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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-01-07 kl. 08:30-09:40

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Frida Palmquist (S)
Yakup Veysel (S)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Pernilla Röjner (M)
Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)
Mette Lisberg (SD)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Surra Al Sakban (MP) §§1-5 ersätter Stefana Hoti (MP)
Torsten Viktor Gunnarson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Nada Johansson (S)
Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Joakim Larsson (M)
Malin Ahlström (M)
Elin Asker (C)
Christer Bengtsson (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Övriga närvarande

Stefana Hoti (MP) §6
Louise Säfström (sekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Mats Holmström (kommunikationschef)
Sigrid Andersson (utredningssekreterare)
Lisa Ernberg (utredningssekreterare)
Tomas Ahlbeck (kommunikatör)

Utses att justera

Pernilla Röjner

Justeringen
Protokollet omfattar

§§1-6

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Pernilla Röjner

…………………………………
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§

1

Politisk organisation för förskolenämnden

FSKF-2018-19416
Sammanfattning

Förskolenämnden fastställer den politiska organisationen. Förslag till politisk organisation
föreligger från ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) om inrättande av ett arbetsutskott med 3
ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
Yrkanden

Lisbeth Persson-Ekström (SD) yrkar att arbetsutskottet ska bestå av 5 ordinarie ledamöter
och 5 ersättare.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Lisbeth Persson-Ekströms yrkande till förmån för
sitt eget förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt egna förslag mot Lisbeth Persson-Ekströms (SD) förslag och finner
att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag varvid votering begärs och genomförs.
Votering

Votering sker enligt uppropslistan.
Med 11 röster för Rose-Marie Carlssons (S) förslag och 2 röster för Lisbeth PerssonEkströms (SD) yrkande beslutar nämnden enligt Rose-Marie Carlssons förslag, se bilaga 1.
Reservationer

Mette Lisberg (SD) och Lisbeth Persson-Ekström (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
lämna in en skriftlig reservation, bilaga 2.
Beslut

1. Förskolenämnden antar förslag till politisk organisation för förskolenämnden att gälla
under perioden 2019-01-07 – 2022-12-31 innebärande inrättande av arbetsutskott
innehållande 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
2. Förskolenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190107 - Politisk organisation för
förskolenämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-01-07

Förskolenämnden
Voteringslista: §1
Ärende:

Politisk organisation för förskolenämnden, FSKF-2018-19416

Voteringslist(or)
Votering antal ledamöter i förskolenämndens arbetsutskott
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Frida Palmquist (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Lars Joel Michael Nordström (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C), Ledamot
Mette Lisberg (SD), Ledamot
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD), Ledamot
Surra Al Sakban (MP), Ersättare
Torsten Viktor Gunnarson (M), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
11

2

0

4

5

Reservation
Förskolenämnden 20190107
Ärende: 2: FSKF-2018-19416

Politisk organisation för Förskolenämnden

I Sverige har vi proportionella val. Det innebär att mandaten till de olika partierna står
i proportion till antalet röster. På grund av detta yrkar vi Sverigedemokrater, såsom
tredje största parti, på att det ska finnas fem ledamöter och fem ersättare i arbetsutskottet. Då får Sverigedemokraterna sin rättmätiga insyn baserat på röstantalet och
och väljarnas röster begränsas då inte.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

________________
Mette Lisberg (SD)

________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

med instämmande av:

___________________
Christer Bengtsson (SD)

___________________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
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§

2

Val av ledamöter till arbetsutskottet

FSKF-2018-19418
Sammanfattning

Förskolenämnden har under föregående punkt beslutat om en politisk organisation med
arbetsutskott. Under denna punkt är det fråga om val av ledamöter och ersättare.
Vid mötet läggs förslag fram för ledamöter och ersättare till arbetsutskottet.

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:
Ledamöter
Rose-Marie Carlsson (S) ordförande
Anneli Bojesson (L) 1:e vice ordförande
Linda Obiedzinski (M) 2:e vice ordförande
Ersättare
Mats Sjölin (S)
Nancy Diaz-Afzali (C)
Stefana Hoti (MP)
2. Förskolenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190107 Val av ledamöter till arbetsutskottet

Paragrafen är justerad
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§

3

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.
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.

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



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190107 Rätt att företräda
förskolenämnden/förskoleförvaltningen
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§

4

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.
Beslut

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

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190107 Introduktion för förtroendevalda
Inbjudan från stadskontoret fortbildning förtroendevalda 2019
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§

5

Sammanträdestider för förskolenämnden och dess arbetsutskott 2019

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.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) informerar om att det den 14 januari klockan 9.00 är
ett extrainsatt AU som inte står med i den bifogade sammanträdesplanen.
Yrkanden

Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar att ytterligare en beslutsmening läggs
till om att arbetsutskottet på egen hand kan besluta om eventuella ändringar av deras
sammanträdestider. Hon finner att nämnden bifaller hennes tilläggsyrkande.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner framlagt förslag till datum för sammanträden för
förskolenämnden och dess arbetsutskott 2019.
2. Förskolenämnden beslutar att arbetsutskottet på egen hand kan beslut om eventuella
ändringar av dess sammanträdestider.
Beslutsunderlag



G-Förskolenämnden 190107 Sammanträdestider för förskolenämnden och dess
arbetsutskott 2019
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§

6

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Peter Lindberg, förskoledirektör, informerar om förvaltningens organisation och arbete
under den gångna mandagperioden.
Louise Säfström, nämndsekreterare, lämnar praktisk information inför den nya
mandatperioden.

