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Utses att justera

Christer Bengtsson
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§

135

Information från kurser och konferenser

Sammanfattning

Anneli Bojesson, L, rapporterar från en spridningskonferens avseende en rapport om
hedersrelaterat våld och förtryck som hölls den 9 november på Scandic Triangeln.
Paragrafen är justerad
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§

136

Information gällande pågående uppföljning av diskriminering eller annan
kränkande behandling, våren 2018

FSKF-2018-1087
Sammanfattning

Moa Morin, enhetschef på utvärderingsenheten, informerar muntligt om förvaltningens
pågående uppföljning av diskriminering eller annan kränkande behandling från våren 2018.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner informationen.
Paragrafen är justerad
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§

137

Information gällande pågående uppföljning av klagomål, våren 2018

FSKF-2018-1089
Sammanfattning

Moa Morin, enhetschef på utvärderingsenheten, informerar muntligt om förvaltningens
pågående uppföljning av klagomål för våren 2018.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner informationen.
Paragrafen är justerad
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§

138

Utfallsprognos 2, 2018

FSKF-2018-851
Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen pekar mot att förskolenämndens resultat för året blir i balans
med budget, vilket ligger i linje med delårsrapport januari-augusti.
Jämfört med det inför året beräknade antalet folkbokförda barn i Malmö i åldern 1-5 år är
utfallet under januari-oktober knappt 50 barn färre.
Antalet barn med förskoleplats prognostiseras bli något färre än budget, samtidigt som
antalet heltidsplatser ökar. Antal platser i fristående verksamhet i Malmö bedöms vara
i genomsnitt 270 fler än budgeterat under året och ungefär motsvarande färre platser saknas
inom den kommunala förskoleverksamheten.
En högre andel av barnen med förskoleplats har en heltidsplats. Detta har betydelse både
organisatoriskt och ekonomiskt samtidigt som andelen yngre barn prognostiseras bli färre än
budgeterat.
Prognosen är att 28 Mkr av den beviljade investeringsramen på 40,5 Mkr kommer att
användas under året.
Resultatet för perioden januari till oktober är ett överskott om 27,9 Mkr och för hela året
prognostiseras ett resultat i balans med budget. En osäkerhet finns kring hur det nu påskrivna
läraravtalet kommer att påverka lönekostnaderna för året.
Särskilda yttranden

Anneli Bojesson (L), Helena Nanne (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Torsten
Gunnarsson (M) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 1. Vid justeringen av
protokollet har inget särskilt yttrande lämnats in.
Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Christer Bengtsson (SD) avser lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga 2.
Beslut

1.Förskolenämnden godkänner Utfallsprognos 2, 2018 och översänder den till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181121 Utfallsprognos 2, 2018
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Utfallsprognos 2 2018

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2018-11-21.
Ärende nr 5. Utfallsprognos 2, 2018.
Vänsterpartiet har gång på gång påtalat att de budgetar den styrande minoriteten

lägger inte ger utrymme för de förbättringar Malmö så desperat behöver. När
Förskolenämnden nu fått ta del av utfallsprognos 2 för 2018 är det tydligt att årets
budget, precis som vi sade när den lades, är underfinansierad. Nämnden har löst
sina ekonomiska bekymmer genom att minska personalkostnaderna med 27 miljoner
kronor.
Malmös förskolor kämpar med många problem. Bland annat för stora barngrupper,
för låg andel utbildad personal och bristande likvärdighet mellan förskolorna. Detta är
allvarliga problem som måste tas på allvar. Det är även problem som inte löses
gratis. Om vi exempelvis menar allvar med att vi vill minska barngrupperna måste vi
vara beredda att betala för fler lokaler och mer personal. Den nu styrande
minoriteten är inte beredd att finansiera verksamheterna i den utsträckning som
behövs och kan därför inte lösa problemen.
Men den ansträngda ekonomin leder inte bara till att problemen kvarstår, det leder
även till att Förskoleförvaltningen tvingas till ett onödigt kortsiktigt perspektiv. En av
anledningarna till nedskärningarna är att kommunen har färre inskrivna barn än
budgeterat. Det borde rimligtvis innebära en relativ ökning av de anställda i
förhållande till barnen och därmed en rimligare arbetsbelastning. Istället menar den
styrande minoriteten (som får medhåll av den borgerliga oppositionen och
Sverigedemokraterna) att vi nu har för mycket personal och måste spara in denna
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kostnad. Detta är ett bevis för att budgeten inte är avsedd för att på allvar ta tag i
Malmös förskolors problem, dess syfte är att bibehålla dem.
Att skära ned på personalen i ett läge där Malmö skulle behöva göra stora
satsningar på den är alltså inte bara visionslöst utan även ansvarslöst. Om det är
något tillfälle då det hade varit enklare än vanligt att minska barngrupperna är det nu
när antalet barn blir lägre än prognostiserat. Det innebär nämligen att vi har lokaler
och personal till fler barn än väntat och då hade förvaltningen kunnat passa på att
behålla personalen och lokalerna och på så sätt minskat barngrupperna. Tyvärr
medger inte Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget detta och därför har
förvaltningen istället minskat personalkostnaderna med 27 miljoner kronor.
Att inte på riktigt ta tag i detta tydliga och stora problem är något som Vänsterpartiet
konsekvent varit motståndare till. Vänsterpartiet är de enda som på riktigt vill ge
förskoleförvaltningen och dess personal de förutsättningar de förtjänar. Därför avger
vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2018-11-21
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Sadiye Altundal
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Särskilt yttrande
FörskoleNämnden 2018-11-21
Ärende:5: FSKF-2018-851

Utfallsprognos 2, 2018

Att den ekonomiska prognosen pekar positivt ser väldigt bra ut. Antalet barn med
förskoleplats prognosticeras bli färre än budget. En högre andel barn har också heltidsplats. Allt detta är siffror och statistik.
Men det ingen statistik visar är hur barnen faktiskt mår. Det pressas in fler barn än
vad personalen och avdelningen mäktar med. Barnen hamnar på en institutionsliknande förvaring. Inte alltid men tyvärr allt för ofta. Personalen hinner inte vara pedagoger utan endast delaktiga i förvaring av barn. De får och kan inte utöva sitt yrke till
fullo i dessa väldigt stora grupper. Barn glöms bort i lokaler och utomhus. Barnen mår
inte bra med denna hantering.
Detta är ett faktum som både personal, föräldrar och skolpsykologer ser. Alla ser
utom den styrande minoriteten.
Vi Sverigedemokrater värnar om barnens väl, på riktigt.

________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Christer Bengtsson (SD)

Med instämmande av:
_________________
Mette Lisberg (SD)

____________________
Mariola Hansson (SD)
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§

139

Remiss angående Plan för Malmös gröna och blå miljöer

FSKF-2018-15877
Sammanfattning

Förskolenämnden ställer sig positiv till Planen för Malmös gröna och blå miljöer. Det är dock
viktigt att de finansiella och kompetensmässiga förutsättningarna för nämndernas arbete
utreds innan planen antas.
Särskilda yttranden

Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Christer Bengtsson avser lämna in ett särskilt yttrande,
bilaga 3.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande och översänder det till
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181121 Remiss angående Plan för Malmös
gröna och blå miljöer
Förslag till yttrande över Remiss angående Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Plan för Malmös gröna och blå miljöer, remisshandling maj 2018 TN-2018-3393
Remiss avseende förslag till Plan för Malmös gröna och blå miljöer TN-2018-3393

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
FörskoleNämnden 2018-11-21
Ärende:6: FSKF-2018-15877

Remiss angående Plan för Malmös gröna och blå miljöer

Att få Malmö mer grön och blå vore väldigt positivt. Förr kallades Malmö Parkernas
stad. Att Malmö behöver mer grönt och mer vatten är en underdrift. Vi Sverigedemokrater ser gärna mer växtlighet och vatten i staden. Men med den styrande minoritetens ”täta gröna stad” ser det mörkt ut. Den täta staden riskerar på många platser få
grön mossa i stället för mer växtlighet och ljus.
Vi Sverigedemokrater ser väldigt gärna mer luft mellan byggnaderna och därmed
också växtlighet och vatten. Vi ser också väldigt gärna att både barn och vuxna får
bättre luft i staden med mer växtlighet och mindre betong.

________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Christer Bengtsson (SD)

Med instämmande av:
_________________
Mette Lisberg (SD)

____________________
Mariola Hansson (SD)
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§

140

Remiss angående samråd av förslag till Detaljplan för del av fastigheten
Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5592)

FSKF-2018-19096
Sammanfattning

Föreliggande detaljplan möjliggör en ny stadsdelspark samt fortsatt utbyggnad av det
övergripande gatunätet i Hyllie. Förskolenämnden ser positivt på utbyggnaden av en grön
mötesplats i Hyllie och har i sak inga invändningar gällande föreliggande detaljplan.
Förskolenämnden vill dock understryka vikten av att skapa trygga och säkra trafiklösningar
kring parken för att tillgängliggöra den för samtliga Malmöbor.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande Remiss angående samråd av
förslag till Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5592).
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181121 Remiss angående samråd av förslag
till Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5592)
Förslag till yttrande över Remiss angående samråd av förslag till Detaljplan för del
av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5592)
Dp 5592 Plankarta samråd
Dp 5592 Planbeskrivning samråd

Paragrafen är justerad
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§

141

Föreningen för familjecentralers främjandes årskonferens 12-13 maj 2020 i
Malmö

FSKF-2018-18666
Sammanfattning

Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) anordnar årligen en nationell
familjecentralskonferens med årsmöte. Konferensen har under ett flertal år genomförts i
samarbete med kommuner, landsting och regioner i olika delar av Sverige.
Förskoleförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknad- och socialförvaltningen och
Region Skåne ansökt om och fått beviljat att arrangera FFFF årskonferens 2020 i Malmö.
Förskoleförvaltningen, arbetsmarknad- och socialförvaltningen och Region Skåne ser flera
fördelar och möjligheter att vara medarrangör till familjecentralskonferensen. Dels är det ett
bra tillfälle att kunna presentera goda exempel på framgångsrik verksamhet och dels få
möjlighet att lyfta fram Malmö stad och regionen. Konferensen har de senaste åren varit
välbesökt och haft ca 700–1000 deltagare från hela landet.
Förskoleförvaltningen, arbetsmarknad- och socialförvaltningen och Region Skåne kommer
tillsammans med styrelsemedlem från FFFF att ansvara för innehåll och program till
konferensen. Detta ger medverkande förvaltningar från Malmö stad en god möjlighet att sätta
lokal prägel på konferensen med exempel från stadens arbete med familjecentraler.
Beslut

1. Förskolenämnden noterar informationen och skickar den vidare till kommunstyrelsen för
kännedom.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181121 Föreningen för familjecentralers
främjandes årskonferens 2020 i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

142

Överenskommelse om kommungemensam handläggning av viss
administration kopplad till dataskyddsförordningen (GDPR)

FSKF-2018-19031
Sammanfattning

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i Sverige.
Dataskyddsförordningen reglerar i huvudsak behandling av personuppgifter. De personer
vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få
information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna
uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller
blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats,
förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.
Förskoledirektören har nu för förskolenämndens räkning ingått en
uppdragsöverenskommelse med kommunstyrelsen om kommungemensam handläggning av
viss administration kopplad till dessa rättigheter.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181121 Överenskommelse om
kommungemensam handläggning av viss administration kopplad till
dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppdragsöverenskommelse
Befattningsbeskrivning – dataskyddskoordinator
Sekretessförbindelse

Paragrafen är justerad
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§

143

Sammanträdestider för förskolenämnden och dess arbetsutskott 2019

FSKF-2018-20263
Sammanfattning

Förskolenämnden ska årligen fastställa tidplan för sammanträden i nämnden samt dess
utskott. Förvaltningen har tagit fram en preliminär sammanträdesplan för 2019. Eftersom det
från och med nästa år är en ny mandatperiod kommer sammanträdestiderna att tas upp för
beslut på nytt och fastställas vid det konstituerande mötet den 7 januari.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner framlagt förslag till datum för sammanträden för
förskolenämnden och dess arbetsutskott 2019.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181121 Sammanträdestider för
förskolenämnden och dess arbetsutskott 2019

Paragrafen är justerad
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§

144

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2018-13483

Paragrafen är justerad
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§

145

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2018-14478

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2018-11-21.
Ärende 12. Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.

Vinstdrivande företag utgör ett problem i vår skattefinansierade välfärd. Företag som till sitt
syfte har att göra vinst istället för att utföra en så bra verksamhet som möjligt medför
påtagliga negativa följder för Malmö stad och de riskerar även göra det för barnen som
vistas hos dem.
Då gällande lagstiftning inte medger ett avslag på grund av driftsformen eller vinstuttagen
har vi idag röstat för ett godkännande, dock inte utan betänkligheter, vilket föranlett detta
särskilda yttrande.
Därför avger vi härmed detta särskilda yttrande.

Malmö, 2018-11-21.

_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Sadiye Altundal
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§

146

Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10
§ november 2018

FSKF-2018-19454
Sammanfattning

En förteckning över inkomna anmälningar till huvudmannen avseende kränkande behandling
enligt 6 kap. 10 § skollagen har tagits fram sedan föregående nämndsammanträde. Enligt 6
kap.
10 § är lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att
anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom
om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med
verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner återrapporteringen av anmälningar till huvudmannen enligt
skollagen 6 kap. 10 §.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse förskolenämnden 181121 Förteckning över anmälningar till
huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 §

Paragrafen är justerad
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§

147

Redovisning av delegerade beslut november 2018

FSKF-2018-19457
Sammanfattning

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot
eller
tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. I detta
ärende redovisas samtliga beslut som fattats med stöd av delegation sedan föregående
sammanträde.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181121 Redovisning av delegerade beslut
november 2018
Protokoll FSKN AU 2018-10-22
Beslut gällande förskoleplaceringar 20181001-20181031
Redovisning av delegerade beslut för perioden 2018-10-01-2018-10-31

Paragrafen är justerad
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§

148

Förteckning över inkomna skrivelser november 2018

FSKF-2018-19455
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser till nämnden sedan föregående sammanträde har tagits
fram.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181121 Förteckning över inkomna skrivelser

Paragrafen är justerad
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§

149

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningen lämnar följande information:
Förvaltningsdirektör Peter Lindberg informerar om att förvaltningen nu till våren riggar för
90 tillfälliga förskoleplatser på Storsjöns förskola. Det är inte säkert att alla kommer att
behöva tas i bruk. Förra våren riggade förvaltningen för 400 tillfälliga platser.
Peter informerar också om resultaten av årets medarbetarenkät. Det har skett ytterst små
förändringar jämfört med resultatet för 2017. Förvaltningens totala index för nöjdhet bland
medarbetarna ligger på 79, och snittet i kommunen är 78.
Utbildningschef, Margaretha Danielsson, informerar om att samtliga kommunala förskolor i
Malmö har fått en bok om Malmös träd från Malmös förskönings- och planteringsförening.
Förvaltningen har bjudit in nämnden till en budgetkonferens den 6 december.

Paragrafen är justerad

