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Malmö stad

Förskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-01-07 08:30-09:30

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)

Ledamöter

Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S)
Frida Palmquist (S)
Yakup Veysel (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)
Mette Lisberg (SD)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)

Ersättare

Nada Johansson (S)
Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Marianne Friedman (L)
Surra Al Sakban (MP)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Torsten Viktor Gunnarson (M)
Joakim Larsson (M)
Malin Ahlström (M)
Elin Asker (C)
Christer Bengtsson (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Övriga deltagare

Louise Säfström, sekreterare
Peter Lindberg, förskoledirektör

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Louise Säfström
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1.

Val av justerare

2.

Politisk organisation för förskolenämnden

FSKF-2018-19416
Sammanfattning

Förskolenämnden fastställer den politiska organisationen. Förslag till politisk organisation
föreligger från Rose-Marie Carlsson (S), ordförande.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden beslutar anta förslag till politisk organisation för förskolenämnden att
gälla under perioden 2019-01-07 – 2022-12-31 innebärande inrättande av arbetsutskott.
Beslutsunderlag



3.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190107 - Politisk organisation för
förskolenämnden
Val av ledamöter till arbetsutskottet

FSKF-2018-19418
Sammanfattning

Förskolenämnden har beslutat om en politisk organisation med arbetsutskott. Nu fråga om
val av ledamöter och ersättare.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden utser ledamöter och ersättare till förskolenämndens arbetsutskott under
perioden 2019-01-07 – 2022-13-31 i enlighet med på sammanträdet framlagt förslag.

Beslutsunderlag


4.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190107 Val av ledamöter till arbetsutskottet
Rätt att företräda förskolenämnden/förskoleförvaltningen

FSKF-2018-19436
Sammanfattning

Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda
nämnden/förvaltningen. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till
enskilda avtal och ansökningar av allehanda slag.
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I kommunallagen finns inte begreppet ”firmatecknare”, utan vem som har rätt att teckna
avtal och skriva under handlingar m.m. styrs ofta av reglementen och delegationsordningar.
För att underlätta detta föreslås att nämndens ordförande, 1:e vice ordförande,
förskoledirektör och ekonomichef två i förening erhåller rätt att företräda
nämnden/förvaltningen för att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar samt
ärenden där namngiven ansvarsförbindelse förväntas.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden utser ordförande Rose-Marie Carlsson (S), 1:e vice ordförande Anneli
Bojesson (L), förskoledirektör Peter Lindberg och ekonomichef Agneta Sjölund att två i
förening ha rätt att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar för
förskolenämnden/förskoleförvaltningens räkning och inom dess ordinarie verksamhet.
Beslutsunderlag



5.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190107 Rätt att företräda
förskolenämnden/förskoleförvaltningen
Introduktion för förtroendevalda

FSKF-2018-19439
Sammanfattning

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kommer med anledning av sitt uppdrag i
förskolenämnden att få utbildning i bland annat ekonomi, verksamhet, kvalitetsarbete,
offentlighet och sekretess under våren 2019. Förslag på datum föreligger.
Utöver utbildningstillfällen från förskoleförvaltningen erbjuds de förtroendevalda
introduktionsutbildning av stadskontoret.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden antar förslag till introduktion för förtroendevalda samt beslutar att
arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190107 Introduktion för förtroendevalda
Inbjudan från stadskontoret fortbildning förtroendevalda 2019
Sammanträdestider för förskolenämnden och dess arbetsutskott 2019
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FSKF-2018-23179
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.
Förslag till beslut

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



7.

G-Förskolenämnden 190107 Sammanträdestider för förskolenämnden och dess
arbetsutskott 2019
Information från förvaltningen

