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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2019-03-19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Malin Henriksson (L)
Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S)
Gun Lidman Nilsson (F!)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande: Ewa Kristensson, förvaltningschef tillika skolchef, ej § 32
Lena Hjelmström, utvecklingsledare, § 31
Stefan Arias Hoff, förvaltningsekonom, § 31
Oskar Eklund, sekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-03-19

§ 24 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om att ärende BUN 2018/50 Montessoriskola i Skillinge i kommu-
nal regi – Lägesbeskrivning behandlas som sista beslutsärende.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagens ärendelista med ändring 
enligt ovan.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-03-19

§ 25 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef informerar om Skolinspektionens uppföljningsbeslut av kvalitetsgransk-
ningen Utmanande undervisning för högpresterande elev vid Nova Academy i Sim-
rishamns kommun. Skolinspektionen har identifierat följande utvecklingsområden

 kontinuerlig och fortlöpande respons och återkoppling på sitt arbete och sin kun-
skapsutveckling

 ledning och stimulans, individanpassning och utmaning som eleverna behöver för 
att de ska kunna nå så långt som möjligt

 skapa förutsättningar för lärare att samverka kring arbetssätt i undervisningen kring 
högpresterande elever. 

Skolinspektionen avslutar kvalitetsgranskningen då de finner att Nova Academy vidtagit 
tillräckliga åtgärder.

Förvaltningschef informerar om Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 5353–18, föreläg-
gande enligt skollagen.

Förvaltningschef informerar om Simrishamns kommuns deltagande och representation vid 
Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019. Lärarnas skolutvecklingskonferens anordnas av 
Kommunförbundet Skåne och utgör en arena för professionellt lärande. Korsavadsskolan 
bidrog till konferensen med ett föredrag om skolans nya organisation och elevstödjande 
arbete

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-03-19

§ 26 Dnr 2016/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Meddelande till barn- och utbildningsnämnden angående beslut "Sankt 
Olofs skola ska växa" 

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 utbild-
ningsnämnden, dels ett brev som delgetts vårdnadshavare till elever på Piratenskolan i Ki-
vik.

Beslutsunderlag

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

Information

Nämndsekreteraren informerar om Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 2303–19. För-
valtningen har varit kontakt med den klagande som kommer att begära prövningstillstånd 
hos kammarrätten. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 har tagit del av Piratenskolans föräldraförenings kommentar och komplettering
 har tagit del av information kring förvaltningsrättens dom.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-03-19

§ 27 Dnr 2017/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sten Folke Ulfstands Minnesfond 

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 utbildningsförvalt-
ningen. Enligt testamentet ska fondens avkastning årligen utdelas till barn och elever

1. med goda studieprestationer vid förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sim-
rishamns 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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta
 anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till stadgar för Sten Folke 

Ulfstands minnesfond.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-03-19

§ 28 Dnr 2017/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Resursfördelningsmodell - förskola 

Ärendebeskrivning

Kommuner ska fördela resurser till utbildning utifrån barnens och elevernas olika förutsätt-
ningar och behov. Barn- och utbildningsförvaltningen har på grundval av en barnkonse-
kvensanalys 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 2019-03-13

Information

Förvaltningschef informerar om barnkonsekvensanalys och resursfördelningsmodell, det 
förslag den inrymmer samt att denna kommer att implementeras i förhållande till arbetet 
med Heltid som norm. 

Förslag

Christer Grankvist (S) föreslår bifall enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag 
med tilläggsförslaget att resursfördelningsmodellen börjar tillämpas höstterminen 2019.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på Christer Grankvists (S) tilläggsförslag och fin-
ner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
 fastställa resursfördelningsmodell för förskolan enligt barn- och utbildningsförvalt-

ningens förslag 
 resursfördelningsmodellen börjar tillämpas höstterminen 2019.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-03-19

§ 29 Dnr 2019/28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dokumenthanteringsplan 

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 ar-
kivbeskrivning som ger information om vilka slags handlingar som kan finnas i myndighe-
tens arkiv.

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

Beslutsunderlag

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

Ajournering
Mötet ajourneras 13.55–14.00.

Information

Nämndsekreteraren informerar om arbetet med att ta fram förslag till arkivbeskrivning 
samt dokumenthanteringsförslag. Arbetet har tagit som utgångspunkt Riksarkivets och 
Sveriges kommuner och landstings rekommendationer avseende bevarande och gallring 
inom utbildningsverksamheter.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 antar arkivbeskrivningen
 antar dokumenthanteringsplanen
 uppdrar åt förvaltningen initierar en prövotid till och med augusti månads utgång 

samt att vid behov återkomma med nödvändiga ändringar.  
_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-03-19

§ 30 Dnr 2017/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen 

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Redovisning till och med 11 mars 2019

Information

Nämndsekreteraren informerar om Barn- och elevombudets beslut i ärende 45–2018:8410 
samt den fortbildningsinsats som påbörjats vad gäller barn- och utbildningsnämndens 
samtliga verksamheter.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämndens arbetsutskott har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-03-19

§ 31 Dnr 2018/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Montessoriskola i Skillinge i kommunal regi - Lägesbeskrivning 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har uppdragit åt barn- och utbildningsförvaltningen att utre-
da 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, tidi-
gare 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

Information

Utvecklingsledare informerar om de pedagogiska förutsättningarna och redovisar en möjlig 
tidplan. Bland annat behöver elevunderlaget kartläggas och en eventuell skola skulle behö-
va inkluderas i det reguljära skolvalet, vilket vanligtvis genomgås före årsskiftet det aktuel-
la läsåret. Rekrytering av pedagoger och skolpersonal och upphandling av inventarier be-
räknas ta åtminstone sex månader. Som en annan pedagogisk inriktning är en montessori-
skola förenat med vissa praktiska dilemman, främst gällande likvärdighet, antagningsregler 
samt skolskjuts. Till sist redogör utvecklingsledare för pedagogiska och organisatoriska 
konsekvenser.

Förvaltningsekonom redogör för det ekonomiska förutsättningarna för en start av en mon-
tessoriskola. Kalkylen utgår från grundbeloppets konstruktion och redogör bland annat för 
kostnader för pedagogiskt material, personal och lokalkostnader. Vidare presenteras en 
beräknad kostnad per elev och år.

Förslag

Christer Grankvist (S) föreslår att ärendet går öppet upp till barn- och utbildningsnämnden 
i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om nämndens anhållan om tilläggsanslag 25 
mars.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-03-19

§ 31 forts Dnr 2018/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ajournering

Mötet ajourneras 15.05-15-15

Beslutsgång

Ordföranden ställer Christer Grankvists (S) förslag mot barn- och utbildningsförvaltning-
ens förslag till beslut och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i 
enlighet med Christer Grankvists förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
 ärendet går öppet upp till barn- och utbildningsnämnden i avvaktan på kommun-

fullmäktiges beslut om nämndens anhållan om tilläggsanslag 25 mars.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-03-19

§ 32

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Ärendebeskrivning

Nämndsekreteraren påminner om barn- och utbildningsnämndens utbildningsdag 26 mars 
samt meddelar att kallelse kommer att skickas ut under veckan.
_______
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