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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2018-12-12 kl. 17:30-19:30

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Bengt Åke Stefan Sandberg (MP) (Vice ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Frida Palmquist (S)
Nada Johansson (S)
Yakup Veysel (S)
Helena Nanne (M)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Christer Bengtsson (SD)
Sadiye Altundal (V) ersätter Lars Joel Michael Nordström (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Malik Chaudhry (S)
Anette Ellis (S)
Annika Larsson (S)
Hasse Hajar (S)
Sawsan Hadid (MP)
Torsten Viktor Gunnarson (M)
Max Hartler (L)
Mette Lisberg (SD)
Mariola Hansson (SD)

Övriga närvarande

Peter Lindberg (förskoledirektör)
Louise Säfström (utredningssekreterare)
Agneta Sjölund (ekonomichef)
Annika Niehoff (HR-chef)
Ana Maria Deliv (kvalitet- och myndighetschef) §§150-154
Margaretha Danielsson (utbildningschef)
Jan-Ola Olsson (utbildningschef)
Peter Wahlström (utbildningschef)
Annika Gottfridsson (enhetschef)
Göran Ernström (enhetschef)
Eva Fröding (enhetschef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Moa Morin (enhetschef)
Liselott Holmström (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Louise Säfström
Ordförande

...........................................

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

...........................................

Anneli Bojesson
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Elina Lindeborg (strateg)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Utses att justera

Anneli Bojesson

Justeringen

2018-12-18

Protokollet omfattar

§§150-166
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Medborgarförslag gällande avveckling av servering av kött i förskolan
Medborgarförslag gällande arbetsplatsparkering inom kommunens
skolverksamhet
Lägesbedömning 2018
Förfrågan från grundskolenämnden om att erbjuda plats till elever i förskoleklass
och grundskola inom den omsorgsverksamhet som bedrivs på kvällar och helger
rörande Malmöinitiativ
Remiss angående förslag om fördelning av kommunbidragsramen statsbidrag
flyktingar
Beslut om ersättningar 2019 till förskolor och pedagogisk omsorg inom
nämndens ansvarsområde
Kompetensgap 2018
Återrapport- Utredning heltid som norm
Intern kontroll – Korrekt schema
Intern kontroll – Belastningsregister
Intern kontroll – Introduktion
Intern kontroll – Felrekrytering
Intern kontroll – Felaktiga kontaktuppgifter
Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 §
december 2018
Redovisning av delegerade beslut december 2018
Förteckning över inkomna skrivelser december 2018
Information från förvaltningen
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§

150

Medborgarförslag gällande avveckling av servering av kött i förskolan

FSKF-2018-19636
Sammanfattning

Ett medborgarförslag om att sluta servera kött i skolan/förskolan har kommit in.
Motiveringen innehåller aspekter som köttproduktionens miljöbelastning, djuromsorg och
matgästernas hälsa. Förslagsställaren vill att avvecklingen av kött i skolan/förskolan ska göras
inom tre år.
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till förslagsställaren där förskolenämnden
instämmer med förslagsställaren om att minskad köttkonsumtion är en viktig väg till en
hälsosam livsstil och ett hållbart samhälle helt i enlighet med Malmö stads policy för hållbar
utveckling och mat vars mål sträcker sig till år 2020. Förskoleförvaltningen arbetar efter policyn
tills något annat styrdokument är beslutat.
Mängden kött på de kommunala förskolorna i Malmö har successivt minskat under flera år,
och allt fler växtbaserade rätter har införts.
Yrkanden

Helena Nanne (M) yrkar att följande tillägg görs i slutet på näst sista stycket (sidan 2): "Därför
är valfrihetsaspekten viktig, när det är praktiskt och ekonomiskt hållbart."
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Helena Nannes tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Helena Nannes tilläggsyrkanden mot förvaltningens förslag och finner
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer

Helena Nanne (M), Julija Radesson Lindeberg (M) och Pernilla Röjner avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 1.

Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
Malmöbon som har lämnat in medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Förslagsställare medborgarförslag
Stadskontoret
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181212 Medborgarförslag gällande avveckling
av servering av kött i förskolan
Yttrande medborgarförslag om att sluta servera kött i skolan/förskolan
Medborgarförslag gällande avveckling av servering av kött i förskolan

Paragrafen är justerad
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Reservation

Förskolenämnden
2018-12-12
Ärende: Medborgarförslag gällande avveckling av servering av kött i
förskolan
STK-2018-19636
Moderaterna vill inledningsvis poängtera att det framtagna förslag till yttrande över
medborgarförslaget är en bra redogörelse över det sätt som Malmös förskolor arbetar med mat idag.
Det är dock vår uppfattning att valfrihet ska eftersträvas så långt det är möjligt, av ekonomiska och
praktiska skäl. När mat ska köpas in, tillagas och serveras finansierat av Malmöbornas skattepengar
är det inte rimligt att kunna ställa vilka krav som helst, men när det faktiskt är möjligt vill vi se
största möjliga valfrihet. Därför yrkade vi på följande tillägg i yttrandet:
”Därför är valfrihetsaspekten viktig, när det är praktiskt och ekonomiskt hållbart”.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot nämndens beslut i det avseendet.
Malmö 2018-12-12
Helena Nanne (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Med instämmande av:
Torsten Gunnarson (M)

Pernilla Röjner (M)
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§

151

Medborgarförslag gällande arbetsplatsparkering inom kommunens
skolverksamhet

FSKF-2018-16237
Sammanfattning

En kommun- och privatanställd lärare har skickat ett medborgarförslag till kommunala
nämnder och förvaltningar. Förslaget går ut på att kommunen bör tillsätta en utredning, samt
sätta och följa upp en standard och rutiner för parkering för anställda på stadens skolor.
Förskolenämnden svarar tillsammans med andra berörda nämnder i ett samordnat yttrande
att detta i hög grad redan görs, att arbetet kan förstärkas i enlighet med pågående arbete med
policy och norm för mobilitet och parkering, och att det finns skatteregler som sätter tydliga
ramar för kommunens agerande inom området.
Beslut

Förskolenämnden svarar på medborgarförslaget i enlighet med bifogat förslag till yttrande.

Beslutet skickas till

Oskar Sundberg
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181212 Medborgarförslag gällande
arbetsplatsparkering inom kommunens skolverksamhet
Förslag till yttrande över Medborgarförslag gällande arbetsplatsparkering inom
kommunens skolverksamhet
Medborgarförslag gällande arbetsplatsparkering inom kommunens skolverksamhet

Paragrafen är justerad

8

§

152

Lägesbedömning 2018

FSKF-2018-1093
Sammanfattning

Ana Maria Deliv, kvalitets- och myndighetschef, redogör för ärendet för nämnden.
(eventuellt 18 april)
Förskoleförvaltningen har upprättat kvalitetsrapporten Lägesbedömning 2018 vilken syftar
till att ge en bild av kvaliteten inom den kommunala förskoleverksamheten och annan
pedagogisk verksamhet.
Särskilda yttranden, reservationer

Anneli Bojesson (L) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Sadiye Altundal (V), avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3.

Beslut

1. Förskolenämnden lägger Lägesbedömning 2018 till handlingarna.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181212 Lägesbedömning 2018
Lägesbedömning 2018

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Förskolenämnd 2018-12-12
Ärende: Lägesbedömning 2018
FSKF-2018-1093
Lägesbedömning 2018 ger en transparent beskrivning av aktuellt läge i kommunal
förskola och annan pedagogisk verksamhet i Malmö. Den är en del av det systematiska
kvalitetsarbetet och är den övergripande utvärderingen av kvaliteten inom Malmös
förskolor och hur de uppfyller de nationella målen. Den ger även en bild av de
ekonomiska, materiella, personella och organisatoriska förutsättningar som
förskolorna arbetar under.
Den kan även läsas som ett bokslut för Förskoleförvaltningens utveckling sedan
starten för fem och ett halvt år sedan. Det är en betydande utveckling verksamheten
har genomgått. Viktiga steg i utvecklingen mot att skapa Barnens bästa förskola har
klarats av men problem återstår att hanteras och utmaningar att antas.
Liberalerna vill peka på några av de förutsättningar som rapporten anger som viktiga
för påverkan på kvaliteten och som den tillträdande nämnden har att fokusera på:
Personalens kompetens
Lokalernas och utemiljöernas utformning
Barngruppernas organisering under dagen.
Sjukfrånvaron
Personalomsättningen
Lokalkostnader
Resursfördelningsmodellen

Malmö 2018-12-12
Anneli Bojesson (L)
Med instämmande av:
Max Hartler (L)
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Förskolenämnden, sammanträde 2018-12-12.
Ärende nr 5. Lägesbedömning 2018.
Lägesbedömning 2018 är ett väl genomarbetat dokument och det är tydligt att Malmös
förskoleförvaltning arbetar hårt för att ge barnen en bra förskola. Den visar även att det är
långt kvar för att barnen ska få en så bra förskola som de förtjänar, detta på grund av att
förvaltningen inte ges möjligheten att skapa en så bra förskola som de skulle kunna.
Det framgår av lägesbedömningen att en stor del av de chefer som ska implementera
budgeten anser att grundersättningen, den summa som betalas ut för varje barn i
verksamheten, är för låg. Detta bekräftas även senare i rapporten då det anges att de nyare
välfungerande lokalerna höjer kostnaderna och omöjliggör en höjning av grundersättningen.
Malmös förskoleförvaltning borde rimligtvis ha både adekvata lokaler och adekvat
personaltäthet, tyvärr är det inget den styrande minoriteten budgeterar för.
Vänsterpartiet har gång på gång påtalat att den styrande minoriteten underfinansierar
verksamheten, i den framlagda rapporten framgår det tydligt.
Av ovan framlagda skäl avger jag detta särskilda yttrande.

Malmö, 2018-12-12

_____________________________________________
Sadiye Altundal
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§

153

Förfrågan från grundskolenämnden om att erbjuda plats till elever i
förskoleklass och grundskola inom den omsorgsverksamhet som bedrivs
på kvällar och helger rörande Malmöinitiativ

FSKF-2018-17527
Sammanfattning

Grundskolenämnden har bett förskolenämnden att se över möjligheterna att erbjuda plats för
elever i förskoleklass och grundskola inom den omsorgsverksamhet som förskolenämnden
bedriver på kvällar och helger. Förskolenämnden har sett över möjligheterna att integrera
skolbarn i den befintliga OB-verksamheten och har gjort bedömningen att det för närvarande
saknas förutsättningar för att kunna göra det.

Beslut

1. Förskolenämnden beslutar att meddela grundskolenämnden att det saknas förutsättningar
att ta emot grundskoleelever inom den omsorgsverksamhet som förskolenämnden bedriver
på kvällar och helger.

Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181212 Förfrågan från grundskolenämnden
om att erbjuda plats till elever i förskoleklass och grundskola inom den
omsorgsverksamhet som bedrivs på kvällar och helger
Protokollsutdrag Grundskolenämnden §129 Malmöinitiativet - OB-fritids

Paragrafen är justerad
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§

154

Remiss angående förslag om fördelning av kommunbidragsramen
statsbidrag flyktingar

FSKF-2018-19597
Sammanfattning

Malmö stad har sedan ett antal år tillbaka en särskild kommunbidragsram i budgeten som
heter Statsbidrag flyktingar. Kommunbidragsramen Statsbidrag flyktingar omfattar enbart intäkter
i form av vissa riktade statsbidrag som kommunen enligt förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar. Denna konstruktion innebär att intäkterna för
mottagande av nyanlända hamnar i en kommunövergripande intäktsbudget som hanteras av
kommunfullmäktige och som tillsammans med övriga skatteintäkter och generella statsbidrag
finansierar kommunbidragen till nämnderna. Dessutom innebär hanteringen av Statsbidrag
flyktingar en avvikelse från principen inom Malmö stad att riktade statsbidrag i huvudsak går
direkt till den nämnd och verksamhet som bidraget avser.
Förskolenämndens verksamhet fyller en viktig roll i mottagandet av nyanlända barn och deras
familjer. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och är ofta den första kontakt
nyanlända barn och deras familjer får med det svenska samhället. Förskolenämndens
verksamhet är en av de nämnders verksamheter som berörs av intäkterna inom ramen
Statsbidrag flyktingar. Stadskontoret har tillsammans med en arbetsgrupp från berörda
nämnders förvaltningar undersökt hur intäkterna inom Statsbidrag flyktingar istället skulle
kunna fördelas direkt till de nämnder och verksamheter de är tänkta att finansiera.
Förskolenämnden har inga invändningar mot förslaget om fördelning av
kommunbidragsramen för statsbidrag flyktingar. I bifogat förslag till remissyttrande redovisas
övergripande synpunkter i de delar som berör förskolenämndens ansvarsområde.
Beslut

1.Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande Remiss angående förslag
om fördelning av kommunbidragsramen statsbidrag flyktingar

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens
Beslutsunderlag




Förslag till yttrande över Remiss angående förslag om fördelning av
kommunbidragsramen statsbidrag flyktingar
Tjänsteskrivelse till remiss angående förslag om fördelning av
kommunbidragsramen statsbidrag flyktingar

Paragrafen är justerad
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§

155

Beslut om ersättningar 2019 till förskolor och pedagogisk omsorg inom
nämndens ansvarsområde

FSKF-2018-873
Sammanfattning

Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår att ett bidrag till enskilda huvudmän för
förskola eller pedagogisk omsorg ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på
hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets
början.
För barn som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska
hemkommunen besluta bidraget omgående.
Förskolenämndens resursfördelningsmodell syftar till att ge huvudmän möjlighet att erbjuda
en likvärdig skola. I modellen regleras fördelning av grundbeloppet i form av grundersättning,
strukturersättning samt ersättning för lokalkostnader. Därutöver regleras ersättning till
fristående verksamheter för administrativa kostnader och mervärdesskatt.
På grund av att det har hållits allmänna val i Sverige under 2018 har det inneburit att beslut
om förskolenämndens budget kommer beslutas av en ny förskolenämnd. Det innebär att
bidrag i form av grundbelopp för 2019 kommer baseras på ersättningarna enligt 2018 års
tilldelade kommunbidrag till dess att 2019 års budget är beslutad av förskolenämnden. Efter
att budget 2019 är beslutat i förskolenämnden kommer en justering mellan erhållen ersättning
och ersättning enligt budget 2019 att regleras retroaktivt från januari 2019.
Efter att beslut fattats under denna punkt ajourneras mötet från kl. 18.20 till 18.45.

Beslut

1.Förskolenämnden fastställer grundbelopp för år 2019 enligt bilaga, Grundbelopp till

förskolor och pedagogisk omsorg 2019, för barn som är bosatta i Malmö och som är
inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181212 Beslut om ersättningar 2019 till
förskolor och pedagogisk omsorg inom nämndens ansvarsområde
Grundbelopp till förskolor och pedagogisk omsorg 2019

Paragrafen är justerad
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§

156

Kompetensgap 2018

FSKF-2018-18687
Sammanfattning

Liselott Holmström, enhetschef på HR-avdelningen, redogör ärendet kortfattat för nämnden.
Malmö stad beslutade 2016 om en gemensam process för kompetensförsörjning. Det innebär att
förvaltningarna kan arbeta på ett gemensamt och strukturerat sätt kring kompetensförsörjning i
Malmö stad. Kompetensförsörjningsprocessen, som också är ett ledningssystem, syftar till att
säkerställa att Malmö har rätt kompetens på kort och lång sikt för att klara våra uppdrag och nå
uppsatta mål.
Utifrån den gemensamma kompetensförsörjningsprocessen har förskoleförvaltningen identifierat
och analyserat kompetensgapet på kort och lång sikt samt tagit fram kort- och långsiktiga mål och
planer för att åtgärda detta. Kompetensgap och planer aggregeras till förvaltningsnivå och
rapporteras till förskolenämnden och vidare till stadskontoret, som i sin tur aggregerar till
kommunstyrelsen.
Rapporten sammanställs en gång årligen och har detta år fokus på den kvantitativa uppföljningen,
2019 planeras en kvalitativ uppföljning.
Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Pernilla Röjner (M) avser lämna in ett
särskilt yttrande, bilaga 4.
Anneli Bojesson (L) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 5.
Sadiye Altundal (V) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181212 Kompetensgap 2018
Bilaga 1 - Kompetensförsörjningsplan Förskoleförvaltningen 2018
Bilaga 2 - Kompetensgap kvantitativt exkl målbild
Bilaga 3 - Kompetensgap kvantitativ inkl målbild
Bilaga 4 - Kommunikationsstrategi för KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2018-2022
RAPPORT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR BARNENS BÄSTA
FÖRSKOLA - KOMPETENSGAP 2018

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden
2018-12-12
Ärende: Kompetensgap 2018
STK-2018-18687
Kompetensfrågan är en ödesfråga för förskolorna i Malmö. Verksamhetens kvalitet och till och med
existens är helt och hållet beroende av förmågan att rekrytera och behålla kompetens personal. För
Moderaternas del är vi mycket oroliga över situationen i nuläget men också över framtiden som
väntar Malmös förskolor om vi inte kommer tillrätta med de problem som finns.
Vi ser hur arbetsmiljön i många fall är undermålig, hur personalomsättningen fortsatt är mycket stor
och hur svårt det är att rekrytera ny personal. Utbildningsplatserna räcker inte till och Malmö stad
lyckas inte i konkurrensen med andra kommuner och fristående huvudmän. För att komma tillrätta
med dessa frågor har Moderaterna tillsammans med Centerpartiet föreslagit en rad åtgärder. Ett
exempel på detta är ett kraftigt lönelyft. Väl medvetna om att lönen inte är allt, är vår bestämda
uppfattning att de förskollärare som arbetar i en svår arbetsmiljö, med stora barngrupper och
lockande erbjudanden från andra huvudmän, åtminstone ska få en skälig lön för sitt arbete. En
annan mycket viktig aspekt är möjligheten att påverka sin egen arbetssituation och få möjlighet till
utveckling. Därför har vi i flera år föreslagit för kommunfullmäktige att alla anställda i Malmö stad
ska kunna garanteras en individuell kompetensutvecklingsplan. De karriärtjänster som finns i
förskolan är en mycket bra början, men vi ser också att mer behöver göras.
Det är uppenbart att de styrande partierna har tappat greppet om arbetsgivarfrågan och att detta i
slutändan drabbas de allra yngsta Malmöborna. Lika uppenbart är det att mod och reformer behövs.

Malmö 2018-12-12
Helena Nanne (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Med instämmande av:
Torsten Gunnarson (M)

Pernilla Röjner (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnd 2018-12-12
Ärende: Kompetensgap 2018
FSKF-2018-18687
Rapporten Kompetensgap 2018 konstaterar att forskning visar att förskolor med
högutbildade medarbetare uppnår högre kvalitet. Trots detta kan förskoleförvaltningen
konstatera att bristen på förskollärare är fortsatt stor.
”Behovet av att rekrytera och behålla medarbetare är fortsatt stort och avser såväl
barnskötare, pedagoger, förskollärare, förste förskollärare, biträdande förskolechefer
samt förskolechefer. Att säkerställa en likvärdig kompetens för förskolorna är en
avgörande kvalitetsfråga framöver.”
Bristen på förskollärare såväl i Malmö som nationellt bedöms påverka
rekryteringsmöjligheterna under lång tid framöver. Förvaltningens bedömning är att
andelen förskollärare och förste förskollärare kommer att vara mellan 30-35 procent
under de kommande fem åren. Målet är att öka andelen förskollärare och förste
förskollärare till minst 45 procent år 2022 och framåt. Enligt uppgift från
Lärarförbundet är det inte svårt för förskoleförvaltningen att konkurrera med lön men
mer attraktiv arbetsmiljö anses erbjudas av fristående huvudmän och andra kommuner.
Liberalerna vill understryka vikten av att den tillträdande nämnden tar tag i de problem
och utmaningar som rapporten Kompetensgap 2018 redovisar med särskilt fokus på att
skapa en attraktiv arbetsmiljö som får befintlig personal att stanna och potentiell
personal att söka sig till Malmö.

Malmö 2018-12-12
Anneli Bojesson (L)
Med instämmande av:
Max Hartler (L)
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Förskolenämnden, sammanträde 2018-12-12.
Ärende nr 9. Kompetensförsörjningsgap.
Rapporten visar tydligt att de problem Malmös förskolor har inte handlar om marknadsföring.
Så länge de strukturella och materiella problemen finns i Malmö kommer
personalomsättningen vara hög och det kommer vara svårt att rekrytera duktig personal.
Att Malmö har stora barngrupper är tätt kopplat till detta. Så länge den styrande minoriteten
inte avser på riktigt arbeta för mindre barngrupper kommer dessa problem bestå.
Vänsterpartiet står redo att föra en politik som möjliggör barnens bästa förskola. En förskola
där chefer och personal tillsammans kan arbeta med barnens bästa som huvudfokus, inte
stressa sig sjuka för att efterleva cyniska budgetkrav.
Av ovan framlagda skäl avger jag detta särskilda yttrande.

Malmö, 2018-12-12

_____________________________________________
Sadiye Altundal
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§

157

Återrapport- Utredning heltid som norm

FSKF-2017-17190
Sammanfattning

Förvaltningen konstaterar att andelen deltidsanställda har minskat inom yrkesgrupperna
köksbiträde och lokalvårdare men ökat inom yrkesgruppen kock/kokerska sedan mätpunkten
i oktober 2017. Förvaltningen behöver fortsatta arbetet med att minska andelen
deltidsanställda, främst inom yrkesgruppen köksbiträde.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner återrapportering av utredning heltid som norm.

Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Förskolenämnden, sammanträde 2018-12-12.
Ärende nr 10. Återrapport - utredning heltid som norm.
Arbetet för att till fullo etablera heltid som norm fortgår, men för långsamt. Det är också tydligt
att andelen kvinnor som arbetar deltid är konsekvent högre än andelen män, detta är också
bekymmersamt.
Av ovan framlagda skäl avger jag detta särskilda yttrande.

Malmö, 2018-12-12

_____________________________________________
Sadiye Altundal
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§

158

Intern kontroll – Korrekt schema

FSKF-2018-5297
Sammanfattning

Närmaste chef är ansvarig för att varje medarbetare arbetar utifrån ett korrekt schema.
Granskningen har skett genom ett slumpmässigt urval av 40 medarbetares schema. Alla
utbildningsområden finns representerade i urvalet. I urvalet finns yrkeskategorier såsom
förskollärare, pedagog, kock/köksbiträde och barnskötare.
Totalt har 37 schema granskats och av dessa är 10 medarbetare förskollärare, 10 medarbetare
är barnskötare, 9 medarbetare är pedagoger och 8 medarbetare är kockar/köksbiträde.
Särskilda yttranden

Sadiye Altundal (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger granskningen till handlingarna.
2. Förskolenämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra liknande granskning 2019.
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Förskolenämnden, sammanträde 2018-12-12.
Ärende nr 11. Intern kontroll 2018 - korrekt schema.
Den förvaltningsinterna kontrollen av scheman presenterades på kvällens sammanträde, och
av genomgången framgår att en stor del av personalen varken har rast, tid för
verksamhetsutveckling eller samtlig arbetstid inlagd i sitt schema, något som får anses vara
beklämmande av en så stor arbetsgivare som Malmö stad.
Vänsterpartiet anser det vara oacceptabelt, om personalen ska kunna få ta del av de raster
och den verksamhetsutveckling de har rätt till behöver det läggas in i schemat. Hur ska
annars den som lägger schemat kunna skapa förutsättningar för de berörda personerna att
gå iväg för rast eller verksamhetsutveckling?
Av ovan framlagda skäl avger jag detta särskilda yttrande.

Malmö, 2018-12-12

_____________________________________________
Sadiye Altundal
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§

159

Intern kontroll – Belastningsregister

FSKF-2018-5298
Sammanfattning

Föreligger förslag till beslut avseende genomförd uppföljning av internkontrollplan:
registerkontroll. Internkontrollmomentetet består av granskningar av att utdrag ur
belastningsregistret lämnas innan anställning erbjuds eller tilldelas inom
förskoleverksamhet eller barnomsorg.
Utifrån de 30 utvalda anställningar har granskningen påvisat att 14 stycken har följt
förvaltningens rutin vid utdrag av belastningsregistret. 10 stycken har uppvisat
belastningsregister efter det att avtalet skrivits under men innan anställningsdatum. 6
stycken har inte uppvisat belastningsregister eller har det uppvisats men då efter avtalet
skrivits under och efter att anställningen påbörjats.
Resultatet av granskningen visar på att det finns brister i förskoleförvaltningens rutin
avseende registerkontroll. Granskningen visar på att det finns ett behov av att uppdatera
den befintliga rutinen.
Yrkanden

Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar att i den andra beslutspunkten lägga till att
förvaltningen ska återkomma med en redovisning i ärendet till nämnden under 2019.
Ordföranden finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger rapporten till handlingarna.
2. Förskolenämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra föreslagna förbättringsåtgärder
och återkomma med en redovisning för detta under 2019.
Beslutsunderlag
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§

160

Intern kontroll – Introduktion

FSKF-2018-5296
Sammanfattning

Föreligger förslag till beslut avseende genomförd uppföljning av internkontrollplan:
introduktion. Internkontrollmomentetet består av granskningar av arbetsplatsförlagd – och
förvaltningsgemensam introduktion för nyanställda medarbetare under perioden 180101180831.
Resultatet av granskningen visar på att cheferna i stor utsträckning genomför välkomstsamtal
och arbetsförlagd introduktion med nyanställda medarbetare. Detta synliggörs i såväl
chefernas som medarbetarnas svar. Det framgår även att medarbetarna i hög grad upplever
att anställande chef informerar kring rutiner, ordningsregler och hur registrering av frånvaro
ska hanteras.
Vidare kan det konstateras att cheferna i mindre utsträckning använder sig av checklistan för
nyanställd medarbetare. Effekten av att inte använda checklistan kan skapa sämre
förutsättningar för den enskilda medarbetaren att hantera uppdraget inom förskolan.
Syftet med förvaltningsgemensam introduktion är att den nyanställda medarbetaren får en
förståelse kring Malmö stads och förskoleförvaltningens verksamhet och mål. Resultatet av
granskningen påvisar att den förvaltningsgemensamma introduktionen inte genomförs enligt
rutin, då endast 30 % av medarbetarna svarat att de deltagit i denna form av introduktion.
Konsekvensen av utebliven förvaltningsgemensamma introduktion kan leda till sämre förutsättningar för den enskilda medarbetaren att förstå sin roll i den politiskt styrda
organisationen samt förskoleförvaltningens verksamhet och mål.

Beslut

1. Förskolenämnden lägger rapporten till handlingarna.
2. Förskolenämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder.
Beslutsunderlag
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§

161

Intern kontroll – Felrekrytering

FSKF-2018-5295
Sammanfattning

Föreligger förslag till beslut avseende genomförd uppföljning av internkontrollplan:
felrekrytering/referenstagning. Internkontrollmomentetet består av granskningar av
referenstagning.
Resultatet av granskningen visar att rutinen vid referenstagning inte alltid efterlevs.
Det framgår även att det inte alltid är anställande chef som utför referenstagningen, i en
del fall är det biträdande förskolechef/sektionschef som utför referenstagningen.
Effekterna av att inte ta tillräckliga referenser kan vara stora, både för verksamheten och
individen men också ekonomiskt.
Sammanfattningsvis är resultatet tillfredställande då referenstagningen i samtliga fall har
utförts av en ledningsfunktion inom förvaltningen.
Beträffande dokumentationen av referenstagningen kan resultatet påvisa att rutinen följs i
mindre utsträckning.
Yrkanden

Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar att lägga till en andra beslutspunkt om att
förskolenämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder.
Ordföranden finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger rapporten till handlingarna.
2. Förskolenämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder.
Beslutsunderlag
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§

162

Intern kontroll – Felaktiga kontaktuppgifter

FSKF-2018-5300
Sammanfattning

Granskningen av utvalda arbetsplatser har gjorts av de administrativa teamen samt av
receptionen under oktober månad. Vid granskningen kontrollerades om kontaktuppgifter i
stadens hänvisningstjänst CMG Office Web och på Komin är korrekta. Granskningen visar
att det finns flera brister gällande kontaktuppgifter, framför allt när det gäller CMG Office
Web. Det finns heller inga fungerande instruktioner för hur ändringar ska göras i CMG
Office Web. Detta behöver tas fram gemensamt för hela staden.
Förskoleförvaltningen har tagit fram anvisningar för hur medarbetarna kan uppdatera sina
kontaktuppgifter på Komin. Det finns emellertid ingen övergripande rutin gällande hur alla
medarbetare ska uppdatera sina kontaktuppgifter på Komin eller i CMG Office Web.
Förskoleförvaltningens anvisningar för uppdatering av kontaktuppgifter bör läggas till i
introduktionsmaterial för nya medarbetare, så att de blir lättare att hitta.
Beslut

1 Förskolenämnden godkänner granskningen av Felaktiga kontaktuppgifter
2 Förskolenämnden bedömer att redovisade åtgärder räcker

Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag
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§

163

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

FSKF-2018-21247
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
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§

164

Redovisning av delegerade beslut december 2018

FSKF-2018-21245
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
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§

165

Förteckning över inkomna skrivelser december 2018

FSKF-2018-21242
Sammanfattning

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

1. Förskolenämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.

Beslutsunderlag
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§

166

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Peter Lindberg, förskoledirektör, informerar om skjutningen på Skolgatan idag. Den
fristående förskolan Kråkan ligger precis invid platsen där skjutningen skedde. Förvaltningen
har kontaktat förskolan och erbjudit dem att använda lokalen Insikten här på Uven.
Paragrafen är justerad

