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Malmö stad

Förskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-01-30 13:00-14:00

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

Peter Lindberg, förskoledirektör
Agneta Sjölund, avdelningschef
Ana Maria Deliv, avdelningschef
Annika Niehoff, avdelningschef
Elsa Mattia, utbildningschef
Jan-Ola Olsson, utbildningschef
Margaretha Danielsson, utbildningschef
Mats Holmström, avdelningschef
Peter Wahlström, utbildningschef
Louise Säfström, nämndsekreterare
Josefine Storm, utvecklingssekreterare
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Eventuellt förhinder anmäls snarast till Louise Säfström
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1.

Val av justerare

2.

Information från kurser och konferenser

Beslutsunderlag



3.

Rapport gällande EECERA, European Early Childhood Education Research
Association årlig konferens 2018
Attestinstruktion för förskoleförvaltningen 2019

FSKF-2019-241
Sammanfattning

Förändringar i ansvarsområden medför förändringar i attestinstruktionen. Attestinstruktionen
visar vem som är ansvarig för beslut som får ekonomiska konsekvenser. Attestinstruktionen
reglerar vilken nivå ekonomiska beslut får fattas på och är en del av nämndens interna
kontroll.
Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna
sammanställs i en attestförteckning för respektive verksamhetsområden och nämnden ska vid
behov upprätta kompletterande tillämpningsanvisningar. I attestförteckningen sammanställs
besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa och förskolenämnden ansvarar
för att den hålls aktuell.
Förslag till beslut

1.Förskolenämnden fastställer föreslagen attestinstruktion för förskoleförvaltningen,
vilken börjar gälla från och med 5 februari 2019.
2.Förskolenämnden upphäver i och med detta tidigare attestinstruktion.
Beslutsunderlag



4.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190130 Attestinstruktion för
förskoleförvaltningen 2019
Attestinstruktion förskoleförvaltningen
Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola

FSKF-2018-20105
Sammanfattning

Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ta ut en avgift om 25 000 kr för
den som ansöker om godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering av en
fristående förskoleenhet och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet
från den 1 april 2019. Vidare att avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in samt
att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas. Förskolenämnden föreslår
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kommunfullmäktige att besluta att ingen avgift ska tas ut vid ansökan om utökning av
befintlig verksamhet vid en förskoleenhet. Inom ramen för ansökningsförfarandet kan
förskoleförvaltningen komma att inhämta uppgifter från bl.a. kreditupplysningsföretag,
Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket samt Kronofogdemyndigheten.
Förskoleförvaltningen kan även komma att använda uppgifter som rör sökanden och som
förekommer i förskoleförvaltningen tillsyn eller i ärenden hos Skolinspektionen eller annan
tillsynsmyndighet.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att den som ansöker om
godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet
och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet ska betala 25 000 kr i
avgift från den 1 april 2019.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften ska betalas i samband
med att ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.
3. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ingen avgift ska tas ut vid
ansökan av befintlig huvudman om utökning av befintlig verksamhet vid en förskoleenhet.
Vid ansökan om godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet gäller
istället punkten 1 och 2.
4. Förskolenämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag



5.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190130 avgifter för ansökan om
godkännande för fristående förskola
Revidering av förskolenämndens delegationsordning

FSKF-2019-267
Sammanfattning

Förskolenämnden har beslutat om en delegationsordning. Delegering innebär överföring av
beslutanderätt från en nämnd till ett presidium, ett utskott, en ledamot, ersättare eller en
tjänsteperson underställd nämnden. Föreliggande förslag innebär tillägg/ändringar i aktuell
delegationsordning.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner föreslagna ändringar i förskolenämndens delegationsordning,
vilka börjar gälla från och med 5 februari 2019.
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Beslutsunderlag




6.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190130 Revidering av förskolenämndens
delegationsordning
Förskolenämndens delegationsordning - förslag januari 2019
Förskolenämndens delegationsordning - beslutad 2018-05-23 § 71
Remiss angående klimatutsläpp och matkonsumtion

FSKF-2018-21711
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat om Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad efterlevs,
samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig i ett urval av nämnder
däribland förskolenämnden. Förskolenämnden bedöms i huvudsak efterleva policyn och
nämndens genomförande, utvärdering och uppföljning bedöms som i huvudsak
ändamålsenlig. Det fortsatta arbetet för att genomföra och följa upp arbetet utifrån Policy för
hållbar utveckling och mat för Malmö stad föreslås ske med utgångspunkt i den ordinarie
styrningen och uppföljningen av mål. Detta med utgångspunkt i skollagstiftningen, förskolans
läroplan och de mål som kommunfullmäktige har beslutat om för år 2019.
Förslag till beslut

1.Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande remiss angående klimatutsläpp
och matkonsumtion.
Beslutsunderlag





7.

Revisionsrapport gällande Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
Missiv gällande Remiss angående klimatutsläpp och matkonsumtion SR-2018-54
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190130 Remiss angående klimatutsläpp och
matkonsumtion
Förslag till yttrande över remiss angående klimatutsläpp och matkonsumtion
Information om krisledningsplan

FSKF-2018-22750
Sammanfattning

Information om förskoleförvaltningens krisledningsplan.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden noterar informationen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 20190130 Information om krisledningsplan
Krisledningsplan förskolenämnden
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8.

Bilaga 1 Instruktioner vid kris förskola 2017
Bilaga 2 Checklista vid händelse kris 2017
Bilaga 3 Kontaktlista vid kris - förskola 2017
Bilaga 4 Riktlinjer vid kriskommunikation 2017
Bilaga 5 Mall för dokumentation av krishantering 2017
Redovisning av internationellt arbete 2018

FSKF-2018-21600
Sammanfattning

Stadskontoret sammanställer varje år på uppdrag av kommunstyrelsen en redovisning av
Malmö stads internationella arbete, med hjälp av underlag som begärs in från respektive
förvaltning.
Förskoleförvaltningen har under 2018 deltagit i internationella konferenser och
internationella nätverk. Vidare är ett EU-projekt pågående som involverar en av kommunens
förskolor samt deltagande förskolor från två andra EU-länder. Projektet kommer att avslutas
hösten 2019.

Förslag till beslut

1.Förskolenämnden godkänner förvaltningens redovisning av information.

Beslutsunderlag



9.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 2019-01-30 Redovisning av internationellt
arbete
Redovisning av internationellt arbete 2018
Fortsatt fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningsdirektör

FSKF-2019-616
Sammanfattning

Förskolenämnden är anställningsmyndighet och har som sådan det yttersta
arbetsmiljöansvaret för förskoleförvaltningens medarbetare och chefer. Detta innebär att
nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads
personalpolicy och arbetsmiljöprocessen samt ansvarar för att det systematiska
arbetsmiljöarbetet följs upp. För att kunna leva upp till kraven föreslås nämnden fördela
arbetsmiljöuppgifterna till verksamheten.
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Förskolenämnden föreslås att fördela arbetsmiljöuppgifterna till
förskoledirektören som i sin tur fördelar till underställda chefer.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna till förskoledirektör Peter Lindberg
enligt förslaget i ärendet.

Beslutsunderlag



10.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190130 Fortsatt fördelning av
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningsdirektör
Deltagande vid Skolriksdagen 2019

FSKF-2019-969
Sammanfattning

Förskolenämnden har fått en inbjudan till Skolriksdagen 2019 som anordnas den 6-7 maj på
Stockholm Waterfront Congress Centre.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden deltar vid Skolriksdagen 2019 med samtliga sex ledamöter i
förskolenämndens arbetsutskott, och beslutar att utskottet har rätt att utse en ersättare om
någon av ledamöterna skulle få förhinder.
2. Förskolenämnden beslutar att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.
Beslutsunderlag


11.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190130 Deltagande vid Skolriksdagen 2019
Ändring av datum för introduktion för förtroendevalda

FSKF-2019-1521
Sammanfattning

Den 7 januari fattade förskolenämnden beslut om ärende FSKF-2018-19439, Introduktion för
förtroendevalda. Förskolenämnden beslutade att anta förslag till introduktion för
förtroendevalda samt att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid
utbildningstillfällena. När det gäller beslutade datum för utbildning arrangerad av
förskoleförvaltningen föreslås härmed följande ändring; torsdagen den 11 april ändras till
tisdagen den 9 april, och torsdagen den 16 maj ändras till tisdagen den 14 maj.
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Förslag till beslut

1. Förskolenämnden antar föreslagen ändring av datum gällande introduktionsutbildning för
förtroendevalda i förskolenämnden, samt beslutar att arvode och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgår vid utbildningstillfällena den 9 april och den 14 maj.
Beslutsunderlag



12.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190130 Ändring av datum för introduktion
för förtroendevalda
Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2018-17378

13.

Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10
§ januari 2019

FSKF-2019-349
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.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag



14.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190130 Förteckning över anmälningar till
huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § januari 2019
Redovisning av delegerade beslut januari 2019
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FSKF-2019-351
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.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisning av delegerade beslut.

Beslutsunderlag







15.

Ordförandebeslut gällande yttrande över överklagande av beslut Föräldrakooperativet Kråkan i Malmö
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 20190130 Redovisning av delegerade beslut
januari 2019
Övriga delegationsbeslut - förteckning för perioden 181201-181231
Protokoll FSKN AU 2018-12-10 justerat
Beslut om förskoleplats 181201 – 181231
Protokoll FSKN AU 2019-01-14 justerat
Inkomna skrivelser

Sammanfattning

Följande skrivelser har inkommit till nämnden under föregående månad.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Anmälningar

 FSKF-2017-2154-10.1
Beslut om föreläggande med försiktighetsmått

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §705 Malmö stads
ärendehandbok version 3.0, STK-2018-621

Förslag till Malmö stads ärendehandboken version III med synliga ändringar
 FSKF-2018-22123-2
Begäran om redovisning gällande uppföljning av
fördjupad granskning om tillsyn av fristående förskolor
 FSKF-2018-22125-2
Begäran om redovisning gällande uppföljning av
fördjupad granskning av kompetensförsörjning i förskolan
 FSKF-2018-10375-3.1
Beslut gällande föreläggande avseende
storstädning
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 FSKF-2018-22166-1
Inbjudan till deltagande i Malmöpanelen våren
2019
Dom gällande laglighetsprövning
 FSKF-2018-4617-12
Beslut att överlämna anmälan mot Klara förskola
 FSKF-2018-22765-1
 FSKF-2018-18553-3
Beslut gällande anmälan mot Maryhills förskola

Starta förskola: Vägledning, lagkrav och miljöförvaltningens råd för dig som
driver, arbetar med eller vill starta förskola
Tjänsteskrivelse Miljönämnden § 155 Förslag till att ersätta vägledningen Starta

förskola: Lagkrav och miljöförvaltningens råd MN-2018-01335
Starta förskola: Lagkrav och miljöförvaltningens råd


Protokollsutdrag Miljönämnden § 155 Förslag till att ersätta vägledningen
Starta förskola: Lagkrav och miljöförvaltningens råd MN-2018-01335

Tjänsteskrivelse Miljönämnden § 154 Föreläggande angående utredning av
åtgärder mot trafikbuller på förskole- och skolgårdar i Malmö
Yttrande från gatukontoret

Protokollsutdrag Miljönämnden § 154 Föreläggande angående utredning av

åtgärder mot trafikbuller på förskole- och skolgårdar i Malmö
Starta förskola: Vägledning, lagkrav och miljöförvaltningens råd för dig som

driver, arbetar med eller vill starta förskola

Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik från
Naturvårdsverket

Bullerutredningskartor för respektive förskole- och skolgård
16.

Information från förvaltningen

