lång och kort sikt.

De artiklar som fortsättningsvis refereras till är samtliga artiklar från FN:s kon-
vention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen.
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Kartläggning

Det krävs kunskap och information som underlag för att pröva vad som är barnets 
bästa.  Följande underlag har inhämtats:

 Relevant svensk lagstiftning.
 Aktuella artiklar i barnkonventionen.
 Forskning och styrdokument:

o Lpfö 98, senast reviderad 2016.
o Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskolan, 2017.
o Skolverkets rapport 2013:391, Kommunernas resursfördelning till 

grundskolor. 
o Skollagens proposition 2009/10:165.
o Skolverkets rapport 2009:330  Resursfördelning utifrån förutsätt-

ningar och behov?
o SKOLFS 2012:98 angående det systematiska kvalitetsarbetet.
o Skolverkets rapport 2016:433, Barngruppers storlek i förskolan – 

En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och 
socialpsykologisk forskning. 

o SOU 2016:66 Skolkostnadsutredningen, Det stämmer! Ökad trans-
parens och mer lika villkor.

 Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB)
 Synpunkter från elever
 Synpunkter från relevant personal från Simrishamns kommun; utveck-

lingsledare, elevhälsochef, socionom i förskolan, förskolechefer, special-
pedagoger, administratörer och fackliga representanter

 Slutsatser från konferens 17-05-12 kring resursfördelning med förskole-
chefer och relevant personal som har övergripande funktion på barn- och 
utbildningsförvaltningen

 Simrishamns kommuns uppgifter om

o barnstatistik 
o antal barn/personal på kommunens förskolor samt personalens ut-

bildningsnivå
o grundbelopp
o översyn av förskolornas inne- och utemiljö
o tillgång till elevhälsa
o beviljade tilläggsbelopp till fristående förskolor 2016
o SCB:s (Statistiska Centralbyrån) statistik.
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 Skolinspektionens beslut 2017-07-03 efter kvalitetsgranskning av huvud-
mannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Simrishamns kom-
mun. 

Beskrivning

En beskrivning av det inhämtade materialet ligger som grund för analys och be-
dömning i frågan om hur resursfördelningen ska utformas utifrån barnets bästa. 
De barn som berörs är barn som finns i förskolan och i pedagogisk omsorg. Barn 
med särskilda behov, yngre barn och nyanlända barn är utifrån diskriminerings-
grunderna barngrupper som särskilt behöver uppmärksammas. Sannolikt krävs 
särskilda insatser för att tillgodose dessa barns rättigheter.

Relevant lagstiftning och artiklar i barnkonventionen

Skollagen (2010:800)

I 8 kap. 3-7 samt 14-15§§ skollagen finns reglerna om kommunens ansvar avseen-
de erbjudande om plats i förskola. Hemkommunen är ansvarig för att alla barn i 
kommunen som ska erbjudas förskola, erbjuds detta om deras vårdnadshavare 
önskar det. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning, 
som det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Barnet 
kan även ha ett eget behov av att få plats i förskolan på grund av familjens situa-
tion i övrigt. Utöver detta ska barn erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Kommu-
nen ska erbjuda barnet plats inom fyra månader efter att vårdnadshavaren anmält 
önskemål om plats.

Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola 
under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. 

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen 
(1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola 
under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Barn som söker asyl har rätt till förskola på samma villkor som andra barn i Sveri-
ge.

Barnet ska erbjudas plats vid en förskolenhet så nära barnets eget hem som möj-
ligt. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om place-
ring vid en viss förskolenhet. Föräldrarna kan tacka nej exempelvis om verksam-
heten drivs med en viss konfessionell eller pedagogisk inriktning som de inte stäl-
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ler sig bakom. En kommun kan också erbjuda barnet motsvarande utbildning i en 
fristående förskola i kommunen.

Enligt 1 kap. 4 § skollagen ska utbildningen ta hänsyn till barns olika behov. En 
strävan är att uppväga skillnader i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig ut-
bildningen.

Enligt 1 kap. 9 § skollagen ska utbildningen i den svenska skolan vara likvärdig. 
Resurser som tilldelas förskolan ska enligt 2 kap. 8a § skollagen vara anpassade 
till barns olika förutsättningar och behov.

Enligt 2 kap. 8 a§ skollagen ska kommuner fördela resurser till utbildning inom 
skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Enligt 1 kap. 10 § skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt för alla beslut 
och åtgärder som rör barn. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad.

Enligt 8 kap. 21-23 §§ skollagen ska hemkommunen för ett barn vid en fristående 
förskola lämna bidrag för barnet till den enskilda huvudmannen. Bidragen ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp till barn med omfattande 
behov av särskilt stöd. Bidragen ska bestämmas efter samma grunder som hem-
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan.

Enligt barnkonventionens grundprinciper 

 har enligt artikel 2 alla barn lika värde, samma rättigheter och inget barn 
får diskrimineras

 ska enligt artikel 3 barnets bästa komma i främsta rummet
 har enligt artikel 6 barnet rätt till liv, överlevnad och utveckling
 har enligt artikel 12 barnet rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, be-

akta och återkoppla till barnet.

Forskning och styrdokument
Likvärdighet betyder inte likformighet eller att alla barn ska få lika mycket resur-
ser. Likvärdighet innebär att de fastställda målen kan nås på olika sätt beroende på 
lokala behov och förutsättningar. Kvaliteten i verksamheten ska dock ha lika hög 
nivå oavsett var i landet verksamheten bedrivs (2).

Enligt Skolverket är det inte möjligt att genom forskning identifiera det för alla 
kommuner mest effektiva resursfördelningssystemet. Det optimala sättet att förde-
la resurser på, med avseende på likvärdighet och studieresultat, formas därför av 
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kommunen själv utifrån kommunens specifika förutsättningar (3). Denna slutsats 
bör även kunna användas analogt på förskolan.

Även Skolverkets konstaterande att det är hur resurserna används som avgör om 
resurser kan omsättas till likvärdighet och kvalitet i undervisningen, bör analogt 
kunna appliceras på förskolan (4). 

Enligt Skolverkets allmänna råd 2017 (5) bör huvudmannen och förskolechefen 
utifrån respektive ansvar vid fördelning av resurserna beakta faktorerna;

 personalens utbildning och kompetens samt personaltäthet,
 barngruppens storlek och sammansättning
 miljöns utformning, och
 socioekonomiska förhållanden.

Kommuner ska fördela resurser till utbildning i förskolan efter barnens olika för-
utsättningar och behov. Det systematiska kvalitetsarbetet kan utgöra ett viktigt 
underlag för resursfördelningen. En viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet 
är dialog och återkoppling mellan huvudmannen och förskolechefen samt mellan 
förskolechefen och personalen. Eftersom faktorerna personalgruppen, barngrupp, 
miljön och de socioekonomiska förhållandena skiftar över tid, behöver hänsyn tas 
till den aktuella situationen när resurserna fördelas (6).

Forskning visar att det viktigaste för en god kvalitet i förskolan är personalens 
utbildning och kompetens (7). 

Det är viktigt att vid resursfördelningen även beakta barngruppers storlek och 
sammansättning. Forskning visar att det är angeläget att det inte blir för många 
relationer för barnen att förhålla sig till under en dag. Framförallt de yngsta bar-
nen har mest att vinna på att vara i mindre barngrupper (8).

Personalens utbildning och kompetens, personaltätheten relaterat till antal barn, 
barngruppens sammansättning och den fysiska miljön påverkar tillsammans vad 
som kan anses vara en lämplig storlek på barngruppen (9). 

Med barngruppens sammansättning avses till exempel barnens åldrar, an-
delen barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med annat 
modersmål än svenska och barnens närvarotider. Dessutom är den fysiska 
miljön en faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig 
storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna att bedriva en ut-
bildning utifrån läroplanens mål behöver det vara färre barn i barngrup-
pen. (10) 
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Hur miljön är utformad har betydelse för vilken kunskapsutveckling som är 
möjlig för barnen i förskolan. Det gäller generellt för alla barn, men kan 
vara särskilt viktigt för barn med funktionsnedsättningar. Därför är det vik-
tigt att vid resursfördelningen beakta miljöns utformning. Eftersom omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet i förskolan är det angeläget, både 
när det gäller säkerhet och pedagogik, att såväl inne- som utemiljön är 
överblickbar och underlättar kontakten mellan barn och personal. (11) 

Vid resursfördelningen ska hänsyn tas till barnens olika förutsättningar och 
behov. Verksamheten kan inte utformas på samma sätt överallt och försko-
lans resurser ska inte fördelas lika. (12) 

Därför är det viktigt att vid resursfördelningen beakta de socioekonomiska 
förhållanden som barnen lever i en förskola av god kvalitet har utjämnande 
socioekonomiska effekter. För barn som lever i socioekonomiskt utsatta fa-
miljer kan det vara extra viktigt med lämplig storlek på barngruppen, utbil-
dad personal i förskolan. Tillgång till en förskola av hög kvalitet kan bidra 
till att minska barns psykiska ohälsa och sociala problem. (13) 

Förskolechef Kerstin Sjölins synpunkter (Förskoleområde Nord)
Utmaningarna att tillgodose likvärdigheten mellan förskolorna i Förskoleområde 
Nord är att rekrytera kompetent personal. Den viktigaste faktorn för likvärdighet 
är enligt forskning att det finns kompetent personal på alla förskolor. (Se Veten-
skapsrådets skrift En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikato-
rer). Förskolechefen skulle egentligen vilja anställa fler förskollärare, men behö-
ver istället anställa barnskötare för att kunna hålla budgeten. Det är en utmaning 
att underhålla kompetensen så att hela läroplanen tillgodoses.
 
Vidare är det svårt för personalen att hinna med sin dokumentation och planering. 
Kommunens förskolor ska hållas öppna 12 timmar per dag och en del föräldrar 
lämnar in sitt schema veckan innan. Personalen har 40 timmars arbetsvecka och 
34,5 timmar av dessa innebär arbete med barnen. Innan år 2011 fanns ett krav att 
5 timmar av arbetstiden skulle avsättas för dokumentation och reflektionstid. Idag 
finns större krav på dokumentation och planering, men personalen har inte fått fler 
timmar att klara av sina arbetsuppgifter på. Förskolechefen försöker hålla nyckel-
talet 6,75 barn per personal.

Det är enbart två barn med särskilda behov som får extra resurser. Förskolechefen 
har inte gett de nyanlända barnen extra resurser. Det kan finnas barn med särskil-
da behov men det finns inga ekonomiska förutsättningar att höja personaltätheten. 
När barnen börjar vet personalen oftast inte om de har särskilda behov, utan detta 
framkommer efter en tid. Förskolechefen tror att 10 % av hennes budget skulle 
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behöva riktas till barn med särskilda behov. Men för att lyckas med detta måste 
basbehovet först tillgodoses.

Det är svårt att planera hur mycket personal som måste anställas, eftersom hon 
sent får kännedom om hur många barn som kommer att börja efter sommaren. 
Även om förskolechefen har tillgång till uppgifter om hur många barn som är ak-
tuella, vet hon inte hur många föräldrar som väljer att ha sina barn på de fristående 
skolorna. För att tillgodose likvärdigheten skulle hon vilja börja från noll och däri-
från fördela personalen ute bland hennes förskolor. Det är vidare svårt att samar-
beta mellan Förskoleområde Nord och Syd avseende personalen då de måste ta 
hänsyn till arbetslagstiftningen. 

Förskolechefen har möjlighet att ha en specialpedagog på 90 %. Detta har hittills 
varit tillräckligt, men efterfrågan blir givetvis större om personalen skulle få mer 
tillgång till denna.

Hon vet inte om det är skillnad på förskolorna avseende barnens socioekonomiska 
förutsättningar. Många förskolors inne- och utemiljö har förra året renoverats och 
miljön ska under året renoveras ytterligare.

Vad gäller tillgång till elevhälsa, tycker förskolechefen att det borde finnas möj-
lighet att rådfråga, då särskilt med psykolog. Förskolorna har samarbete med 
barnhälsovården men skulle också vilja ha stöd av elevhälsan. De skulle kunna 
vara ute på förskolorna och arbeta med personal och barn på gruppnivå. 

Hon tycker inte att det är likvärdigt att förskolorna inte har samma förutsättningar 
som grundskolan att använda Naturskolan och KPE.

Förskolechef Maria Tegnérs synpunkter (Förskoleområde Syd)
För förskolechefen är likvärdighet att alla förskolor har ett gemensamt förhåll-
ningssätt avseende barn med särskilda behov. På kommunens intranät finns för-
skolornas barnhälsoplan som ska upprättas när barn har särskilda behov. Förskole-
chefen har en specialpedagog på 75 % som då samtalar med relevant personal. 
Arbetslaget får i uppdrag att göra en kartläggning efter en mall och sedan gör spe-
cialpedagogen en handlingsplan för barnet. Dokumentation sker i systemet PMO. 
Arbetslaget träffar sedan specialpedagogen för uppföljning en gång per månad, 
vilket inte anses tillräckligt ofta. Stödinsatser kan bli insatta under en kortare eller 
längre period. Förskolechefen har för närvarande sammanlagt 289 barn i sina för-
skolor och det finns 11 barn med särskilda behov, vilka har någon sorts stödinsats. 
Förskolechefen beräknar att hon sammanlagt har fem barnskötare som insats för 
dessa barn. Dessa resurser kostar mellan 2-3 miljoner kronor. Hon upplever att 
specialpedagogens tjänst på 75 % för närvarande är tillräcklig. Hon skulle dock 
behöva stöd av en socionom som handleder personal och föräldrar.
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Förskolechefen har som mål att det finns två förskollärare och en barnskötare per 
avdelning. Hon tycker att det är likvärdigt mellan hennes förskolor.

För förskolechefen betyder likvärdighet även att hon behandlar all personal lika 
och hon har skapat olika forum för att all personal inom Förskoleområde Syd får 
träffas i kollegialt lärande. Förskollärarna och barnskötarna behandlas lika och får 
ta del av lika kompetenshöjning. Att skapa en identitet inom Förskoleområde Syd 
är viktigt enligt henne.

Förskolechefen använder nyckeltalet 6,75 barn per personal. I beräkningen måste 
hänsyn tas till att 5 timmar per tjänst går till dokumentation och reflektion. Hon 
har inte överblick över Förskoleområde Nord och vet därför inte om det är likvär-
digt mellan förskoleområdena. Hon anser att det måste vara någon som har den 
övergripande synen för att få en bättre likvärdighet mellan områdena. Hon har 
också fått synpunkter från personal att det är olikt mellan Förskoleområde Nord 
och Syd.

Ute- och innemiljön är inte likvärdig mellan förskolorna. Lyckoklövern har fått 
nya redskap. ute, men Annelunds gård är tråkig och där finns bara två sandlådor. 
Förskolan i Skillinge behöver rustas upp och i Borrby behöver det finnas bättre 
möjligheter för barnen. Men överlag har utemiljön blivit bättre än tidigare. Vad 
gäller innemiljön är det sämst på Annelund. I Borrby är golven lappade, men an-
nars är där en trivsam miljö.

Förskolechefen tror på tidiga insatser och att Centrala elevhälsan kan användas 
även för förskolorna. Hon vill gärna ha tillgång till socionom och specialpedagog.

I Borrby finns det fler barn med särskilda behov och föräldrar med sociala svårig-
heter. Föräldraföreningen i Borrby är aktivt och de har precis haft ett bra möte.

De nyanlända får inte mer resurser förutom i Hammenhög, där de får tillfälligt 
språkstöd.

Utvecklingsledare Lena Hjelmströms synpunkter
När utvecklingsledaren deltagit i förskolans systematiska kvalitetsarbete har det 
framkommit att arbetet kan utvecklas. Varje förskolechef gör sina egna bedöm-
ningar vad de behöver för kompetens och resurser. För att kunna tillgodose likvär-
digheten mellan de båda förskoleområdena behöver det finnas gemensamma rikt-
linjer. Detta gäller särskilt avseende resurser till barn med särskilda behov. För-
skolorna har inte heller någon koppling till Centrala elevhälsan, trots att det är 
visat i forskning att tidiga insatser är viktiga. Vidare är det ett stort ansvar och ett 
svårt uppdrag för två förskolechefer att ha drygt vardera femtio anställda. 
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Det är påtagligt att det inte är likvärdigt mellan förskolor på landsbygden jämfört 
med förskolor i centrala Simrishamn gällande flexibilitet, sårbarhet och transpor-
ter. Förskolor på landet och i centrala Simrishamn får samma grundbelopp för 
sina barn trots att förutsättningarna är olika främst gällande möjligheten att ta in 
vikarier. Någon form av  strukturbelopp behöver finnas som anpassas efter försko-
lans storlek och behov.

Elevers synpunkter
Undertecknade har bedömt att barn i förskolan inte har den ålder och mognad som 
gör det möjligt att ge barnen den information som behöver ligga till grund för att 
de kan ge sin åsikt i aktuell fråga. Elever som går Barn- och fritidsprogrammet på 
Österlengymnasiet har därför tillfrågats. Vidare redovisas elevers åsikter från No-
va Academy (gymnasium) som har inhämtats 2016-03-16 när barnkonsekvensana-
lysen gällande resursfördelning grundskola upprättades. Här följer en samman-
ställning av dessa elevers synpunkter.

Elever från Österlengymnasiet har 2017-04-04 i samtal kring resursfördelning 
förskola berättat följande.

Eftersom alla barn inte har samma förutsättningar är det inte rättvist att alla barn 
får samma belopp. Barn med behov av extra stöd kan behöva mer resurser. Även 
yngre barn kan behöva mer stöd än äldre barn. Vidare kan verksamheterna se oli-
ka ut och behöva olika resurser. En uteförskola kanske inte behöver samma inne-
miljö som andra förskolor. Vad som också kan påverka barnens behov av extra 
stöd är om de har frånvarande föräldrar som inte ger dem stöd i hemmet. Vidare 
kan det vara svårt för barnen som har föräldrar med utländskt bakgrund eftersom 
dessa barn behöver behärska två språk. 

Det är viktigt att förskolorna inte har för stora barngrupper och att inne- och ute-
miljön är bra. Det måste finnas tillräckligt med personal beroende på barngrup-
pens sammansättning. Barnen måste känna sig trygga och personalen måste se 
barnet.  

Elever från gymnasiet Nova Academy har 2016-03-16 i samtal kring resurs-
fördelning grundskola bland annat berättat följande.

Eleverna tror att det är viktigt att tidigt hitta eleverna som behöver mer stöd, 
att inte ha överseende med dem, för att sedan behöva ge dem mycket stöd 
när de blir äldre. De tror på tidiga insatser och att det skall finnas mer närva-
ro av vuxna tidigt bland elever, vuxna som kan vara förebilder för dem. Des-
sa förebilder behöver inte vara lärare, de kan vara andra vuxna eller fler ku-
ratorer.  
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Fackliga (Kommunal och Lärarförbundet) representanters synpunkter 
Det är viktigt att kompetensfördelningen och placeringen av barn utgår från ett 
barnperspektiv. Det är möjligt att flytta på personal mellan förskolorna eftersom 
personalen är anställa i kommunen och inte av den enskilda förskolan. Därför är 
det viktigt att ha ett samarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Vid eventuell flytt av 
personal till annan förskola behöver detta föregås av kartläggning av kompetens 
hos personalen, vilken visar att bytet av arbetsplats leder till en bättre fördelning 
av kompetens och därmed ger förbättringar för barnen. 

Vad avser personalbemanning ute på förskolorna, anser de fackliga representan-
terna att man inte ska vara låst vid barnantal i gruppen (nyckeltal) utan istället se 
till varje barngrupps behov. Representanterna önskar gemensamma riktlinjer för 
hur man räknar fram barnantal per personal, eftersom man upplever att det finns 
skillnader mellan de olika förskolorna. Vidare krävs även personalförstärkning 
mitt på dagen, eftersom det är då det är flest barn på förskolan.

Personal har framfört till representanter att det är svårt att inte få träffa sin chef i 
det vardagliga arbetet och att personal inte känner sig tillräckligt sedda. Represen-
tanterna önskar att man tar hänsyn till gällande rekommendation med ca 30 an-
ställda/chef. De anser att det varit bra om det funnits ytterligare ett förskoleområ-
de med egen chef. Då hade det funnits bättre förutsättningar för cheferna att vara 
delaktiga i förskolornas arbete. Dessutom anser de att det bör finnas en utveck-
lingsledare som stödjer det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen framåt.

Den nya läroplanen ställer också högre krav på förskolorna, vilken är svårt att 
hinna med i de nuvarande 2 respektive 5 timmarna/vecka i planeringstid som 
barnskötare och förskollärare har inbakat i sina tjänster. Ett förslag är att en fast 
och återkommande grupp, så kallad poolpersonal, skulle kunna ta hand om barn-
grupperna för att skapa tid till den ordinarie personalen att reflektera, veckoplane-
ra, dokumentera och bedriva kvalitetsarbete. 

Förskoleområde Nord och Syd skiljer sig åt på olika sätt. I Nord har förskollärarna 
egna möten där barnskötarna inte deltar. I Syd träffas alla tillsammans oavsett 
titel.

Representanterna anser också att det behövs mer kompetenshöjning och fortbild-
ning både vad det gäller normer och värden samt den formella kompetensen. Det 
är viktigt att kompetensutvecklingen blir likvärdig. Nu finns det för lite tid för 
utveckling.
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De fackliga representanterna anser att förskolan är alldeles för billig i Simrishamn 
jämfört med riket i övrigt och menar att förskolorna fungerar tack vare hängiven 
personal. Det finns önskemål om nattförskola med tanke på att kommunen arbetar 
för rätten till heltid.

Vad avser barn med särskilda behov upplevs det från en representant att det är en 
stor skillnad mellan förskolecheferna om hur man löser dessa barns behov. Speci-
alpedagogerna som ingår i förskolans stödteam kommer för sällan till förskolorna 
och det blir ingen kontinuitet. De ser därmed inte helheten. Det tar för lång tid 
från det att förskolorna signalerat om ett barn, till att specialpedagogerna kommer 
ut till förskolan. Representanterna anser att det behövs fler specialpedagoger.

Övergången till förskoleklass för barn med särskilda behov fungerar inte bra ef-
tersom mycket information försvinner. Det hade varit önskvärt att förskolläraren 
följde med till förskoleklassen och kanske även till årskurs 1. Risken är att barnen 
annars förlorar flera år av rätt insats och får känslan av ett nytt misslyckande.

Elevhälsochefens synpunkter 
Elevhälsochefen ser det egentligen som självklart att den Centrala elevhälsan ska 
finnas på samma sätt som för övriga skolformer. All forskning pekar tydligt på 
vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser för barn med särskilda behov. Precis 
som det finns ett centralt stödteam och mobilt stödteam för grundskola och gym-
nasium, så borde det finnas ett barnhälsoteam bestående av en psykolog, en speci-
alpedagog och en socionom, samtliga heltider, med särskilt ansvar för förskolan. 
Ju fler insatser man hinner göra innan skolstart, desto bättre förutsättningar får 
dessa barn till en positiv skolstart och bättre förutsättningar till inlärning. Risken 
att stigmatiseras minskas även betydligt.

Ett centralt barnhälsoteam kan garantera likvärdigheten och arbeta främjande och 
förebyggande och på så sätt minska den psykiska ohälsan på längre sikt. Detta 
team skulle också mer aktivt kunna erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling till 
all personal inom förskolan, ha föräldracafé med olika teman, erbjuda föräld-
rastödsutbildningen ALIS (Aktivt ledarskap i skolan/förskolan) för att ge några 
exempel. Elevhälsan erbjuder redan ALIS och BIFF (Barn i föräldrars fokus), som 
är en riktad föräldrastödskurs till föräldrar som ligger i vårdnadstvist.

För att kunna arbeta framgångsrikt med de yngre barnen på individ-, grupp- och 
organisationsnivå krävs det såväl tid som personella resurser, och den bemanning 
som förskolan har idag räcker inte för att ta detta helhetsgrepp. Samverkansmöte 
blir allt mer vanligt inom alla våra verksamheter (tex SIP-möte), och är en viktig 
förutsättning för att arbeta med barn med särskilda behov. Dock är det perso-
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nalkrävande, och även här skulle denna förstärkning kunna få en mycket positiv 
effekt.

Förskolans specialpedagogers synpunkter 
Det är stor skillnad mellan förskolorna. Personalen kan inte påverka barngrupper-
nas storlek och intagning. Kön tickar på och barnen placeras efter köordningen. 
Det är även svårt att styra föräldrarnas val av förskola. Solrosen har t.ex. en majo-
ritet av barn som är utlandsfödda. Detta medför sannolikt att både de nyanlända 
och svenskfödda barnen på denna förskola får en sämre språkutveckling jämfört 
med barn på övriga förskolor.

Det har varit omflyttning av personal och svårt att behålla personalen, vilket spe-
ciellt drabbat Borrby. Personalförändringarna påverkar barnen med särskilda be-
hov mer än övriga barn. Ett problem är även handledningen, eftersom det ofta är 
nya personer i arbetslagen.

Under hösten fick samtlig personal kompetensutveckling av barnpsykolog och 
specialpedagogerna har även fått särskild kompetensutveckling, vilket är bra. De 
har som specialpedagoger bra samverkan med BVC, BHV-psykologerna, Logo-
pedmottagningen, BoU och BUP men de hinner inte skapa nätverk med andra 
kommuner, vilket är en brist.

Det har skett en ökning av barn som har diagnoser. I dagsläget finns det sex barn 
samt snart ytterligare två barn inom Förskoleområde Syd. En önskan är att försko-
lorna har tillgång till psykolog från Centrala elevhälsan, eftersom BHV- psykolo-
gerna sällan eller aldrig kommer ut på förskolorna. Förskoleområde Nord och Syd 
har skilda stödteam, vilket borde vara gemensamt. Den centrala administrationen 
för förskolorna (förskolecheferna och specialpedagogerna) har inte heller samar-
betat kring dessa barn i någon större utsträckning.

Ett förslag var att längan i Borrby hade en egen specialpedagog, eftersom där 
finns en grupp av barn med särskilda behov samt att alla barn inom förskolan får 
tillgång till dramapedagog/rytmikpedagog.

Specialpedagogen i Förskoleområde Nord har tillagt bland annat följande.
Inom Förskoleområde Nord finns ett tjugotal barn som hon är involverad i. Spon-
tanbesök finns det inte tid till, vilket hade behövts. Gärsnäs förskola är den för-
skola som haft stor omsättning bland personalen och är sannolikt den förskolan i 
Nord som har högst andel barn med socioekonomiska risker. 
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Hon har önskemål om att de små barnen ska vara i små grupper. Hon tror att max-
taxan ibland innebär att en del barn har onödigt lång vistelsetid. En svårighet är 
om det blir för lång tid mellan påminnelser och avstängningar. Detta kan påverka 
barnet och hela familjen negativt. 

Båda specialpedagogerna handleder personal/arbetslag men får ingen egen hand-
ledning, vilket får anses vara en brist. Dessutom saknar specialpedagogerna till-
gång till systemet Pluttra. 

Förskolans administratörers synpunkter
Förvaltningskontorets administratör upplever att hon har mest insyn i de kommu-
nala förskolorna. Förskolecheferna hanterar placeringar av barn olika. Kön rullar 
på lättare på vissa förskolor, medan det på andra förskolor är betydligt trögare. 
Det är också lättare att komma i kontakt med vissa förskolor (inom samma områ-
de). Detta kan bero på starka inofficiella ledare som stoppar upp processen. 

Förskolornas administratör anser att det administrativt hade varit enklare att ha en 
chef. Det hade varit lättare att skapa administrativa rutiner.

Förskoleområde Nord och Förskoleområde Syd har olika mål och visioner.

Det hade varit önskvärt att förskolecheferna kunde samarbeta mer kring personal-
frågor och budget, de har gjort tappra försök, men ibland får man kanske bara 
acceptera att det inte fungerar.

Det senaste året har förskolärare sagt upp sig och skälen till uppsägningarna har 
varit olika. Det är svårt att rekrytera nya förskollärare.

Om förskoleområdena hade haft en gemensam chef med övergripande ansvar för 
personal och ekonomi, hade det kanske varit lättare att placera om personal mel-
lan förskolorna för längre eller kortare tid, i samband med att personal säger upp 
sig eller vid annan längre frånvaro. Det blir en annan helhetssyn.

De tror också att det hade varit bra med ”frivillig” arbetsrotation på förskolorna. 
Det finns alltid personal som vill byta arbetsplats, så kanske en gång om året skul-
le man gå ut med förfrågan till personal på samtliga förskolor om byte av arbets-
plats. Alltid bra med nya friska ögon och öron.

Socionoms synpunkter
(Socionomen arbetade i förskoleverksamheten tre månader under hösten 2016.)
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Socionomen ansåg att det inom förskoleverksamheten inte finns ett gemensamt 
synsätt när det gäller att arbeta i ett helhetsperspektiv kring barn i familjer med 
särskilda behov. Hon anser att samverkan med socialtjänsten kan bli bättre och att 
vårdnadshavare kan få information om att ansöka om insatser om behov finns. Vi-
dare kan socialtjänsten bjudas in till gemensamma samverkansmöten med vård-
nadshavarna. Socialtjänsten kan också fungera i ett kontaktmannaskap för att gyn-
na samverkan.

Förvaltningsövergripande konferens

Personal som arbetar övergripande i barn- och utbildningsförvaltningen hade till-
sammans med förskolecheferna under maj 2017 en gemensam konferens för att 
diskutera det som framkommit i barnkonsekvensanalysen. Förslag till visioner och 
mål framkom enligt följande. 

 Det behövs en ekonomisk styrning som garanterar en likvärdig utbildning. 
Barnen är placerade efter barnens behov och vad som är bäst för barnen. 
Det finns en likvärdig bedömning av barn med behov av stöd. 

 Det finns ett levande ansvarstagande ute på varje förskola. Det finns möj-
ligheter att profilera sig ute på förskolorna. Varje medarbetare känner att 
de har stöd och en närvarande ledare. Det finns en gemensam ledarsyn 
som genomsyrar hela kommunens personalstyrka. 

 Personalen fördelas efter barnens behov.
 Det genomförs en likvärdig kompetensutveckling för alla yrkeskategorier. 
 Förskolorna har en stimulerande inne- och utemiljö.
 Det finns ett välfungerande SKA-arbete.
 Det finns ett reellt barninflytande från det barnen fyller 5 år som ligger till 

grund för utvärdering av förskolorna.
 Det behövs en tydlig vision och hur vi konkretiserar ” Barn och unga hörs 

och syns i Simrishamn”.
 Vi har en god kontakt med vårdnadshavarna.
 Det finns en samhörighet och stolthet för verksamheten som också syns i 

marknadsföringen. 
 Det finns ett gott samarbete och flexibilitet mellan förskolorna och ett tyd-

ligt och lyhört ledarskap.
 Det finns en gemensam värdegrund och kultur där det ändå finns utrymme 

för profilering och varianter. En förbättringskultur råder och personalen är 
framtidsorienterad och vill fostra framtidens vuxna på bästa sätt. 
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 Vi har glada och lyckliga barn som trivs på förskolorna och med nöjd per-
sonal. Vi har nya, fräscha lokal med en väl genomtänkt inredning som ger 
välbefinnande och en inbjudande lärmiljö. 

 Vi har mindre barngrupper framförallt för de mindre barnen.

Konkreta förslag framkom enligt följande.

 Att barns synpunkter från 5 år årligen tas in för utvärdering av verksamhe-
ten. Dessa ska ingå i SKA-arbetet och i eventuell marknadsföring.

 Det behövs en kompetensutveckling för att kunna koppla ekonomi och 
kvalitetsarbetet för att uppnå en likvärdig utbildning.

 Utarbeta en ledningsmodell som ger medarbetarna mer stöd.
 Det finns ett tydligt mandat till den som genomför en opartisk fördelning 

av barnen ut till förskolorna.
 Det ska inte genomföras särskilda tilläggsbelopp som det finns för grund-

skolan. En likvärdig bedömning och fördelning av resurserna ska ske av 
förvaltningskontoret i dialog med förskolecheferna.

 Det behöver skapas en arbetslagsledning på varje förskola. Personal behö-
ver få möjlighet att utveckla och genomföra ”sin” förskola, som profile-
ring, utemiljö, innemiljö och andra utvecklingsidéer.

 En konkret översyn/kartläggning behöver genomföras för att kunna fördela 
personalen på ett effektivt sätt.

 En konsult behöver anlitas till stöd för förskolornas utveckling.
 Det behövs en plan för all förskolepersonal.
 Kompetensutveckling behövs för all personal. (Konsult anlitas)

Statistik enlig Skolverkets statistikverktyg SIRIS
Genomsnittlig kostnad per barn 2015 var 138 800 kr. I Skåne var den genomsnitt-
liga kostnaden 136 700 kr och i Simrishamns kommun 129 500 kr. Enligt kommu-
nens egna beräkningar var kostnad per barn 2016 omkring 124 000 kr.

Barn- och utbildningsförvaltningens egna uppgifter
Barnstatistik (2017-03-16)
Totalt inom kommunal förskola finns 535 barn, varav 8 barn är i asyl. 
Totalt inom kommunal pedagogisk omsorg finns 28 barn.

Fördelning av nyfödda barn födda 2017-01-01—2017-04-30
Totalt: 57 barn, varav 1 i Borrby, 8 i Hammenhög, 2 i Skillinge, 10 i Sankt Olof, 3 
i Kivik, 3 i Gärsnäs, 16 i Simrishamn norra och 14 i Simrishamn södra. 
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Grundbelopp förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017
Kommunal Interkommunal Fristående

Förskola 1–3 år 114 432 kr 115 576 kr 114 816 kr
Förskola 4–5 år 94 981 kr 97 830 kr 96 005 kr

Ped. omsorg 1–3 år 114 432 kr 115 576 kr 114 816 kr
Ped. omsorg 4–5 år 94 981 kr 95 931 kr 93 992 kr
Ped. omsorg 6–9 år 46 290 kr 46 753 kr 44 018 kr
Ped. omsorg 10–12 år 37 977 kr 38 357 kr 35 118 kr

Fritidshem 6–9 år 46 290 kr 47 679 kr 42 615 kr
Fritidshem 10–12 år 37 977 kr 39 116 kr 34 750 kr

Antal barn/personal på kommunens förskolor samt utbildningsnivå i nuläget 
(2017-xx-xx)
Genomsnittet inom Förskoleområde Syd är 5,7 barn per personal. Nallen och 
Borrby ligger högst med 6,89 respektive 6,42 barn per personal. Hammenhög har 
lägst andel förskollärare. Sammanlagt finns det 7,81 personal, varav 3,11 är förs-
kollärare och 3,95 är barnskötare. Skillinge har högst andel förskollärare. Sam-
manlagt finns det 5,22 personal, varav 4,11 är förskollärare och 1,11 är barnsköta-
re.

Genomsnittet inom Förskoleområde Nord är 6,7 barn per personal. Sankt Olof och 
Kivik ligger högst med 7,0 respektive 7,2 barn per personal. Gärsnäs har lägst 
andel förskollärare. Sammanlagt finns det 8,44 personal, varav 3,74 är förskollära-
re och 4,71 barnskötare. Sankt Olof har högst andel förskollärare. Sammanlagt 
finns det 7,55 personal, varav 5,26 är förskollärare och 2,07 är barnskötare. 

Svar till Skolinspektionen på kvalitetsgranskning (2016-07-01—2017-01-31)
Utifrån detta dokument framgår att förskolorna är mer eller mindre aktiva gällan-
de arbetet med normer och värden, utveckling och lärande samt barns inflytande. 
Vidare framgår att förskolorna dokumenterar olika mycket och med olika kvalitet 
i systemet Pluttra. 

Förskolecheferna följer upp sina verksamheter på olika sätt, varför det behövs ett 
tydliggörande av vad som ska följas upp för att få en bättre helhetssyn.
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Översyn av förskolornas innemiljö
En inventering av barns lärmiljö inomhus har under 2016 upprättats som ligger till 
grund för investeringar under 2017. 

Tillgång till elevhälsa
Det finns enligt skollagen inte tillgång till central elevhälsa för förskolorna.

Beviljade tilläggsbelopp till fristående förskolor 2016
Sammanlagt har 151 400 kr utbetalats i tilläggsbelopp till två fristående förskolor. 

SCB:s statistik
Utifrån SCB:s statistik avseende socioekonomiska faktorer är det Borrby förskola, 
Kometens förskola, Solrosens förskola och Vill ut förskola som har högst andel 
antal föräldrar med försörjningsstöd. På Borrby förskola är det 14,8% av 54 barn 
som har ekonomiskt bistånd. På förskolan Villut är det 20% utav 15 barn som har 
ekonomiskt bistånd och 20% barn som bor med ensamstående vårdnadshavare. På 
Solrosens förskola är det 20% av 55 barn som har ekonomiskt bistånd och 9,1% 
som bor med ensamstående vårdnadshavare. På Kometen är det 15,2% av 33 barn 
som har ekonomiskt bidrag och 12,1% barn som bor med ensamstående vårdnads-
havare

Barn till föräldrar födda utomlands
Annelunds förskola har 22 barn av 63 barn med båda föräldrarna födda utom-
lands.
Borrby förskola har 15 barn av 54, Kometen har 12 barn av 33 och Solrosens för-
skola har 34 barn av 55, vilket är störst andel barn med båda föräldrarna födda 
utomlands.

Analys

Utifrån artikel 3 och 1 kap. 10 § skollagen (2010:800) ska alla beslut avseende 
barn utgå från barnets bästa, varför även beslut om resursfördelning ska utgå från 
barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa är det nödvändigt 
att ta hänsyn till artikel 2 och 6. Alla barn är lika värda och det är viktigt att ta 
hänsyn till alla grupper av barn och att alla barn har lika förutsättningar att utveck-
las. Enligt 1 kap. 9 § skollagen har barn rätt till en likvärdig förskola. Enligt 2 kap. 
8a § skollagen ska kommunen fördela resurser till förskolan efter barnens olika 
förutsättningar och behov. Enligt 1 kap. 4 § skollagen framgår även att alla barn 
ska ha möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt. Vid bedömningen av vad 
som är barnets bästa, ingår det att barnens synpunkter beaktas, allt i enlighet med 
artikel 12 och 1 kap. 10 § skollagen.
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Målet med en modell för resursfördelning är att ge varje barn bästa möjligheter till 
en likvärdig förskola och att resursfördelningen är anpassad till barns olika behov 
och förutsättningar. Vidare är målet att få ökad kontroll över resurserna och däri-
genom uppnå ett mer ändamålsenligt system.

I kartläggningen har information och kunskap tagits fram, för att ge möjlighet att 
bedöma vad som är barnets bästa. Det är även viktigt med en tvärprofessionell 
genomlysning av frågan, varför olika professioners synpunkter har samlats in. 

Elevernas synpunkter har tagits tillvara på det sättet att det förstärkt vikten av att 
alla barn får utvecklas så långt det är möjligt, särskilt att barn med särskilt behov 
får det stöd de behöver.

Skolverket har konstaterat att det är hur resurserna används, som avgör om resur-
serna omsätts likvärdigt och med kvalitet. Enligt forskning, som stöds av elever-
nas och andras synpunkter i utredningen, är det flera områden som kan påverka 
likvärdigheten.

Det framgår i forskning enligt ovan att faktorerna personalgruppen, barngrupper-
na, miljön och de socioekonomiska förhållandena skiftar över tid, varför den aktu-
ella situationen årligen bör tas hänsyn till när resurserna fördelas.

I beskrivningen framgår att förskolorna i Simrishamn idag inte är likvärdiga uti-
från personal, barngrupper, pedagogik, barn med särskilda behov, utländskt bak-
grund och socioekonomiska faktorer. Det framgår även att förskoleområdena kan 
samordnas på ett bättre sätt. Att inte försöka använda resurserna på ett mer effek-
tivt sätt, skulle sannolikt innebära konsekvenser på det sätt att barnen inte utveck-
las så långt det är möjligt och att barnen inte kan erbjudas en likvärdig förskole-
verksamhet. Barnens rättigheter enligt artikel 2, 3, 6 och 12 och därmed inte till-
godosedda ute i förskolorna.

I resursfördelningen för grundskolan fördelas ett fast grundbelopp per barn. Det 
finns även möjlighet att ansöka om olika tilläggsbelopp. Fråga är om detta förfa-
ringssätt är det mest effektiva i resursfördelningen gällande förskolan. Det går att 
utröna att det är många fler områden som påverkar likvärdighet i jämförelse med 
grundskolan. 

Enligt skollagen har de fristående förskolorna rätt till tilläggsbelopp avseende 
barn med omfattande behov av särskilt stöd. Den kommunala förskolan skulle i 
syfte att öka likvärdigheten kunna få samma möjligheter som de fristående försko-
lorna att ansöka om tilläggsbelopp. Det är dock viktigt att det blir tydligt att 
många stödåtgärder ska rymmas inom grundbeloppet. Förskolorna ska kunna an-
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passa sin organisation och undervisning så att hänsyn tas till barnens behov och 
förutsättningar.

I resursfördelningsmodellen för grundskola tilldelas varje elev ett grundbelopp. 
Därutöver kan skolområdena ansöka om olika tilläggsbelopp för elever med extra 
behov. Istället för att ge förskolorna möjlighet att ansöka om fler tilläggsbelopp, 
är det sannolikt mest effektivt för förskolorna att utveckla sitt systematiska kvali-
tetsarbete och i detta arbete årligen utvärdera olika faktorer som påverkar likvär-
digheten. Utifrån gemensamma riktlinjer kring det systematiska kvalitetsarbetet 
skulle de kommunala förskolecheferna årligen tillsammans med huvudman analy-
sera hur resursfördelningen kan anpassas till de behov som finns. En helhetssyn 
över samtliga förskolor skulle kunna ge bättre förutsättningar att ge barnen en 
likvärdig förskola. 

Det har framkommit synpunkter att det är ett för stort uppdrag för kommunens två 
förskolechefer att ha ansvar för vardera drygt 50 anställda och tillsammans 13 
förskolor/familjedaghem. Därför skulle en organisationsförändring vara lämplig 
för att tillgodose personalgruppens och förskolornas behov på ett bättre sätt.

Vad gäller de fristående förskolorna har den kommunala huvudmannen inte enligt 
lag möjlighet att styra dessa genom det systematiska kvalitetsarbetet. Däremot kan 
råd och stöd ges vid behov.

En fråga i det systematiska kvalitetsarbetet är om vårdnadshavarnas och persona-
lens intressen kolliderar med intresset att uppnå en likvärdig förskola. Frågan är 
även vilka möjligheter lagstiftningen ger att fördela barn och personal mellan för-
skolorna med syfte att optimera resursernas effektivitet. För det fall att andra in-
tressen får företräde framför barnets intresse ska detta framgå och förklaring till 
varför inte barnets bästa kan tillgodoses. Vidare ska kompenserande åtgärder för-
söka framtas.

Enligt 8 kap. 15 § skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskolenhet så nä-
ra barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadsha-
vares önskemål. Här bör det finnas möjlighet för kommunen att placera på annat 
ställe än den närmaste förskolan för det fall placeringen kan motiveras.

Solrosens förskola, Kometens förskola, Borrby förskola och Annelund förskola 
har fler barn med utländsk bakgrund och föräldrar med lägre inkomst samt lägre 
utbildningsbakgrund jämfört med övriga förskolor. Det bör undersökas om barnen 
från dessa förskolor har behov som gör det nödvändigt att kompensera med ett 
strukturbidrag. 
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Det behöver även undersökas närmare om förskolorna har behov av Central elev-
hälsa och hur detta kan organiseras inom buf. 

Det är viktigt att efter ett år göra en särskild utvärdering av resursfördelningsmo-
dellen för att se hur resurserna stärker barnets rättigheter. Detta ökar förutsättning-
en för förskolorna att även nästföljande år fördela resurserna på ett sätt som är 
anpassat efter behoven på det bästa och mest effektiva sätt. 

Beslut maj 2017

Det har under utredningen framkommit att likvärdigheten mellan kommunens 
förskolor behöver förstärkas samt att förskolorna under 2017 och 2018 riskerar ett 
underskott i ekonomin. Ett förändringsarbete behöver snarast genomföras för att 
säkerställa att resurserna används på ett mer likvärdigt och effektivt sätt. Det har 
också framkommit synpunkter att det är svårt för två förskolechefer att ansvara för 
vardera drygt femtio anställda och vardera 5-6 förskolor. Ewa Kristensson beslu-
tade därför under maj 2017 att förändra organisationen genom att anställa ytterli-
gare en förskolechef. Kommunens förskolor kommer således framledes att ledas 
av tre förskolechefer. Vidare kommer en konsult att anlitas under ett halvår med 
uppdrag att stödja förskolecheferna att se över organisationen med syfte att uppnå 
större likvärdighet och en effektivare resursanvändning.

Risk- och konsekvensanalys
Beslutet kan komma att innebära att befintlig förskolepersonal under en period 
kommer att känna oro över att deras arbetssituation kommer att förändras. En för-
dröjning av beslut i frågan, kan dock innebära ännu större konsekvenser eftersom 
förskolornas ekonomi med nuvarande organisation riskerar att ytterligare försäm-
ras.

Beslut 2017-07-03 från Skolinspektionen
Skolinspektionen bedömer i sitt beslut att huvudmannens resursfördelning inte tar 
hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. Huvudmannen saknar ett sy-
stem för att samla in och sammanställa information om förskolornas måluppfyllel-
se. De förbättringsåtgärder som huvudmannen genomför har i liten grad sin ut-
gångspunkt i en analys av förskolans verksamhet.

Skolinspektionen bedömer att ett utvecklingsarbete i första hand behöver inledas 
inom följande områden:
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 Huvudmannen behöver tydliggöra mål för uppföljning av förskolans verk-
samhet som tar sin utgångspunkt i förskolans läroplan och i en analys av 
förskolans måluppfyllelse i en relation till de nationella målen.

 Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att följa upp förskolans 
måluppfyllelse och i större utsträckning väga in i vilken utsträckning för-
skolans arbete har bidragit till barnens förändrade kunnande.

 Huvudmannen behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att 
förbättringsåtgärder i större utsträckning tar sin utgångspunkt i analyser 
av förskolans verksamhet och måluppfyllelse.

Bedömning
Det har under utredningens gång beslutats om att under hösten 2017 genomföra 
ett utvecklingsarbete gällande förskolans organisation. Resultatet av utvecklings-
arbetet behöver tillföras barnkonsekvensanalysen, för att en allsidig bedömning 
ska kunna göras, om vad som är barnets bästa gällande resursfördelningsmodell 
inom förskolan. 

Marie Lundin Karphammar Anna-Pia Vang
Administrativ chef Utvecklingsledare
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Beslut

Skolinspektionen bedömde i sitt beslut 2017-07-03 att huvudmannens resursför-
delningssystem inte tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. 

Skolinspektionen förelade huvudmannen att senast den 3 januari 2018 skriftligen 
inkomma med redovisning om vidtagna åtgärder samt resultatet av de vidtagna 
åtgärderna. 

Föreliggande barnkonsekvensanalys, som ska vara underlag för beslut om resurs-
fördelningssystem i förskolan, behöver kompletteras med resultatet av utveck-
lingsarbetet gällande förskolans organisation.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska därför under våren 2018 slutföra barnkon-
sekvensanalysen för att därefter pröva vad som är barnets bästa i ärendet om en 
resursfördelningsmodell för förskolan i Simrishamns kommun.

Ewa Kristensson
Barn- och utbildningschef
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 SKRIVELSE
2018-10-10

Marie Lundin Karphammar, Anna-Pia Vang
Administrativ chef, utvecklingsledare

Barn- och utbildningsnämnd

Barnkonsekvensanalysen och resursfördelningsmodell inom för-
skola
Hid nr:

Inledning

Barn- och utbildningsförvaltningen inledde 2017 en barnkonsekvensanalys gällan-
de frågan om hur resurserna ska fördelas inom förskolan. Syftet med att besluta 
om resursfördelning är att:

 lyckas med att fördela resurser till de förskolor och barn som behöver dem 
mest

 göra utbildningen likvärdig
 få fler barn att nå förskolans mål
 få ökad kontroll över resurserna och därigenom uppnå ett mer ändamålsen-

ligt system för resursfördelning.

Det övergripande syftet är att stärka barnets rättigheter i kommunen och gynna 
barns uppväxt och utveckling på lång och kort sikt. 

I kartläggningen togs information och kunskap fram, för att möjliggöra bedöm-
ning av vad som är barnets bästa. För att få en bred genomlysning av frågan, sam-
lades olika professioners och elevers synpunkter in. Eleverna ansåg bland annat 
att det är speciellt viktigt att alla barn får utvecklas så långt det är möjligt och sär-
skilt att barn med extra behov får det stöd de behöver.

Det framgick i forskning att faktorer som personalgruppens sammansättning, 
barngruppernas sammansättning, miljön och socioekonomiska förhållanden skif-
tar över tid, varför man årligen bör ta hänsyn till den aktuella situationen inför 
resursfördelningen. I beskrivningen framkom det att förskolorna i Simrishamns 
kommun idag inte är likvärdiga utifrån personalens utbildningsnivå och beman-
ning, barngruppers storlek, pedagogik, barn med särskilda behov, utländsk bak-
grund och andra socioekonomiska faktorer. Det framgick även att förskoleområ-
dena på många sätt borde kunna samordnas på ett bättre sätt. Att inte försöka an-
vända resurserna på ett mer effektivt sätt, skulle sannolikt innebära att barnen inte 
utvecklas så långt det är möjligt och att barnen inte kan erbjudas en likvärdig för-
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skoleverksamhet. Se hela Barnkonsekvensanalys inför resursfördelning inom för-
skolan på Simrishamns kommuns hemsida.1 

Eftersom det under utredningen framkom att likvärdigheten mellan kommunens 
förskolor behövde förstärkas samt att förskolorna under 2017 och 2018 riskerade 
ett ekonomiskt underskott, beslutades att ett förändringsarbete skulle genomföras 
innan beslut om resursfördelning kunde tas. Vidare bedömde Skolinspektionen i 
beslut 3 juli 2017 att huvudmannens resursfördelning inte tog hänsyn till barnens 
olika förutsättningar och behov och att huvudmannen saknade ett system för att 
samla in och sammanställa information om förskolornas måluppfyllelse. 

Därför beslutades att färdigställandet av barnkonsekvensanalysen resursfördelning 
förskola skulle avvaktas tills dess förändringsarbetet genomförts.

Denna utredning är därmed färdigställandet av tidigare påbörjade 
barnkonsekvensanalys i fråga om resursfördelning förskola. Vidare innehåller 
analysen principerna för fördelning av resurser till och mellan förskolor. 

Beskrivning

Ett utvecklingsarbete och diskussioner kring förskolans likvärdighet och resurs-
fördelning har under 2018 pågått fortlöpande där framförallt medarbetare på för-
valtningskontoret, Centrala elevhälsan och förskolecheferna varit involverade. All 
personal har haft workshops kring vad likvärdighet i förskolan innebär och vilka 
förändringar som behöver genomföras för att det ska uppnås. Vidare har process-
ledarna gett sina synpunkter i olika frågor.

  Frågorna har avsett

 systematiskt kvalitetsarbete
 grundbeloppet
 barn med särskilda behov
 socioekonomiska faktorer
 pedagogik
 inomhus och utomhusmiljö
 organisationen 

och följande har framkommit.

1 https://www.simrishamn.se/barn-och-utbildning/information-om-vara-skolor/barnrattsarbete
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Sammanfattning av kvalitetsrapport förskola 2018

Kvaliteten på det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) har förbättrats. Detta har 
skett genom förtydligade och enhetliga rutiner likväl som dokumentationsunder-
lag och arbetssätt. Under året har strukturer för arbetet med det systematiska kva-
litetsarbetet vidareutvecklats och förtydligats, och det inrymmer nu bland annat 
SKA-planer, former för SKA-dialoger, stödmallar, genomförande och uppföljning 
av attitydundersökning och underlag för terminsanalyser och läsårsanalyser. Även 
fortbildningsinsatser har genomförts med främst förskolechefer men också perso-
nalen i förskolan. Fortbildning har syftat till ökad förståelse för mål och innehåll 
och i vilket syfte det systematiska kvalitetsarbetet ska utföras.

Förskolans nya organisation och det gemensamma arbetet för likvärdighet i Sim-
rishamns förskolor har öppnat upp för kollegialt lärande. Kvaliteten i SKA-arbetet 
behöver dock fortsätta att utvecklas och det krävs en samsyn kring metoder för att 
kritiskt granska innehållet i den pedagogiska dokumentationen. När strukturen för 
arbetet finns på plats krävs ett långsiktigt arbete med att förankra arbetet i organi-
sationen samt säkerställa kvalitet i arbetet. 

I uppföljningen av förskolornas arbete framkommer att det är ont om platser på 
förskolorna i framför allt Simrishamns tätort. För att möta behovet av platser be-
höver arbetet med att utöka förskolans lokaler intensifieras.

Vissa förskolors utomhusmiljöer har under senare tid rustats upp för att möta kra-
ven på varierad och stimulerande utomhusmiljö. Det finns fortfarande behov av 
att utveckla utomhusmiljön framför allt på Skillinge förskola och Annelunds för-
skola.

Cirka 50 procent av förskolans pedagoger är legitimerade förskollärare vilket ger 
goda förutsättningar för förskolorna att kunna erbjuda kvalitet i utbildningen. För-
delningen av legitimerade förskollärare är också relativt jämn mellan förskolorna. 

Ett av förskolornas prioriterade utvecklingsområden är språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt. Idag saknas dock tydlighet i organisationen gällande vad 
detta innebär vilket gör att likvärdigheten inte alltid kan garanteras. Det finns be-
hov av en gemensam linje för arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt ska framöver fortsatt prioriteras, och under 
läsåret 2018/2019 ska cirka 20 förskollärare delta i Skolverkets Läslyftet. Även en 
kartläggning av medarbetares behov av ökad kompetens gällande matematikun-
dervisning i förskolan ska genomföras.

I den nya organisationen har befintliga förskollärare på varje förskola också fått 
rollen som processledare, vilka ska verka för likvärdighet och inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet bistå förskolecheferna i kvalitetssäkring och utveck-
ling av verksamheten och arbetet mot målen i läroplanen. 
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Förutsättningar för digitalisering av undervisningen har skapats genom alla skolle-
dares deltagande i Skolverkets kollegiala kompetensutvecklingsinsats Att leda 
digitalisering. Detta har mynnat ut i utvecklingsplaner för förskolorna och en ökad 
samsyn gällande digitalisering och innebörden för verksamheterna. En strategi för 
förskolans digitalisering behöver dock förtydliga uppdraget, vilket ska genomfö-
ras under 2019. 

En barnhälsoplan som syftar till att förstärka främst hälsofrämjande och förebyg-
gande arbete men också det åtgärdande arbetet är framtagen. Samarbetet mellan 
förskolan och Centrala elevhälsan har förstärkts men samarbetet behöver formali-
seras. 

Ett nätverk mellan förskollärare och lärare i förskoleklass har startats för att möj-
liggöra ett kvalitativt arbete med samverkan och övergångar. Vid nätverksträffar-
na deltar även rektorer, förskolechefer och utvecklingsledare från barn- och ut-
bildningsförvaltningen.

Under läsåret 2018/2019 är barn- och utbildningsförvaltningens prioriterade ut-
vecklingsområden för förskolan

 språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 processen för systematiskt kvalitetsarbete.

Grundbelopp

Ett grundbelopp som är uppdelat i ålderskategorierna 1–2 år, 3–4 år och 5 år skul-
le bättre kunna säkerställa barnets behov utifrån ålder. De yngre barnen kräver 
enligt erfarenhet mer resurser.

Det har framkommit att det krävs en större medvetenhet om hur befintliga resurser 
används. Därför är det viktigt att ta fram metoder för att kunna säkerställa resur-
seffektivitet. För att möjliggöra en utvärdering av grundbeloppet skulle ett 
drömscenario kunna fastställas avseende bemanning utifrån ett visst antal barn i 
olika ålderskategorier enligt ovan. Barngruppens sammansättning kan sedan i 
praktiken behöva se annorlunda ut beroende på t.ex. andelen barn i behov av sär-
skilt stöd eller andelen barn med annat modersmål än svenska och barnens närva-
rotider. Om denna sammansättningen visar att andra resurser är nödvändiga kan 
grundbeloppet analyseras utifrån det fastställda grundbeloppet.

Ett riktmärke för drömscenario behöver därför tas fram, som därefter justeras årli-
gen utifrån olika kvalitetsindikatorer i syfte att ge alla barn en likvärdig utbild-
ning. Vilka kvalitetsindikatorer som ska påverka riktmärket behöver också årligen 
fastställas utifrån barnens behov. 
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Skolverket har tagit fram riktmärken för storleken på barngruppen. De är framtag-
na med hänsyn till små barns behov av få relationer. För barn i åldrarna 1–3 år är 
riktmärket färre än 13 barn per grupp och för barn i åldrarna 4–5 år är riktmärket 
färre än 16 barn per grupp. Riktmärkena är inte ett krav, utan just ett riktmärke att 
förhålla sig till. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting och Skolverket uppgick barngrupperna 
på nationell nivå till i genomsnitt 15,3 barn under hösten 2017. I Skolverkets sta-
tistik för förskolan beräknas personaltäthet utifrån antal årsarbetare och antal in-
skrivna barn. Hösten 2017 uppgick personaltätheten i genomsnitt till 5,1 barn per 
personal. 

Forskning visar att personalens utbildningsnivå och kompetens är avgörande för 
hur barnens behov tillgodoses, varför personalens utbildningsnivåer även behöver 
framgå ur riktmärket. 

Om grundbemanningen är tillgodosedd skulle en vikariepool inte behövas. 

Förskolecheferna och processledarna har föreslagit följande drömscenario för för-
skolorna i Simrishamn.

Barn 1–2 år Barn 3–4 år Barn 5–6 år
13 barn/avdelning 15 barn/avdelning 18 barn/avdelning
2 förskollärare 2 förskollärare 2 förskollärare
1 barnskötare 1 barnskötare 1 barnskötare

Detta drömscenario ger ett nyckeltal på 5,1 som överensstämmer med riksgenom-
snittet. Utöver detta bör fem till sex resurspedagoger anställas i organisationen för 
att uppfylla skollagens (2010:800) krav i 8 kap. 9 § angående barns rätt till särskilt 
stöd.

Drömscenariot bör dock överensstämma med Skolverkets riktlinjer varför 
drömscenariot bör justeras för barn 1–2 år till 12 barn per avdelning och för barn 
5–6 år till 15 barn per avdelning.

Barn med särskilda behov

För att säkerställa att alla barn kan utvecklas så långt det är möjligt, krävs en orga-
nisation som kan garantera kunskap, likvärdighet och rätt till stöd för barn med 
särskilda behov. Därför bör Centrala elevhälsan utvecklas till Centrala barn- och 
elevhälsan. Förskolorna kan då få tillgång till ett eget team bestående av psykolog, 
socionom och specialpedagoger. Förskolornas nuvarande specialpedagoger place-
ras i den Centrala barn- och elevhälsans barnteam.
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Vidare bör tilläggsbelopp kunna ansökas om av förskolecheferna, för att ytterliga-
re säkerställa att barn som har extraordinära behov av stöd får sina rättigheter till-
godosedda. Huvudmannen bör handlägga och besluta om tilläggsbeloppen. Detta 
för att likvärdig bedömning måste kunna garanteras oavsett vilken förskola barnet 
har sin placering på och oavsett om det är en förskola med kommunal eller fri-
stående huvudman. Barn- och utbildningsförvaltningen bör särskilt budgetera re-
surser för stöd till barn med extraordinära behov. Ett antagande är att cirka 5-6 
procent av alla barn i förskolan är i behov av extraordinärt stöd.

Det har även framkommit att övergången från förskolan och förskoleklass inte 
sker optimalt. Information och överlämnande av speciellt barn med särskilda be-
hov behöver utvecklas. Rutiner har nu utvecklats för att tillgodose dessa barns 
behov. Förskolechef, rektor och personal från Centrala elevhälsan har bildat en 
samverkansgrupp som gemensamt kan planera för aktuella barns övergång. Det är 
av vikt att dokumentation i journalsystemet Profdoc medical office (PMO) sker 
gällande barn med särskilda behov.

Barn med särskilda behov tenderar också ha hög vistelsetid i förskolan, vilket kan 
påverka hur resurserna ska fördelas.

Frågan om hur sekretess hanteras vid övergångar är fortfarande oklart i rättsprax-
is. Huvudregeln är dock att sekretess inte råder inom en myndighet. Men om två 
verksamheter i offentlighets- och sekretesslagens mening vid överlämning ses 
som egna och självständiga gentemot varandra måste sekretess beaktas (8 kap. 1–
2 §§ offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]). 

De kommunala skolorna och förskoleklasserna lyder sannolikt under samma hu-
vudman och därmed gäller inte sekretessreglerna. Detta innebär dock att sekre-
tessreglerna gäller mellan de fristående förskolorna och de kommunala skolorna 
eftersom de är egna och självständiga gentemot varandra och därmed krävs vård-
nadshavarnas samtycke. Offentlighetsprincipen gäller inte heller än så länge för 
de fristående förskolorna. 

Socioekonomiska faktorer

Vid jämförelse av statistik gällande socioekonomiska faktorer framgår att försko-
lorna Gärsnäs, Borrby, Solrosen och Annelund har högre andel barn utifrån de 
parametrar som årligen inhämtas från Statistiska centralbyrån. Detta skulle kunna 
motivera strukturbidrag. 

Hur detta bidrag ska fastställas kräver ytterligare beräkningar. Även om statistiken 
visar att barnen på dessa förskolor kan behöva extra resurser, måste statistiken 
jämföras med hur det ser ut i praktiken. För att tilldela en förskola strukturbidrag 
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bör därför en särskild ansökan inges till huvudmannen för att kunna säkerställa 
likvärdighet eftersom barnens sammansättning på förskolorna kan se olika ut över 
tid.

Pedagogik och systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med att utveckla system och arbetssätt för att samla in information om 
förskolornas måluppfyllelse pågår. Det är en process där många medarbetares 
förståelse ska utvecklas och arbetssätt ska förändras och det sker över tid. En tyd-
ligare bild av verksamhetens kvalitet finns idag. Det finns nyckeltal som visar 
kvalitet i förhållande till barnantal och personalen kompetens följs systematiskt 
upp. Riktlinjer för den pedagogiska dokumentationen är framtagna och personalen 
på förskolan dokumenterar sitt arbete enligt dessa. Syftet med dokumentationen är 
att kunna säkerställa måluppfyllelsen för förskolan. Under läsåret 2018/2019 kom-
mer denna dokumentation analyseras systematiskt och måluppfyllelse på varje 
förskola kommer att redovisas i juni 2019. 

För att få en mer likvärdig utveckling har processledare utsetts från alla förskolor 
för att driva utvecklingsarbetet ute på enheterna. 

Elevers synpunkter

Undertecknade har bedömt att barn i förskolan inte har den ålder och mognad som 
gör det möjligt att ge barnen den information som behöver ligga till grund för att 
de kan ge sin åsikt i aktuell fråga. Elever som går Barn- och fritidsprogrammet på 
Österlengymnasiet har därför tillfrågats. Vidare redovisas elevers åsikter från No-
va Academy (gymnasieskola) som har inhämtats 16 mars 2016 när barnkonse-
kvensanalysen gällande resursfördelning grundskola upprättades.

Elever från Österlengymnasiet har 4 april 2017 i samtal kring resursfördelning 
förskola berättat följande. 

Eftersom alla barn inte har samma förutsättningar är det inte rättvist att alla barn 
får samma belopp. Barn med behov av extra stöd kan behöva mer resurser. Även 
yngre barn kan behöva mer stöd än äldre barn. Vidare kan verksamheterna se oli-
ka ut och behöva olika resurser. En uteförskola kanske inte behöver samma inne-
miljö som andra förskolor. Vad som också kan påverka barnens behov av extra 
stöd är om de har frånvarande föräldrar som inte ger dem stöd i hemmet. Vidare 
kan det vara svårt för barnen som har föräldrar med utländsk bakgrund eftersom 
dessa barn behöver behärska två språk. 

Det är viktigt att förskolorna inte har för stora barngrupper och att inomhus- och 
utomhusmiljön är bra. Det måste finnas tillräckligt med personal i förhållande till 
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barngruppens sammansättning. Barnen måste känna sig trygga och personalen 
måste se barnet. 

Elever från gymnasiet Nova Academy har 16 mars 2016 i samtal kring resursför-
delning grundskola bland annat framfört följande.
 
Eleverna tror att det är viktigt att tidigt hitta eleverna som behöver mer stöd, att 
inte ha överseende med dem, för att sedan behöva ge dem mycket stöd när de blir 
äldre. Eleverna tror på tidiga insatser och att det skall finnas mer närvaro av vuxna 
tidigt bland elever, vuxna som kan vara förebilder för dem. Dessa förebilder behö-
ver inte vara lärare, de kan vara andra vuxna eller fler kuratorer.

Fackliga företrädares synpunkter

De fackliga företrädarna har gett synpunkter: 

Lärarförbundet anser att:

 Det behövs fler legitimerade förskollärare i kommunen och att 50 % är för 
lite.

 Centrala elevhälsan ska utvecklas till Central barn- och elevhälsa och att 
tilläggsbelopp ska kunna ansökas av förskolecheferna.

 Om förskolan Kometen ska bli en permanent förskola, ska personalen och 
förskolechefen vara delaktiga i processen och utformandet av förskolan. 
Nuvarande barngruppers storlek ska vara kvar och rätt antal personal uti-
från hur barngruppen ser ut. Detta måste till om man ska kunna nå det 
drömscenario som processledarna och förskolechefen lagt fram. Dessutom 
behövs en satsning på utemiljön för att anpassa den efter barnens behov 
och förutsättningar.

 Vill Ut:s nuvarande placering är inte optimal med tanke på att de ska vara 
en uteförskola. Därför bör de placeras på ett ställe som passar verksamhe-
ten och det krävs att kommunen satsar på den som en renodlad ute- och 
naturförskola.

 Förskolans lokaler bör utökas.
 Det ska vara tydligt vad skolledarnas kurs i digitalisering resulterar i.
 Barngrupperna är alldeles för stora och det är svårt att förstå statistiken. I 

drömscenariot anser de att 1–2 årsgruppen är för stor om man bara ska va-
ra tre pedagoger. De jobbade på detta sätt förra året och det var fysiskt 
tufft och alla barnens behov blev inte tillgodosedda. Detta är inte likvärdig 
utbildning. De andra två grupperna känns okej. Viktigt att också titta på 
hur stor tjänst pedagogerna besitter och hur den faktiska barntiden är för 
förskollärarna även när man ser till resursfördelningen.

 Överlämnande av information till förskoleklass ska gälla alla barn.
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Kommunal anser att:

 Drömscenariot med barn och personal där den första kategorin med 13 
barn i ålder 1–2 år absolut inte kändes som ett drömscenario. Möjligtvis 
om övergripande delen av gruppen är 2-åringar, vilket inte går att styra 
över. 13 stycken 1–3-åringar, som mer matchar Skolverkets riktlinjer, hade 
varit att föredra som drömscenario. Däremot känns de andra kategorierna 
med åldrarna 3–4 år och 5–6 år mycket bättre.

 Arbetet med likvärdigheten är en bit på väg, men att SKA-arbetet behöver 
göras mer tillsammans för att kunna få framgång till en bättre likvärdighet. 
Allas yrkesutveckling och kompetensutveckling är viktig för likvärdighe-
ten och att personalen ”hänger” med i all utveckling. En likvärdig utveck-
ling kring lärmiljön är viktig. Vid ombyggnationer önskas mer dialog med 
ansvariga för att få nå bäst resultat, bra ytor och lekredskap.

 Resursfördelningen gällande barn med särskilt stöd och barn med annat 
modersmål behöver anpassas. 

 Resurserna behöver utökas för att alla mål ska kunna uppnås, utvecklas 
och finnas tillhands för varje enskild individ. Ibland behöver man också 
tänka in gruppsammansättningarna på förskolorna.

 Det är bra med möjlighet till att ansöka om tilläggsbelopp och att man tit-
tar på socioekonomiska faktorer.

 Arbetsmiljöfrågorna och heltidsarbetet som norm behöver samverkas mer.
 Det behövs mer kompetensutveckling för personalen och mer likvärdighet 

när det gäller fungerande utrustning på alla förskolor.

Processledarnas synpunkter

Det finns fortfarande en olikhet i organisationen om vad man väger in i begreppet 
likvärdighet men en utveckling har skett. Bland annat

 tar alla förskolors mallar gällande arbetsplatsträffar och lokala samver-
kansmöten upp samma saker om likvärdighet 

 har förskolorna en mer likvärdig tillgång till specialpedagogerna
 har alla förskolor fått utbildning i kulturprojektet Bygga broar
 har 5-årspedagogerna bildat ett eget nätverk
 har gemensamma mål satts upp
 görs gemensam dokumentation i systemet Pluttra och cheferna kan läsa al-

la förskolornas dokumentation
 att processledarrollen (PL) har skapats, vilket bemötts mycket positivt och 

det finns höga förväntningar från all personal att de nu kan få bli delaktiga 
på ett annat sätt än tidigare
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 att förskolorna har gemensamma stängningsdagar.

Processledarna anser att följande behöver utvecklas ytterligare.

 Det finns en skillnad mellan de olika förskolechefernas förhållningssätt till 
processledarrollens mandat och hur dessa kan/ska samarbeta.

 Det finns en olikhet i antal barn i barngrupperna – nyckeltalen är missvi-
sande och stämmer inte med verkligheten och cheferna resonerar olika. 
Detta drabbar speciellt småbarnsavdelningarna. Hänsyn måste också tas 
till varje förskolas förutsättningar.

 Det behövs en samsyn på vad som är likvärdig lärmiljö inom kommunens 
förskolor.

 Både den yttre och den inre lärmiljön behöver ses över samt en plan för 
hur de ska rustas upp och i vilken ordning. 

 Material skulle kunna samutnyttjas bättre mellan förskolorna.
 Särskilda kompetenser inom ”huset” skulle kunna nyttjas bättre.
 Önskemål om kommungemensamma mallar för hur t.ex. utvecklingssam-

talen ska se ut och andra gemensamma rutiner.
 Lekmaterial behöver uppdateras.
 En inventering kring befintliga kompetenser bland personalen behöver gö-

ras för att kunna tillvarata personalen på ett bättre sätt inom och mellan 
förskolorna

 Cheferna behöver samarbeta bättre generellt och ge samma direktiv.

 Det saknas datorer och Ipads både till barnen och till personalen. 
 Intranätet behöver utvecklas.
 Det finns önskemål om en gemensam hemsida med enhetlig information 

om vad som gäller på kommunens förskolor, aktuella blanketter och anvis-
ningar. 

 Personal önskar en ökad tillgång till sin chef. Trots att chefstjänsterna är 
utökade från två till tre, ser personalen sällan sina chefer (vilket bl.a. var 
syftet). Vissa förskolor ser sin chef oftare än andra inom samma område 
och det finns en besvikelse bland personalen kring detta. 

 Det finns önskemål om en stängningsdag i början av varje termin och gär-
na 4–5 stängningsdagar totalt över året. 

Processledarna upplever också att de börjar få en samsyn kring utvecklingsarbetet 
och att de är igång och hjälper varandra med det systematiska kvalitetsarbetet på 
ett bra sätt.

Inomhusmiljö
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En inventering av barnets lärmiljö har gjorts för att få en helhetsbild över inom-
husmiljön för att kunna göra en upprustningsplan som sträcker sig över flera år. 
En upprustning har under 2017 och 2018 genomförts på förskolorna Solrosen, 
Lyckoklövern och Gärsnäs.

Analys

Analysen bygger på den tidigare upprättade barnkonsekvensanalysen under 2017 
som resulterade i beslutet att organisationen behövde utvecklas för att kunna ge 
underlag till en resursfördelning.
 
Barnen i Simrishamn har enligt skollagen och artikel 2 och 6 rätt till en likvärdig 
utbildning där samtliga barn har rätt att utvecklas så långt det är möjligt. Frågan 
om resursfördelning påverkar barnen till stor del, varför en prövning av vad som 
är barnets bästa ska göras enligt artikel 3 i barnkonventionen och 1 kap. 10 § skol-
lagen (2010:800).

Det har i utredningen tydligt framgått att utbildningen i förskolorna på många sätt 
inte är likvärdig. En mer genomtänkt resursfördelning skulle innebära att möjlig-
heterna att bedriva en mer likvärdig utbildning ökar. Konsekvensen av att inte 
förändra resursfördelningen blir sannolikt att resurserna inte fördelas till de för-
skolor och barn som behöver dem mest och att utbildningen inte blir likvärdig. 
Syftet med att besluta om ny resursfördelning är också att få fler barn att nå för-
skolans mål samt få ökad kontroll över resurserna och därigenom uppnå ett mer 
ändamålsenligt system för resursfördelning.

Det är många frågor som blir aktuella och behöver besvaras för att kunna genom-
föra en likvärdig utbildning. Denna utredning är inriktad på hur resursfördelning-
en kan ge bättre förutsättningar för att uppnå en likvärdig utbildning. I utredning-
en framgår dock att det finns flera områden som ytterligare behöver utvecklas som 
senare kan innebära att resursfördelningen behöver förändras. En konsekvensut-
värdering behöver därför genomföras inom ett år.

I utredningen har framgått att ett grundbelopp bör fastställas enligt ett drömscena-
rio för att få bättre förutsättningar att fördela resurserna.

Barn 1–2 år Barn 3–4 år Barn 5–6 år
12 barn/avdelning 15 barn/avdelning 16 barn/avdelning
2 förskollärare 2 förskollärare 2 förskollärare
1 barnskötare 1 barnskötare 1 barnskötare

Förändringsarbetet har dock fortfarande inte lett till att det är möjligt att ta fram 
ett grundbelopp som kan jämföras med ett drömscenario, varför ytterligare ut-
vecklingsarbete behöver genomföras i denna fråga. En kartläggning bör därför 
genomföras som visar möjliga konsekvenser av demografiska prognoser i förhål-
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lande till nuvarande och framtida förutsättningar. Kartläggningens syfte är att 
möjliggöra ytterligare förändringar för att beslut sedan kan fattas om grundbelopp 
som grundar sig på både lokalförsörjning och annan resursfördelning.

Utredningens förslag till beslut:

 Barn- och utbildningsnämndens resurser för förskolan ska fördelas genom 
ett grundbelopp per barn samt genom att tilläggsresurser kan utgå efter an-
sökan från de fristående förskolorna och kommunens förskolor.

 Tilläggsresurser om totalt 5 procent av förskolans totala resurser, beräknas 
kunna utgå till fristående förskolor och kommunens förskolor enligt föl-
jande.

o Tilläggsbelopp lämnas för enskilt barn med behov av extraordinära 
stödåtgärder.

o Särskilt tillägg lämnas till förskolor där det kan påvisas att socioe-
konomiska faktorer inverkar på barnens behov av särskilt stöd.

 Förvaltningens Centrala elevhälsa ska utvecklas till en Central barn- och 
elevhälsa. Detta innebär att förskolornas specialpedagoger under hösten 
2019 kommer att övergå till den Centrala barn- och elevhälsan.

 En kartläggning genomförs av möjliga konsekvenser av demografiska pro-
gnoser i förhållande till nuvarande och framtida förutsättningar. 

 Uppföljning av resursfördelningen samt resursfördelningsmodellen ska år-
ligen redovisas till barn- och utbildningsnämnden

Marie Lundin Karphammar Anna-Pia Vang
Administrativ chef Utvecklingsledare

Ewa Kristensson
Förvaltningschef tillika skolchef på Barn- och utbildningsförvaltningen
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ADRESS : 272 80  Simrishamn
BESÖK : Stortorget 6

TELEFON : 0414-819000
E-POST : kontakt@simrishamn.se

  SKRIVELSE
 2019-03-06

Oskar Eklund
Nämndsekreterare/registrator

Barn- och utbildningsnämnden
 
 
   

Dokumenthanteringsplan
Dnr: 2019/28

Ärendebeskrivning

Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet svara för vården av sitt 
arkiv. Av 6 § följer att myndigheten inom ramen för arkivvården bland annat ska 
organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 
underlättas samt upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slags 
handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv.

I Simrishamns kommuns arkivreglemente anges att varje myndighet ska upprätta 
en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras, en så 
kallad dokumenthanteringsplan som bland annat fastställer gallringsfrister för 
myndighetens allmänna handlingar. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit 
fram förslag till ny dokumenthanteringsplan samt förslag till arkivbeskrivning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsnämnden 2019-03-06
Förslag till arkivbeskrivning
Förslag till dokumenthanteringsplan
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Beslutsförslag

Barn- och utbildningsnämnden
 antar arkivbeskrivningen
 antar dokumenthanteringsplanen
 uppdrar åt förvaltningen initierar en prövotid till och med augusti månads 

utgång samt att vid behov återkomma med nödvändiga ändringar.  

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ewa Kristensson
Förvaltningschef tillika skolchef Oskar Eklund

Nämndsekreterare
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Utgåvedatum Tillhör dokument
Anvisningar till blanketten ”Beskrivning av en 
myndighets allmänna handlingar – arkivbeskrivning”

BESKRIVNING AV EN 
MYNDIGHETS ALLMÄNNA 
HANDLINGAR - 
ARKIVBESKRIVNING
Datum
2019-03-04

Myndighetens organisation
Myndighetens namn Myndighetens tillkomstår och ev. föregångare

Barn- och utbildningsnämnden
Bifoga organisationsskiss eller länka till organisationsskiss 

Organisationskiss bifogas

Myndighetens uppdrag
Beskriv verksamhet och uppdrag Vilka viktigaste författningar, lagbestämmelser och regler etc. styr 

verksamheten?

Barn- och utbildningsnämnden fullgör 
Simrishamns kommuns uppgifter inom förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
enligt 2 kap. 2 § skollagen (2010:800)

Skollagen (2010:800)
Skolförordningen (2011:185)
Gymnasieförordningen (2010:2039)
Förordning om vuxenutbildning (2011:1108)

Läroplan för förskolan, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen 

Myndighetens arkiv och handlingar
Vilka förteckningar, register eller andra sökmedel finns för 
myndighetens allmänna handlingar?

Vilka IT-stöd använder myndigheten?

Postlista, diarier, dokumenthanteringsplan Se dokumenthanteringsplan
Vilka tekniska hjälpmedel finns att tillgå för enskilda för att ta del av 
myndighetens allmänna handlingar?

Förvarar myndigheten arkiv från/åt någon annan myndighet? Om 
ja, åt vem

     Nej

Inskränkningar i tillgänglighet genom sekretess
Vilka sekretessbestämmelser förekommer ofta hos myndigheten? Vilka handlingsslag kan beröras av dessa sekretessbestämmelser?

23 kap. och 25 kap 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400)

Uppgift om enskilds personliga förhållanden i 
- elevstödjande och -vårdande verksamhet
- tillrättaförande av elev eller skiljande av 

elev från vidare studier 
- psykologisk, psykosocial eller 

specialpedagogisk insats 
- uppgift hos psykolog, kurator eller studie- 

och yrkesvägledare
- uppgifter om enskilds hälsotillstånd inom 

hälso- och sjukvården (elevhälsan). 

Kontaktpersoner
Vem kan ge upplysningar om myndighetens allmänna handlingar? Telefon

Registrator 0414-819561
Vem/vilka är arkivansvariga? Telefon

Barn- och utbildningsnämnden
Vem/vilka är arkivredogörare? Telefon
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Registrator 0414-819561

Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra
Vilken/vilka uppgifter?
Statistik till Statistiska centralbyrån/Skolverket rörande kunskapsutveckling, resultat på nationella prov, 
elevunderlag och liknande. I övrigt lämnas statistik på begäran. 

Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.
När hämtas/lämnas dessa? Hur sker hämtning/lämning?
Statistik lämnas antingen kontinuerligt (resultat på 
nationella prov) eller på begäran.

Folkbokföringsuppgifter överförs kontinuerligt till 
barn- och utbildningsnämnden IT-system.

Digitalt

Hantering av personuppgifter
Har myndigheten rätt att sälja personuppgifter? Om ja, beskriv vilka och till vem.

Nej
Vem/vilka är dataskyddsombud?

Annika Linderoth
Finns registerförteckning enlig dataskyddsförordningen? När uppdaterades registerförteckningen?

Ja 2019
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Styrning och ledning

Protokoll, styrelse/nämnd, 

arbetsutskott, kommittéer 

m.m. där förtroendevalda 

ledamöter ingår

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Protokoll (eller 

mötesanteckningar) från 

presidier

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Protokollsbilagor Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Skrivelser, tjänsteutlåtanden, och 

andra handlingar som ligger till grund 

för besluten eller innehåller unik 

information av direkt relevans.

Beslut om 

upptagningsområde
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Organisationsplaner och 

organisationsscheman
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Protokoll, 

personalkonferenser
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Protokoll, planeringsfrågor 

eller administrativa frågor
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Dokumenthanteringsplan BUN 2019-04-01 § ??

Barn- och utbildningsnämnden
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Egna utformade enkäter med 

svar
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Omfattande enkäter bör ingå i 

diarieförda handlingar och 

sammanställningen av svar bevaras.

Inkomna enkäter samt svar Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Riktlinjer och rutiner finns 

för att förhindra 

trakasserier och sexuella 

trakasserier

Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution Enligt diskrimineringslagen

Avtal och handlingar rörande 

entreprenader respektive 

uppdragsutbildning

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution
Ingår vanligtvis i diarieförda 

handlingar

Handlingar rörande tillsyn 

över enskilda som bedriver 

förskoleverksamhet och 

skolbarnomsorg

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution
Ingår normalt bland diarieförda 

handlingar

Informationsbroschyrer/skrift

er, egna
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kvalitetsredovisning/Kvalitets

rapport
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution Årligen upprättad.

Årsberättelser Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Verksamhetsberättelser, 

årsberättelser från de olika 

omsorgsformerna

Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Överklaganden, beslut och 

handlingar
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Föredragningslistor, 

dagordningar och kallelser till 

sammanträden

Papper/Digitalt 2 år Arkiv/BUN Evolution
Om de fungerar som register till 

protokollen bör de bevaras

Korrespondens av tillfällig 

betydelse
Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv

Statistik till andra 

myndigheter
Digitalt Vid inaktualitet Arkiv/BUN

Beställda återkommande från SCB, 

Skolverket m fl.
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Voteringslistor Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution I protokoll

Delegationsbeslut Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Endast den godkända originallistan 

över delegationsbesluten bör 

bevaras. Ingår i protokoll. 

Protokoll och kallelser till 

förvalningssamverkan och 

lokal samverkan

Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Cirkulär och meddelande av 

kortvarig betydelse
Papper Vid inaktualitet Arkiv/BUN Evolution

Allmänt

Fotografier, samlade för att 

belysa den egna 

verksamheten

Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Korrespondens med 

elev/vårdnadshavare/ annan 

med uppgifter väsentliga för 

elev eller förskolan/skolan

Papper Bevara Närarkiv 5 år
Förvaras lokalt på skola, förskola, 

m.m. i elevakt e. d. 

Rutinkorrespondens Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv
Handlingar med innehåll av kortvarig 

betydelse.

Informationsmaterial Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Ordningsregler samt 

handlingar rörande ordningen 

vid skolenheterna

Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution
Tillsyn och vård av lokaler, inventarier 

och utbildningsmaterial.

Inkomna och utgående 

skrivelser
Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Dokumenthanteringsplan Papper Bevara Arkiv/BUN Evolution Uppdateras årligen
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Arkivbeskrivning Papper Bevara Arkiv/BUN Evolution

Beskrivning av en myndighets 

allmänna handlingar. Upprättas enligt 

6 § arkivlagen samt 4 kap. 2 § 

offentlighets- och sekretesslagen

Arkivförteckning Papper Bevara Arkiv/BUN Evolution

Diarier Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution
Om postlistor har förts istället för 

diarier bör dessa bevaras.

Diarieförda handlingar Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Diarieplaner eller 

motsvarande
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Register till diarier Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution Om sådana upprättas

Postlistor Papper Vid inaktualitet Arkiv/BUN Evolution Se diarier.

Postöppning, fullmakter eller 

motsvarande
Papper Vid inaktualitet Närarkiv

Ekonomi
Barn- och 

utbildningsnämndens 

budgetförslag till 

kommunfullmäktige

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Internbudget, barn- och 

utbildningsnämnden
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Helårsprognoser Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Handlingar rörande 

nedsättning av avgifter
Papper/Digitalt 3 år Arkiv/BUN

Förskola och barnomsorg. Inom 

ramen för taxor och avgifter

Redovisningshandlingar 

rörande undervisningen
Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv

Underlag för kontroll till 

löneutbetalningar och 

statsbidragsansökningar lämnade av 

lärare med uppgifter om 

undervisningstimmar och 

genomgångna kursmoment

Bokslutsunderlag, 

budgetunderlag
Papper/Digitalt 2 år Arkiv/BUN

Ekonomi-

systemet, RoR
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Verifikationer, övrig 

räkenskapsinformation
Papper/Digitalt 10 år Arkiv/BUN

Ekonomi-

systemet, RoR

Bilagor till verifikationer Papper/Digitalt 2 år Arkiv/BUN
Ekonomi-

systemet, RoR

Om de inte är nödvändiga 

komplement till verifikationerna.

Inventarieförteckningar 10 år Närarkiv

Taxor och avgifter

Inkomstuppgifter Papper/Digitalt 3 år Arkiv/BUN IST
Underlag för avgifter inom förskola 

och barnomsorg

Ansökan och beslut om 

reducerad avgift
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution Bör ingå bland diarieförda handlingar.

Yttrande från elevers 

hemkommuner kring 

vårdnadshavares/elevs 

önskemål om utbildningsplats 

i annan kommun

Papper Bevara Arkiv /BUN 5 år Evolution

Förteckningar eller register 

över elever som är 

folkbokförda i andra 

kommuner

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution Tas fram årligen.

Förteckning eller register över 

elever som går i skolan i en 

annan kommun

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Uppgift om skolkommun bör finnas i 

registret eftersom uppgifter rörande 

eleven kan behöva sökas efter 

mycket lång tid.

Överenskommelser om 

interkommunal ersättning
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Bl. a. överenskommelser och 

regleringar.

Fakturor rörande 

interkommunal ersättning 

inom samverkansområdet

Papper/Digitalt 10 år Arkiv/BUN IoF/RoR

Interkommunal ersättning och mottagande av elev från annan kommun
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Fakturor rörande 

interkommunal ersättning 

utanför samverkansområdet

Papper/Digitalt 10 år Arkiv/BUN IoF/RoR

Övriga handlingar rörande 

debitering och kontroll av 

interkommunal ersättning

Papper/Digitalt 2 år Arkiv/BUN IoF/RoR

Handlingar rörande tvisteärende 

gallras 2 år efter det att ärendet 

avgjorts.

Bidrag till enskilda huvudmän

Uppgifter om bidragskriterier Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution
Bidrag till enskild huvudman och till 

elever i behov av särskilt stöd.

Handlingar rörande bidrag till 

fristående skolor m.m.
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Statsbidrag

Ansökningar och beslut om 

statsbidrag från Skolverket 

eller Myndigheten för 

yrkeshögskolan

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Redovisning av statsbidrag Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Statsbidragsansökningar och 

rekvisitioner
Papper 10 år Arkiv/BUN 5 år Evolution

Underlag till ansökan, 

rekvisition o.s.v. om 

statsbidrag

Papper/Digitalt 2 år Närarkiv Evolution

Studiestöd m.m.

Ansökningar och beslut om 

inackorderingstillägg
Papper 3 år Arkiv/BUN Evolution

Under förutsättning att vederbörlig 

kontroll och redovisning skett.

Rapporter till CSN kring 

behöriga elever/deltagare
Digitalt 3 år Arkiv/BUN Extens
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Premier och stipendier

Företeckning över fördelning 

av premier och stipendier
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Redovisningshandlingar Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution
Villkor för premier och stipendier, 

t.ex. urkunder.

Handlingar rörande 

fördelning och redovisning av 

premier och stipendier

Papper 3 år Arkiv/BUN Evolution
Under förutsättning att ansvarsfrihet 

för året beviljats.

Granskningsmaterial, 

fördjupad granskning
Papper 10 år Arkiv/BUN Evolution

Granskningsmaterial som skall 

bevaras diarieförs, aktläggs på 

nämnd.

Granskningsmaterial, årlig 

granskning 
Papper 10 år Arkiv/BUN Evolution Se ovan.

Revisionsrapporter Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Intern kontrollplan Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Dokumentation av upplägg och 

arbetsformer samt rapporter och 

eventuella åtgärdsplaner eller 

motsvarande.

Intern kontroll, uppföljning Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Övriga register för intern 

kontroll och redovisning
Digitalt 2 år Arkiv/BUN Evolution/RoR

Som upprättats för i syfte att 

underlätta intern kontroll och 

redovisning.

Klagomålshantering
Klagomål och synpunkter Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Klagomål och synpunkter och 

förslag av rutinartad karaktär
Papper 2 år Arkiv/BUN Evolution

Sammanställningar, rapporter 

och statistik
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Revision och intern kontroll
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Godkännande och tillsyn av enskilda huvudmän

Ansökan/utredningar och 

beslut om att få bedriva 

verksamhet inom 

förskola/pedagogisk omsorg

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution Bör ingå bland diarieförda handlingar.

Avtal med enskilda som 

bedriver 

förskoleverksamhet/pedagogi

sk omsorg

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution Bör ingå bland diarieförda handlingar.
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Personal
Utöver vad som anges här hänvisas till 

dokumenthanteringsplanen för personal 

och löneavdelningen

Personalscheman eller 

motsvarande som redovisar 

personaltäthet, öppettider 

m.m.

Papper Bevara Närarkiv 5 år

Utdrag ur polisens 

belastningsregister
Papper Vid inaktualitet

Endast anteckning om att man har 

tagit del av utdraget görs.

Övergripande planering
Dokumentation om 

pedagogisk inriktning och 

verksamhet

Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution Gäller förskola

Förteckning över förskolor 

m.fl. 
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Kan ingå i verksamhets-/ 

årsberättelserna

Dagböcker och 

planeringskalendrar
Papper Bevara Närarkiv

Om de har förts löpande och i sådan 

form att de dokumenterar 

verksamheten. Gäller förskolor

Protokoll, elevrådsmöten Papper Bevara Närarkiv 5 år

Protokoll eller 

minnesanteckningar från 

lokala samverkansgrupper 

inom skolan eller annan 

avgränsning t.ex. skola-fritid, 

skola-näringsliv

Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Protokoll, lokala styrelser, 

klassråd, föräldraråd, skolråd, 

yrkesråd

Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Protokoll från skolkonferenser 

och andra sammankomster 

om pedagogiska frågor och 

övergripande elevhälsa

Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Protokoll, verksamhetsmöten 

med bilagor
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Handlingar 

kronologiskt 

ordnade

Gäller förskola

Protokoll stipendiekommitéer 

eller motsvarande
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Protokoll/minnesanteckninga

r lärlingsråd
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Handlingar 

kronologiskt 

ordnade

Organisationsplaner Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Lokalt utarbetade planer Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution
Ex. arbetsplan, arbetsmiljöplan, 

jämställdhetsplan, hälsoplan

Lokalt utarbetade 

betygskriterier
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Gymnasieskola. Antas av den nämnd 

som ansvarar för skolverksamheten

Lokala skolplaner, timplaner 

och kursplaner
Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Handlingar som presenterar 

kurser och ämnen samt det 

som elever kan välja som 

tillval, fria aktiviteter etc.

Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution I samband med beslut om timplan.

Statistik, egen upprättad 

enhetsspecifik
Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Egenproducerade läromedel Papper Bevara Närarkiv 5 år

I den mån läromedel producerats på 

skolan för att användas i 

undervisningen bör ett exemplar av 

varje bevaras.

Kvalitetsredovisningar Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Innehåller en bedömning av dels i 

vilken mån målen för utbildningen 

uppnåtts, dels vilka åtgärder som 

behöver vidtas om målen inte har 

uppnåtts.

Meddelanden och 

information av tillfällig 

betydelse

Papper/Digitalt Vid inaktualitet Systematiskt 
Från myndigheter, andra 

rektorsområden, skolor m fl.
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Statistik till andra  

myndigheter (t. ex. SCB, 

Skolverket)

Digitalt Vid inaktualitet Arkiv/BUN Extens

Sammanställs ur verksamhetssystem, 

varför varje enskild rapport kan 

återupprepas.

Rapporter ur 

verksamhetssystem av 

tillfällig betydelse

Digitalt Vid inaktualitet Arkiv/BUN Extens

Kursutvärdering Papper Vid inaktualitet Närarkiv Unikum

Studieorganisation
Ansökan och beslut till 

särskola
Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Förteckningar över elever 

som fått 

modersmålsundervisning och 

studiehandledning

Papper Bevara Arkiv/BUN Extens

Förteckning över elevers 

placeringar under praktisk 

arbetslivsorientering (PRAO)

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens

Handlingar som presenterar 

de ämnen eleverna kan välja 

som tillval

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år

Ett exemplar av broschyr eller 

motsvarande som presenterar kurser 

och ämnen per läsår bevaras. I 

samband med beslut om timplan.

Handlingar rörande elevens 

val
Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

I samband med beslut om timplan 

inom särskolan.

Handlingar rörande 

disciplinära åtgärder
Papper Bevara Närarkiv 5 år PMO

Avstängning, förvisning, skriftlig 

varning etc. enligt 5 kap. skollagen 

(2010:800) Beslut om avstängning ska 

anmälas till styrelse/nämnd för 

utbildningen.

Anmälan/avanmälan 

modersmålsundervisning
Papper Vid inaktualitet Närarkiv När eleven slutat skolan
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Anmälan och beslut om 

svenska som andraspråk
Papper Vid inaktualitet Närarkiv

Ansökan och beslut om 

studiehandledning på 

modersmål

Papper Vid inaktualitet Närarkiv

Handlingar rörande praktik 

och praktikplatser
Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv Unikum

T.ex. arbetsplatskontakter, 

praktikbesked, omdömen. Under 

förutsättning att uppgifter om 

genomförd praktik dokumenterats i 

elevmatrikel eller motsvarande.

Ledighet för elev, ansökan Papper Vid inaktualitet Närarkiv När elev slutat skolan

Närvaro- och 

frånvarouppgifter
Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv Dexter

Notera rutiner för en ökad 

skolnärvaro.

Språkval, handlingar rörande Papper Vid inaktualitet Närarkiv Evolution

Beslut om språkval är ett 

delegationsbeslut, varför 

gallringsregler om beslut behandlas 

som sådant.

Överenskommelser om t.ex. 

datoranvändning
Papper Vid inaktualitet Närarkiv

När elev slutat skolan eller verktyg 

återlämnats.

Individuella val, 

utbudsbroschyr
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år

Huvudmannens beslut i beslut om 

timplan. 

Befrielse från visst 

utbildningsinslag/under-

visning, handlingar rörande

Papper Bevara Närarkiv 5 år

Överenskommelse om 

studiegång
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Särskild överenskommelse med 

enskild elev. Gymnasieskola. 

Intyg om avgång och 

reducerat program
Papper Bevara Närarkiv 5 år Gymnasieskola

Prövning, resultat med 

anteckning om betyg.
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens

Har samma betydelse som 

betygskatalog. Bör förvaras 

tillsamman med betygskatalog eller 

individuella betyget.

Anmälan till prövning Papper Vid inaktualitet Närarkiv När prövning är slutförd
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Meddelande om genomförd 

prövning
Papper Vid inaktualitet Närarkiv När uppgiften är dokumenterad

Byte av kurs, anhållan om Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv

Ansökan om studieavbrott, 

ändrat tillval, flyttning etc.
Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv

Kan gallras då anteckning gjorts i 

verksamhetssystem, på "elevkort" 

eller motsvarande

(Särskilt Gymnasiet)

Praktik, placering Papper Bevara Närarkiv 5 år

Elevens val, blankett Papper Vid inaktualitet

Språkval, handlingar rörande Papper Vid inaktualitet Närarkiv

När elev slutat skolan. Beslut om de 

ämnens som erbjuds som språkval är 

ett delegationsbeslut, varför 

gallringsregler om beslut behandlas 

som sådant.

Byte av program, ansökan Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv
Får ske senast 1 oktober det 

avslutande året.

Anmälan/avanmälan 

modersmålsundervisning
Papper Vid inaktualitet Närarkiv Gallras då eleven slutat skolan

Individuella studieplaner Papper Vid inaktualitet Närarkiv
Uppgifter om studieväg, kursval, 

fullständigt eller utökat program.

Ansökningar om att anordna 

lärlingsutbildning, handlingar 

rörande

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Avtal mellan 

skolhuvudmannen och 

mottagande arbetsplatser

Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Utbildningskontrakt/avtal Papper Bevara  Närarkiv 5 år

Kvalificerad yrkesutbildning (KY), kommunal högskola m.m. Campus Österlen, Folkhögskolor.

Ansökan med bilagor hos 

Myndigheten för 

yrkeshögskolan

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Beslut Myndigheten för 

yrkeshögskolan
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Undervisningsplanering

Läsårsdata Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Beslut om läsårstider är ett 

delegationsbeslut, varför 

gallringsregler om beslut behandlas 

som sådant.

Protokoll från klassråd och 

andra sammankomster om 

pedagogiska frågor eller 

elevhälsa

Papper Bevara Närarkiv 5 år

Handlingar 

kronologiskt 

ordnade

T.ex. arbetsenhetskonferenser, 

ämneskonferenser, klasskonferenser, 

studiekonferenser

Förteckning över läromedel Papper Bevara Närarkiv 5 år

Handlingar 

kronologiskt 

ordnade

Slutligt schema för varje klass, 

läsår och skolenhet
Papper Bevara Arkiv/BUN Dexter

Scheman, lärar- och kurs- Papper 3 år Närarkiv Dexter Klasschema bör dock bevaras.

Scheman, individuella Papper Bevara Närarkiv Dexter

Handlingar rörande 

studieresor, skolresor och 

lägerskolor

Papper/Digitalt Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Ansökan och beslut m fl. 

handlingar om särskilda 

utbildningsinsatser

Papper Bevara Närarkiv 5 år PMO
T.ex. särskild undervisningsgrupp, 

anpassad studiegång

Ansökan och beslut m fl. 

handlingar rörande särskild 

undervisning

Papper Bevara Närarkiv 5 år PMO
T.ex. på sjukhus, specialpedagog 

m.m.

Handlingar rörande 

undervisningsprojekt och 

kurser av särskild och/eller 

lokal betydelse

Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Handlingar rörande särskild 

undervisning
Papper Bevara Närarkiv 5 år PMO Särskola
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Beställningar av läromedel Papper/Digitalt 2 år Närarkiv

Handlingar 

kronologiskt 

ordnade

Handlingar rörande 

friluftsdagar och utflykter
Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv Unikum

T.ex. medgivande från 

vårdnadshavare kring deltagande

Handlingar rörande konsert- 

eller teaterbesök eller andra 

kulturella aktiviteter

Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv

Handlingar 

kronologiskt 

ordnade

Lärschema Papper 3 år Närarkiv Dexter Klasschema bör dock bevaras.

Lokala kursplaner Papper Bevara Närarkiv 5 år Gymnasieskola

Arbetsplaner Papper Bevara Närarkiv 5 år

Handlingar 

kronologiskt 

ordnade

Kommunal vuxenutbildning.
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Placering förskola
Förteckningar över barn i 

respektive förskola, 

pedagogisk omsorg etc. 

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens

Handlingar och beslut i 

förtursärenden etc.
Papper Bevara Närarkiv  5 år Evolution Bör ingå bland diarieförda handlingar.

Köstatistik/ 

beläggningsstatistik
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år IST

Kan ingå i verksamhets-/ 

årsberättelserna

Handlingar och beslut 

rörande avstängningar från 

förskoleverksamhet

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution
Bör ingå bland diarieförda handlingar. 

(Uppsägning av plats)

Ansökningar om plats eller 

ändring av plats inom 

förskola/pedagogisk omsorg

Papper Vid inaktualitet Arkiv/BUN IST

När barnet är placerat, när köplatsen 

är uppsagd eller när förnyelse av 

ansökan inte gjorts.

Placeringsmeddelande Papper Vid inaktualitet Arkiv/BUN IST När svar kommit in

Svar på 

placeringsmeddelande
Papper Vid inaktualitet Arkiv/BUN IST När barnets registrerats

Kölistor Papper Vid inaktualitet Arkiv/BUN IST Köstatistik bör bevaras

Uppsägning av plats inom 

förskola/pedagogisk omsorg
Papper 2 år Arkiv/BUN Evolution

Elevregistrering
Elevregister eller 

motsvarande
Papper Bevara Arkiv/BUN Extens

Närvarolistor Papper 3 år Närarkiv Dexter

Uppgifter om vistelsetid Papper 3 år Närarkiv IST Planerad vistelse

Elevkort Papper Bevara Närarkiv 5 år

Elevhistorik – uppgifter om elevs 

studieplan, tillval, eventuellt 

studieavbrott och skolgång 

(klasstillhörighet, skolor etc.). Vid ett 

elektroniskt bevarande bör 

säkerställas att dessa uppgifter kan 

sammanställas ur utdraget.
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Antagningslistor Papper Bevara Närarkiv 5 år IST
Inom den kommunala 

vuxenutbildningen.

Klass- och 

studerandelistor/gruppförtec

kningar

Papper Bevara Närarkiv 5 år Extens

Slutgiltig med dokumenterade 

förändringar under året. Bör 

innehålla uppgifter om skola, läsår, 

klassbeteckning, lärare, elevnamn, 

personnummer adress.

Skol- (elev-) kataloger Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Fotokataloger eller  motsvarande

Handlingar rörande val av 

skola
Papper/Digitalt 1 år Arkiv/BUN Extens

Byte av skola, ansökan Papper 1 år Arkiv/BUN Extens Gymnasieskola.

Grupp- och kurslistor Papper Vid inaktualitet Arkiv/BUN Extens Av tillfällig betydelse. Gymnasieskola.

Anhörigblanketter Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv

Ansökan om att få gå om 

årskurs eller uppflyttning till 

högre årskurs

Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv Extens
Gallras senast när eleven avslutat sin 

skolgång

Underlag för registrering Papper/Digitalt Vid inaktualitet Arkiv/BUN Extens

Blankett/information om 

skydd av personuppgifter i 

verksamhetssystem

Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv
Bör förvaras så länge personen är 

aktuell i systemet.

Handlingar rörande samtycke 

enligt GDPR
Papper Vid inaktualitet Närarkiv

Handlingar 

kronologiskt 

ordnade

För t.ex. bilder på hemsidan. 

Samtycken bör vara tidsbegränsade 

och gallras tidigast efter att eleven 

avslutat sin skolgång. 

Ansökningar med underlag 

och beslut om mottagande
Papper Bevara Närarkiv

Handlingar 

kronologiskt 

ordnade

Gäller särskola.
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Överklaganden av beslut om 

mottagande
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Beslut om mottagande kan 

överklagas av vårdnadshavare. Gäller 

särskola. 

Anmälningar/ansökningshand

lingar
Papper Vid inaktualitet Närarkiv

Kommunal vuxenutbildning. Tidigast 

efter att eleven avslutat sin utbildning

Handlingar av rutinkaraktär 

rörande elever
Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv

Underlag för planering, redovisning 

och kontroll

Antagning
Protokoll med beslut om 

antagning
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Överklagande, handlingar 

rörande, antagning
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Överklagas till skolväsendets 

överklagandenämnd

Antagningsstatistik Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Uppgifter som ger en 

sammanfattning av intagningen, t.ex. 

antal intagna per utbildning och 

behörighet, kvoter etc.

Ansökningshandlingar för ej 

antagna elever
Papper 1 år Arkiv/BUN

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Efter avslutad reservintagning

Ansökningshandlingar för 

antagna elever
Papper Vid inaktualitet Arkiv/BUN

När eleven slutat sin skolgång kan 

handlingarna gallras på 

antagningsenheten

Bekräftelser på antagning till 

gymnasieskolan
Papper Vid inaktualitet Närarkiv

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Antagningslistor Papper Vid inaktualitet Arkiv/BUN Extens Efter avslutad reservantagning

Register och listor som 

används för sortering och 

kontroll

Papper/Digitalt Vid inaktualitet Arkiv/BUN Extens

Tidplan med instruktioner Papper Vid inaktualitet Närarkiv

Yttrande/beslut över skolgång 

i annan kommun
Papper Vid inaktualitet Arkiv/BUN Evolution

Efter avslutad skolgång. 

Underlag/kontroll för interkommunal 

ersättning
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Elevutveckling och lärande
Handlingar och beslut 

rörande barn med särskilda 

behov

Papper Bevara Närarkiv 5 år Unikum Gäller förskola

Protokoll elevvårdskonferens Papper Bevara Närarkiv 5 år Unikum

Särskilt stöd, särskild 

undervisning, ansökan och 

beslut

Papper Bevara Närarkiv 5 år Unikum/PMO
Med eventuellt underlag, t.ex. 

läkarintyg

Anpassad studiegång, 

ansökan och beslut
Papper Bevara Närarkiv 5 år Unikum/PMO

Stödundervisning, ansökan 

och beslut om
Papper Bevara Närarkiv 5 år Unikum/PMO Gymnasieskolan.

Betyg med bilagor Paper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens

Gym. Lär. Beskrivning av de 

utbildningsavsnitt som genomförts på 

en arbetsplats

Betygskataloger, 

betygssammanställningar
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens

Eventuella förkortningar och 

sifferkoder ska förklaras. Tas fram 

årsvis efter klass. Skall vara ett 

pappersdokument enligt SKOLFS 

2007:27

Samlat betygsdokument, 

utbildningsbevis
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens

Inom vuxenutbildningen får den som 

vill ha ett samlat betygsdokument 

själv bestämma vilka kurser eller 

delkurser som ska ingå i dokumentet

Intyg om genomgången 

utbildning
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens Särskola.

Skriftliga bedömningar/intyg Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens
Om skriftlig bedömning/intyg ges 

istället för slutbetyg
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Studieomdömen Papper Bevara Närarkiv 5 år Unikum

Särskola. Intyg om genomgången 

utbildning kompletteras på begäran 

av elev och vårdnadshavare. 

Beskriver elevens möjligheter att 

bedriva studier.

Kodplaner och övriga 

förklaringar rörande 

betygsuppgifter

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens

Slutbetyg, kopia 

(avgångsbetyg)
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens

Intyg om anpassad studiegång Papper Bevara Närarkiv 5 år
Intyg ska utfärdas för elev med 

ofullständiga betyg, och åtföljer detta

Intyg från arbets-/ 

praktikplatser
Papper Bevara Närarkiv 5 år 

Om elev avbryter den 

arbetsplatsförlagda delen av 

utbildningen ska rektorn utfärda ett 

intyg om eleven begär det med 

uppgifter om hur stor del av 

utbildningen som eleven har 

genomgått och innehållet i den 

genomgångna delen av utbildningen.

Resultat av prövning, med 

anteckning om betyg
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Extens

Har samma betydelse som 

betygskatalog och bör förvaras 

tillsammans med denna

Individuella utvecklingsplaner 

med omdömen
Papper Bevara Närarkiv 5 år Unikum

Individuella studieplaner Papper Vid inaktualitet Närarkiv Unikum Gallras då eleven slutat skolan.

Åtgärdsprogram Papper Bevara Närarkiv 5 år Unikum

Nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Elevlösningar, samtliga delar
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Sammanställningar över 

resultat i nationella prov i 

svenska

Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Nationella prov, elevlösningar 

i samtliga ämnen utom 

svenska

Papper
5 år efter 

provtillfället
Närarkiv

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Elevlösningar i svenska bevaras.

Sammanställningar av resultat 

från nationella prov utom 

svenska

Papper 5 år Närarkiv

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Sammanställningar av resultat från 

nationella prov i svenska bevaras.

Nationella 

slutprov(SFI)/ämnesprov i 

svenska, elevlösningar, 

samtliga delar

Papper Bevara Närarkiv 5 år 

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Omprövning av betyg, beslut 

och handlingar
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Intyg om avgång från 

grundskola
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Utfärdas om elev utgår utan 

slutbetyg. Bör förvaras tillsammans 

med betygskatalog.

Anteckningar från 

utvecklingssamtal eller 

motsvarande

Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv Unikum

Under förutsättning att uppgifter för 

uppföljning m.m. dokumenterats i t. 

ex. åtgärdsprogram

Kunskapsprofiler Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv Unikum

Diagnostiska prov, 

elevlösningar
Papper Vid inaktualitet Närarkiv Unikum

Skriftliga tester och prov, 

elevlösningar
Papper Vid inaktualitet Närarkiv Unikum

Då betyg är satt och tiden för 

omprövning av betyg löpt ut.

Pedagogiska utredningar/ 

journaler med bilagor
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år PMO

Specialarbeten/ 

projektarbeten, handlingar 

rörande

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Unikum

Kommunalt aktivitetsansvar
Individuella elevplaner Papper Bevara Närarkiv 5 år
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Akter över ungdomar i den 

uppföljande verksamheten
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år

Kan innehålla 

avtal/överenskommelser, 

intyg/betyg, handlingsplaner. 

Gallringsregel börjar gälla efter 

upphörd placering.

Protokoll från möten där 

undervisning och elevhälsa 

behandlas

Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Statistik, typ av åtgärder, 

antal deltagare etc.
Papper Bevara Närarkiv 5 år Evolution

Kan även ingå i årsberättelser, 

årsredogörelser

Anvisningar och beslut från 

Arbetsförmedlingen 

angående ungdomsplats

Papper/Digitalt Vid inaktualiet Närarkiv Evolution Gallras efter upphörd placering

Elevregister, förteckningar 

eller sammanställningar
Digitalt Vi inaktualitet Arkiv/BUN

Samtliga elever som omfattas av 

uppföljningsansvaret

Närvarorapporter Papper 1 år Närarkiv
Kan ligga till grund för utbetalning 

genom t.ex. socialtjänsten

Rapporter/redovisning från 

arbetsgivare
Papper 2 år Närarkiv

Statistik till andra 

myndigheter
Digitalt/Papper Vid inaktualitet Närarkiv T.ex. SCB, Skolverket

Övriga handlingar som tjänat 

som underlag för registrering 

och redovisning av den 

uppföljande verksamheten

Papper 2 år Närarkiv

Under förutsättning att vederbörlig 

redovisning och kontroll skett och att 

handlingarna inte längre behövs för 

förvaltningen.

Kulturskola

Kursprogram och 

informationsmaterial
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Per läsår

Verksamhetsplaner/-

berättelser
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Som ger en bild av undervisningens 

innehåll
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Uppgifter om lokalbokningar Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Deltagaranmälningar Papper/Digitalt 3 år Närarkiv

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Ny- ändringsanmälningar

Inventarieförteckningar Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Uppgifter om instrument, 

anskaffningsår etc.

Hyresavtal, instrument Papper Vid inaktualitet Närarkiv

Intyg om deltagande i 

utbildningen
Papper Vid inaktualitet Närarkiv

Ensemblelistor Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Elevhälsan

Anmälningar och utredningar 

om kränkande behandling 

eller diskriminering

Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kronologiskt 

ordnade 

handlingar

Olycksfalls-/ 

incidentrapporter
Papper/Digitalt Bevara Arkiv/BUN 5 år LISA

Arbetsskada (elev), handlingar 

rörande
Papper Bevara Närarkiv 5 år T.ex. vid PRAO

Barnhälsovårdsjournaler Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år PMO Tillhör normalt landstingen

Skolhälsovårdsjournaler Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år PMO
Ingår bland annat remisser,kostintyg, 

läkarintyg, vaccinationstillstånd.

Register/förteckningar över 

journaler/journaluppgifter 

som  har överlämnats till 

annan huvudman

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år PMO

Om original överlämnats ska beslut 

om avhändande fattas av 

kommunfullmäktige (15 § arkivlagen 

1990:782)Se vidare SKL:s cirkulär 

2009:44.

95



Dokumenthanteringsplan

24 / 26

Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Handlingar som rör 

skolkurators verksamhet
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år PMO

T.ex. kuratorskort, korrespondens 

med elever och föräldrar

Skolpsykologjournaler med 

underlag
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år PMO T.ex. testmaterial

Övrig utrednings-/ 

kartläggningsdokumentation 

avseende enskilda elever

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år PMO

T.ex. pedagogiska, sensomotoriska, 

talutredningar eller basutredningar 

kring psykisk ohälsa.

Skolskjuts

Ansökan och beslut om 

skolskjuts vid växelvis boende
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Ansökan och beslut om 

skolskjuts som blivit 

överklagade

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Dispensansökningar och 

beslut om skolskjuts i enskilt 

fall

Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Skolskutsplaner/regler Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Ingår vanligen i handlingarna till 

styrelsens för utbildning protokoll. 

Styrelsen/nämnden för utbildning 

beslutar om rätt till skolskjuts och 

sätter själv gränserna.

Skolskjutsreglementen Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Kostnadsredovisningar 

avseende skolskjuts
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Ingår vanligen i kommunens 

gemensamma ekonomisystem 

(hanteras enlig gallra 1)

Årsstatistik över 

skolskjutsverksamheten
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution Bland handlingar till protokollen

Ansökan och beslut om 

skolskjuts
Papper 2 år Arkiv/BUN Evolution

Om ansökan ej gäller växelvis boende 

eller om ärendet överklagats
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Avtal Papper 2 år Arkiv/BUN Evolution Med utförare. Efter avtalet upphört.

För skolskjutsverksamhet 

inkomna uppgifter, 

elevförteckningar, scheman, 

m.m.

Papper/Digitalt Vid inaktualitet Arkiv BUN Evolution

Med uppgift om till kommunen 

inkomna bidrag, vad kommunen 

betalat ut och eventuellt vad som är 

återbetalningspliktigt.

Buss-/skolkort, handlingar 

rörande
Papper 2 år Arkiv/BUN Evolution

Under förutsättning att vederbörlig 

kontroll och redovisning skett

Skolskjutsregister Papper
3 år efter senaste 

anteckningen
Arkiv/BUN Evolution

T.ex. med uppgifter om antagna 

entreprenörer, antal elever per 

skjuts, färdtid m.m. Kan gallras under 

förutsättning att statistik bevaras.

Övriga handlingar rörande 

skolskjutsverksamheten
Papper/Digitalt Vid inaktualitet Arkiv/BUN Evolution

Med undantag av 

räkenskapsinformation (se särskild 

bestämmelse)

Skolbibliotek

Beståndsregister Papper Bevara Närarkiv 5 år

Kan tas ut med viss periodicitet, t.ex. 

vart tredje år. Elektroniskt uttag är att 

föredra om omfattningen är stor.

Handlingar rörande 

samverkan, projekt m.m.
Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution

Informationsbroschyrer, 

egenupprättade
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Inköp/prenumerationer Papper Bevara Närarkiv 5 år
Förteckning över nyinköpta böcker, 

prenumerationer på tidskrifter etc.

Statistik Papper Bevara Arkiv/BUN 5 år Evolution
Låntagare, antal in- och utlån, antal 

lånade böcker, lån per bok etc.

Uppgift om lån per elev Papper Vid inaktualitet Närarkiv Vid återlämnande
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Handlingar Media Gallra/Bevara
Tjänste-

rum 
Närarkiv

Central-

arkiv

Registreras/

Diarieförs
Sekretess Pliktlev. Anmärkning

Avtal/förbindelse med 

låntagare om lånekort
Papper 2 år Närarkiv Efter upphörd giltighet

Register över låntagare Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv

Skolmåltid
Protokoll från kostråd eller 

motsvarande
Papper Bevara Närarkiv 5 år

Matsedlar, näringstabell Papper Bevara Närarkiv 5 år
Även de matsedlar som kan finnas för 

specialkost, vegetarisk kost etc.

Ansökan om 

livsmedelsanläggning, 

godkännande samt beslut om 

riskklassificering, 

inspektionsrapporter

Papper Bevara Närarkiv 5 år

Prover, friskintyg, 

egenkontroll
Papper/Digitalt 1 år Närarkiv

Distributionslistor Papper/Digitalt Vid inaktualitet Närarkiv
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Ärendebeskrivning

Sammanställning av anmälningar till huvudmannen gällande kränkningar 6 kap. 
10 § skollagen till och med 5 februari 2019.

Beslutsunderlag

Redovisning till och med 11 mars 2019

Beslutsförslag

Barn- och bildningsnämnden har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning
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Redovisning barn- och utbildningsnämnden - 6 kap. 10 § skollag

2019

Skolområde
antal 

elever*
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

 

Kränkn.

♀

Kränkn.    

♂

Summa 

kränkn.
Andel

Korsavad 440 3 5 1 1 8 9

Simrislund 395 8 4 4 5 11 16

Syd 173 5 5 1 9 10

Nord 275 3 1 2 2 4

Särskola 35 0 0 0

Österlengymnasiet 125 0 0 1 1 1

Nova Academy 194 3 0 2 1 3

Förskolor i Simrishamn 500 0 0 1 1 1

22 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 32 44

2018 23 22 16 20 24 9 1 9 19 32 20 26 12 32 221

2017 19 37 55 31 32 3 9 38 32 20 26 131 166 302

2016 24 20 23 16 26 9 9 44 35 17 24 88 148 247

2015 9 46 35 37 15 16 5 37 31 24 16 65 117 271

Kränkningsanmälningar   kategoriserade

verbal fysisk hot annat nät oklar sex

januari 4 11 2 4 3 2 26

februari 3 8 0 1 2 0 0 14

mars 2 2 3 1 8

april 0

maj 0

juni 0

juli 1

augusti 0

september 0

oktober 0

november 0

december 0

Antalet elever, hämtat 2019-01-22

Antalet kränkningsanmälningar en viss månad behöver inte 

överensstämma med antalet som markerats i tabellen 

Kränkningsanmälningar katergoriserade . En anmälan kan ha 

kategoriserats under flera kategorier. En anmälan kan gälla hot på nätet, 

vilket ger markering på både kategorin hot och nät.
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