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§

22

Årsanalys 2018

FSKF-2019-2504
Sammanfattning

Annika Gottfridsson, enhetschef och Anna Pettersson Gustavsson, verksamhetscontroller,
informerar muntligt om ärendet.
Utvecklingen av förskoleverksamheten sker varje dag i mötet mellan barn och pedagoger.
Förskolenämndens2019-03-20 arbete för att skapa förutsättningar för förskolornas kvalitet
med fokus på det pedagogiska uppdraget utifrån nationella styrdokument har varit
grundläggande under de senaste fyra åren.
Utmaningar kring kvalitet, kompetens och kapacitet har krävt ett aktivt utvecklingsarbete där
kompetensförsörjningen successivt kommit att bli den mest omfattande utmaningen. Flera
aktiva insatser har genomförts för att långsiktigt stärka förutsättningarna för professionens
uppdrag. 2018 års arbete har varit fortsättningen på en långsiktig och systematisk utvecklingsoch förändringsprocess, där organisationsutveckling, införande av tid för
verksamhetsutveckling och arbete med lönebildning varit viktiga beståndsdelar.
Nämndsmålen bedöms till större delen som helt eller delvis uppnådda. För målet inom
målområde 9, En stad med bra arbetsvillkor görs bedömningen att det inte har kunnat
uppnås. Det ekonomiska resultatet för året visar på ett överskott om 4,6 Mkr, vilket
motsvarar 0,2 procent av nämndens nettokostnader.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner Årsanalys 2018 och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en redovisning av skillnaden i
omsättning mellan förskoleområden och presenterar denna vid ett kommande
nämndsammanträde som underlag till beslut om fördjupad analys behövs.
Yrkanden

Joel Nordström (V) yrkar att ytterligare en beslutspunkt läggs till om att förvaltningen tar
fram en redovisning av skillnaden i omsättning mellan förskoleområden och presenterar
denna vid ett kommande nämndsammanträde som underlag till beslut om eventuellt
en fördjupad analys behövs.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) instämmer i Joel Nordströms (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på Joel Nordströms (V)
tilläggsyrkande och finner att nämnden godkänner det. Ordförande Rose-Marie Carlsson (S)
frågar därefter nämnden om nämnden i övrigt kan fatta beslut i enlighet med framlagt förslag
och finner att nämnden godkänner detta.
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Särskilda yttranden

Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Torsten Gunnarson (M) och Joakim Larsson (M)
avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190220 Årsanalys 2018
Åtaganden i Årsanalys 2018
Årsanalys 2018

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-02-20.
Ärende nr 3. Årsanalys 2018.
Årsanalys 2018 är en genomgång av hur förskolenämndens arbete gått 2018 jämfört med de
mål som ställdes upp för året.
Vänsterpartiet föreslog i början på förra året då 2018 års målsättningar skulle beslutas om
att ett mål om minskade barngrupper skulle läggas till. Något som alla andra partier röstade
nej till. På grund av att de andra inte prioriterar minskandet av barngrupper återfinns det nu
inte i analysen någon utvärdering av hur arbetet med minskade barngrupper fortgått under
2018. 2018 var året då #pressatläge och förskoleupproret slog igenom stort. Pressat läge
nämns i årsanalysen men att barngrupperna är ett stort problem nämns inte över huvud
taget. De andra partierna tycks tro att strutsmetoden fungerar, men de återkommande
rapporterna och synpunkterna från personal och föräldrar visar att det inte stämmer. De
stora barngrupperna är ett stort problem.
Rapporten visar vidare att sjukfrånvaron ökar, inte särskilt mycket men i ett läge där
sjukfrånvaron redan är allt för stor är detta såklart ett stort misslyckande. Detta är något vi i
Vänsterpartiet varnade för när budgeten för 2018 togs, den innehöll en rad
smygnedskärningar och vi sa då att personalen inte lär bli friskare så länge deras
arbetssituation inte blir bättre, något de inte kan bli så länge det görs nedskärningar. Precis
som väntat har inte personalen blivit friskare av nedskärningar.
Tyvärr har Förskoleförvaltningen också misslyckats med sitt mål om att anställa fler
förskollärare 2018. Resultatet visar att det nu finns 95 st färre förskollärare än vid förra årets
början. Detta är starkt kopplat till nedskärningarna som förvaltningen tvingats till, men också
till barngruppernas storlek och sjukfrånvaron. Det är självklart svårt att nyanställa och
bibehålla personal i en verksamhet med låg budget, stora barngrupper och hög sjukfrånvaro.
Andelen förskolor med upprättade planer mot diskriminering och kränkningar minskar, och
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alldeles för många av de som upprättats följer inte de krav som ställs upp i lagen. Detta är
mycket oroväckande och något som vi reagerade på redan förra året. Under 2018 verkar
problemet ha blivit ännu större vilket vi markerade emot på mötet och kommer följa under
året.
Vänsterpartiet yrkade att förvaltningen skulle undersöka lite närmare varför vissa
förskoleområden har mycket högre omsättning av barn än andra.
Yrkandet löd:
Att förvaltningen tar fram en redovisning av skillnaden i omsättning mellan förskoleområden
och presenterar denna vid ett kommande nämndsammanträde som underlag till beslut om
fördjupad analys behövs.
Ärendet avslogs först av de andra partierna men efter en paus i mötet togs punkten upp igen
och bifölls då efter en kosmetisk förändring. Att barn lämnar vissa förskoleområden i mycket
högre utsträckning än andra är ett stort problem då de gör det av en anledning och flyttandet
inte är bra för de barn som finns kvar. Detta behöver undersökas och nu kommer det tack
vare Vänsterpartiets yrkande att göras.
Vänsterpartiets budgetförslag inför 2018 var fullt finansierat och innehöll dessutom
satsningar på verksamheten för att kunna minska barngrupperna. Anledningen till att vi vill
satsa på förskolan är att det så desperat behövs. Den otroligt duktiga personal som arbetar i
Malmös förskolor hade om vi satsade tillräckligt mycket på dem kunnat göra ett bra och
inspirerande jobb utan att slita ut sig. Vi inser att barnens bästa förskola måste få kosta, och
att barnen har rätt till såväl frisk och kompetent personal som bra lokaler. Tyvärr valde den
styrande minoriteten istället att underfinansierad verksamheten.
Då Vänsterpartiet har andra visioner avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2019-02-20

_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Särskilt yttrande
!

Förskolenämnden 2019-02-20
Ärende 3: Årsanalys 2018
FSKF-2019-2504
Förskolenämndens årsanalys avseende år 2018 visar fortsatt på väldigt stora utmaningar i
personalfrågorna, främst gällande förskolelärarna. Trots flertalet genomförda insatser och
höga ambitioner från förskoleförvaltningen har man inte lyckats att uppnå målen och antalet
anställda förskolelärare har minskat. Bristen på utbildad personal är en oro som växer sig allt
starkare. Förskoleförvaltningen behöver se över sina insatser och rutiner för att attrahera och
behålla personal i Malmös förskolor. Den ogynnsamma snedfördelningen av förskolelärare
visar tydligt att det inte är omöjligt att driva en verksamhet som attraherar utbildad personal.
Förvaltningen fortsatt se över och arbeta för att en hög förskolelärartäthet ska bli verklighet på
alla kommunens förskolor.
Utöver en minskning av förskolelärare och den försatt ogynnsamma snedfördelningen av
utbildad personal finns det ett par andra punkter man ställer sig frågande till.
Målet avseende antal möten med fristående huvudmän är på pappret uppnått, men då vi vet att
fristående huvudmän inom förskolan i Malmö inte alltid känner inkludering och uppskattning
från förvaltningen ställer vi oss frågande till om det inte behövs fler än två möten per år för att
etablera och utveckla den goda relation förskoleförvaltningen och de fristående huvudmännen
behöver ha.
När det gäller målen avseende ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling upplever vi att målindikatorernas värde inte ses som ett tillräckligt
stort problem av förvaltningen. Målindikatorn avseende andelen förskolor med upprättande
planer mot diskriminering och kränkande behandling har minskat med sju procentenheter från
föregående år och andelen planer mot diskriminering och kränkande behandling som
uppfyller kraven i skollagen och diskrimineringslagen är nere på oroväckande 64%. På detta
målområde behöver förskoleförvaltningen genomföra ett gediget arbete för att öka
medvetenheten ute på förskolorna och ständigt främja det förebyggande arbetet, för att skapa
en trygg vardag för personalen och våra allra yngsta Malmöbor.
Linda Obiedzinski (M)
Joakim Larsson (M)
Med instämmande av
Malin Ahlström

Pernilla Röjner (M)

Torsten Gunnarsson (M)
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23

Nämndsbudget 2019 - Verksamhet och ekonomi

FSKF-2018-876
Sammanfattning

Annika Gottfridsson, enhetschef, informerar muntligt om ärendet.
Nämndsbudget 2019 – Verksamhet och ekonomi innehåller en beskrivning av förskolenämndens
ansvar, planering av verksamheten, volymer och ekonomi. Förskolenämnden kommer vid
sammanträdet i mars 2019 att behandla förslag till nämndsmål och målindikatorer.
I förslaget till nämndsbudget ingår reviderade riktlinjer för ersättning till kommunala och
fristående förskolor och pedagogisk omsorg, Regler för ersättning till kommunala och fristående
förskolor och pedagogisk omsorg, som beskriver vad som styr vilken ersättning som en förskola
eller pedagogisk verksamhet får per barn.
Förskolenämnden föreslås även besluta att fastställa kommunal ersättning för barn i förskola
och pedagogisk omsorg, enligt Grundbelopp till förskolor och pedagogisk omsorg 2019.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner Nämndsbudget 2019 – Verksamhet och ekonomi och översänder
den till kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden godkänner Regler för ersättning till kommunala och fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.
3. Förskolenämnden upphäver i och med detta tidigare Riktlinjer för ersättning till kommunala och
fristående förskolor och pedagogisk omsorg (FSKF-2014-4354).
4. Förskolenämnden fastställer grundbelopp för år 2019 enligt Grundbelopp till förskolor och
pedagogisk omsorg 2019, för barn som är bosatta i Malmö och som är inskrivna i förskola eller
pedagogisk omsorg.
Yrkanden

Joel Nordström (V) yrkar att nämnden ansöker hos kommunfullmäktige att undantas från
effektiviseringskravet på 14,5Mkr och därför kompenseras med motsvarande summa, och att
ärendet återremitteras för att invänta beslut från kommunfullmäktige.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Joel Nordströms (V) återremissyrkande.
Linda Obiedzinski (M) yrkar avslag på det framlagda förslag till förmån för eget budgetförslag
i kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer proposition på Joel Nordströms (V)
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återremissyrkade och finner att nämnden beslutar att avslå det och att ärendet därmed ska
avgöras idag.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer därefter Linda Obiedzinskis (M) yrkande mot det
framlagda förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag.
Reservationer

Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 3.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Torsten Gunnarson (M) och Joakim Larsson (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag i kommunfullmäktige och avser
lämna in en skriftlig reservation, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190220 Nämndsbudget 2019 - Verksamhet
och Ekonomi
Nämndsbudget 2019 - Verksamhet och ekonomi
Regler för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk
omsorg
Grundbelopp till förskolor och pedagogisk omsorg 2019
Specifikation av grundbelopp 2019

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-02-20.
Ärende nr 4. Budget 2019.

Förskolenämnden har fått i uppdrag att anta en intern budget utifrån de medel som
Kommunfullmäktige beslutat om. Den av S, L och Mp framlagda budgeten innebär
nedskärningar i verksamheten. Kommunfullmäktige har lagt generella nedskärningar på
ungefär 14,5 Mkr jämfört med 2018 års budget. Förutom detta har den styrande
oppositionen inte valt att kompensera nämnden för de ökade lokalkostnader nämnden har
för att den genomfört nödvändiga lokalförbättringar. Detta innebär att pengar som hade
kunnat gå till att behålla personal eller göra nödvändiga inköp istället läggs på högre hyror.
I den föreslagna budgeten för 2019 föreslås nämnden lägga mindre pengar på personal än
2018. Detta trots att lönerna stigit och antalet barn ökat. Verksamheten går redan på knäna
och att då budgetera för färre personal är lika oansvarigt som respektlöst.
I sammanträdeshandlingarna för mötet den tjugonde februari finns under punkt 17 ett
yttrande från Lärarförbundet på förslaget till nämndsbudget för 2019, Lärarförbundet slår
fast att det är dåligt att de ökade lokalkostnaderna inte kompenseras och efterlyser
visioner.
Vänsterpartiet anser att den föreslagna budgeten riskerar att avsevärt förvärra situationen i
Malmös förskolor. Mycket tyder på att barngrupperna inte kommer kunna minskas i
behövligt tempo och att sjukfrånvaron inte kommer kunna avhjälpas, vilket så innerligt
behövs. Då detta inte kan accepteras och vi som nämnd har ett ansvar som arbetsgivare och
huvudman för alla de barn som går i förskola i Malmö begärde vi därför att nämnden skulle
be Kommunfullmäktige om att slippa det allmänna kravet på nedskärningar och därför
kompenseras med 14,5 Mkr.
Vänsterpartiet yrkade:
Att nämnden ansöker hos Kommunfullmäktige att undantas från effektiviseringskravet på
14,5Mkr och därför kompenseras med motsvarande summa, och att ärendet återremitteras
för att invänta beslut från Kommunfullmäktige.
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Socialdemokraterna ville inte gå med på detta utan krävde att få fortsätta göra sina
nedskärningar. De andra nämndsledamoterna stöttade Socialdemokraterna i detta.
Då Vänsterpartiet inte stillatigande kan acceptera sådan oansvarig och respektlös styrning
avger vi härmed denna reservation.

Malmö, 2019-02-20

_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Reservation
!

Förskolenämnden 2019-02-20
Ärende 4: Nämndsbudget 2019 - Verksamhet och ekonomi
FSKF-2018-876
Med hänvisning till Moderaternas och Centerpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige
yrkade vi avslag till föreslagen nämndsbudget i förskolenämnden. Förskoleförvaltningen har
idag stora problem med att attrahera och behålla utbildad personal, att säkerställa en likvärdig
förskola för alla Malmös barn och att nå ut till de som traditionellt inte sätter sina barn i
förskola. Den nationella bristen på förskollärare är visserligen en del av problemet, men det
innebär inte att stadens styre inte bör göra allt i sin makt för att säkerställa god kvalité och
kvantitet - inte bara med ord, utan även genom handling.
Moderaterna och Centerpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige inkluderade bland annat
ett förskolelärarlyft på 33 miljoner och en extra satsning på öppna förskolor; förslag och
medel som hade bidragit till att lösa en del av de problem förskoleförvaltningen kämpar med
idag. Med en moderat och centerpartistisk budget, men framför allt ett sådant styre, hade
förskoleförvaltningen givits de medel och möjligheter som den styrande minoriteten inte
tillhandahåller, men som man så skyndsamt behöver för att kunna lösa en del av problemen i
Malmös förskolor.
Då vi inte för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.

Linda Obiedzinski (M)
Joakim Larsson (M)
Med instämmande av
Malin Ahlström

Pernilla Röjner (M)

Torsten Gunnarsson (M)
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Medborgarförslag gällande pensionerade förskollärare som extra resurs

FSKF-2018-21277
Sammanfattning

En Malmöbo har lämnat in ett medborgarförslag till förskolenämnden. I medborgarförslaget
föreslås att Malmö stad ska använda pedagoger som börjar närma sig pension eller som redan
gått i pension som extra resurser i skola/förskolan. Förslagsställaren föreslår också att äldre
medarbetare erbjuds möjligheten att gå ner i tid. Och att någon form av verksamhet startas
där man utöver ordinarie personal låter pensionerade pedagoger gå in som en extra resurs i
verksamheterna. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslut

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

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Beslutsunderlag





Medborgarförslag gällande pensionerade förskollärare som extra resurs
G-Tjänsteskrivelse förskolenämnden 190220 Medborgarförslag rörande
pensionerade pedagoger som extra resurs
Förslag till yttrande rörande medborgarförslag rörande pensionerade pedagoger
som extra resurs

Paragrafen är justerad
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Intern kontrollplan 2019

FSKF-2019-1414
Sammanfattning

Förslaget till intern kontrollplan är framtagen utifrån Kommunfullmäktiges reglemente för intern
kontroll och av nämnden antagna Riktlinjer för arbetet med intern kontroll. Förvaltningen har
genomfört riskanalyser som sammanställts, diskuterats i ledningsgruppen och godkänts av
förskoledirektören och nämndens arbetsutskott. Dessa ligger till grund för intern kontrollplan
2019.
Återrapportering av granskningar kommer att ske löpande till nämnden i form av särskilda
ärenden. Återrapportering av direktåtgärder kommer att ske samlat i samband med
årsuppföljningen i februari 2020.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till intern kontrollplan 2019.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via Stratsys.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 190220 Intern kontrollplan 2019
Intern kontrollplan 2019
Riskanalys förskoleförvaltningen 2019

Paragrafen är justerad
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26

Uppföljning av intern kontroll 2018

FSKF-2019-1412
Sammanfattning

Granskningar har redovisats löpande till nämnden under hela året. Här redovisas även de
direktåtgärder som fanns med i internkontrollplan 2018 och vad som har genomförts. Detta
är förskolenämndens årliga redovisning till kommunstyrelsen.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2018 och skickar densamma
till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Torsten Gunnarson (M) och Joakim Larsson (M)
avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 5.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via Stratsys.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse förskolenämnden 190220 Uppföljning av intern kontroll 2018
Uppföljning intern kontroll 2018
Bilaga 1. Självskattning 2018

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
!

Förskolenämnden 2019-02-20
Ärende 7: Uppföljning av intern kontroll 2018
FSKF-2019-1412
Uppföljningen av intern kontroll är ett övergripande dokument som inkluderar
riskbedömning, direktåtgärder och granskningar av olika områden i förskoleförvaltningens
verksamhet. Det är lättöverskådligt och informerande att få en allmän granskning i enlighet
med vad som presenterats, men trots detta anser vi inte att det är ett fullständigt dokument i
den mån att det för politiker och andra berörda är svårt att se problemets utsträckning och
allvar. Vi hade önskat att förvaltningen var villig att inkludera en kort sammanställning på i
hur hög utsträckning risken blivit verklighet, för att man enkelt ska kunna få sig en
uppfattning om hur allvarliga riskerna är. Vi hade även önskat att uppföljningen innehöll
konsekvenser för om åtgärderna inte fungerar, och vad som i så fall sker men framför allt vem
som är ansvarig när elektronisk utrustning försvinner eller fel summa betalas ut.

Linda Obiedzinski (M)
Joakim Larsson (M)
Med instämmande av
Malin Ahlström

Pernilla Röjner (M)

Torsten Gunnarsson (M)
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§

27

Remiss angående handlingar till granskning för Ändring av detaljplan för
fastigheten Tuborg 1 i Innerstaden i Malmö (ÄDp 5619)

FSKF-2018-21250
Sammanfattning

Ärendet avser ändring befintlig detaljplan Dp 4479 så att planen även medger
gymnasieverksamhet. Förskolenämnden har inte invändningar mot att detaljplanen även ska
medge gymnasieverksamhet, men ser det som olyckligt om denna förändring i praktiken
påverkar tillgången på förskoleplatser negativt.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret i Malmö
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190220 Remiss ang handlingar till granskning
för ändring av detaljplan för fastigheten Tuborg 1 ÄDp 5619
Förslag till yttrande över remiss angående handlingar till granskning för Ändring av
detaljplan för fastigheten Tuborg 1 i Innerstaden i Malmö (ÄDp 5619)
Samrådshandling för ändring av detaljplan för fastigheten Tuborg 1 i Innerstaden i
Malmö (ÄDp 5619)
Följebrev till remiss angående handlingar till granskning för Ändring av detaljplan
för fastigheten Tuborg 1 i Innerstaden i Malmö (ÄDp 5619)
Beviljande av anstånd

Paragrafen är justerad
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§

28

Remiss angående samrådshandlingar för förslag till detaljplan för del av
fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö (Dp 5577)

FSKF-2018-22887
Sammanfattning

Förskolenämnden noterar att förslaget är en första etapp i en mera omfattande utveckling av
Rosengårds centrum. En övergripande stadsbyggnadsidé är att öka stadskvaliteten med en
mera differentierad stadsmiljö och ökat stadsliv. Vidare är den övergripande strategin att
tillföra ny bebyggelse för bostäder och service, samt att öppna upp och koppla
centrumanläggningen mot omgivningen. Förskolenämnden ser denna utveckling som mycket
positiv.
Förskolenämnden noterar att förslaget till detaljplan innefattar en förskola för ca 80 barn i
planområdets norra del. Förskolenämnden är positiv till att en förskola ingår men hade helst
sett att förskolan hade fler platser.
Sammantaget bedömer förskolenämnden aktuell lokalisering av förskola som komplicerad,
med risk för att kostsamma lösningar bli nödvändiga rörande flertalet funktioner. Samtidigt
har nämnden förståelse för att en lokalisering inom en centrumanläggning som Rosengård
centrum blir komplex. Förskolenämnden ställer sig därför med viss tvekan bakom förslaget
till detaljplan i de delar som rör förskola.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande.
Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 MALMÖ
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190220 detaljplan för del av fastigheten
Landshövdingen 1 Dp 5577
Förslag till yttrande över remiss angående samrådshandlingar för förslag till
detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö (Dp 5577)
Remiss angående samrådshandlingar för förslag till detaljplan för del av fastigheten
Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö (Dp 5577)
Remiss angående samrådshandlingar för förslag till detaljplan för del av fastigheten
Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö (Dp 5577)
Följemail till remiss angående samrådshandlingar för förslag till detaljplan för del av
fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö (Dp 5577)
Remiss angående samrådshandlingar för förslag till detaljplan för del av fastigheten
Landshövdingen 1 i Rosengård i Malmö (Dp 5577)
Anstånd beviljat

Paragrafen är justerad
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§

29

Årlig uppföljning av arbetsmiljön

FSKF-2019-1815
Sammanfattning

Johan Deltinger, enhetschef, informerar muntligt om ärendet.
Mot bakgrund av de senaste årens utveckling av sjukfrånvaron fattade Kommunstyrelsen
2016- 03-02 beslut om fortsatt inriktning i arbetet med att skapa hållbara arbetsplatser (STK2015- 934). Som ett led i detta fick stadskontoret i uppdrag att ta fram en modell för
uppföljning av arbetsmiljön. Uppföljningen utgör ett underlag för det fortsatta
arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen med möjligheter att göra fördjupande analyser av
arbetsmiljön. I detta arbete har Förvaltningsrådet, i sin egenskap av skyddskommitté, en
viktig roll. Förvaltningen har utifrån framtagna indikatorers värde som redovisas i
beslutsunderlagen kommenterat utfallet samt beskrivit de insatser som genomförts under året
för att förbättra eller bevara värdena. Svaren har utgått ifrån årsanalysen 2018 samt
lägesbedömning 2018.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisad årlig uppföljning av arbetsmiljön 2018.

Särskilda yttranden

Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse förskolenämnden 190220 Årlig uppföljning av arbetsmiljön
Årlig uppföljning av arbetsmiljön 2018

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-02-20.
Ärende nr 10. Årlig uppföljning av arbetsmiljön.
Rapporten är som namnet vittnar om en årlig uppföljning av förskoleförvaltningens arbetsmiljö.
Det är beklämmande att det är en så stor skillnad på det genomsnittliga antalet medarbetare per
chef för kvinnor och män. Kvinnor är i genomsnitt 22 medarbetare per chef och män är i
genomsnitt 16 medarbetare per chef. Detta kan inte uteslutas vara en delförklaring till varför det i
samma rapport anges att män i genomsnitt har färre sjukdagar än kvinnor.
Många av de åtgärder som förvaltningen tar till är bra och hjälpsamma. Tyvärr kan de inte väga
upp för de usla förutsättningar som de allt för stora barngrupperna utgör. Vänsterpartiet anser att
en av de viktigaste arbetsmiljöinsatser som kan göras är att minska barngruppern, men den
styrande minoritetens budget medger inte att barngrupperna minskas i den utsträckning som
behövs.
Av dessa skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2019-02-20
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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§

30

Årlig uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet

FSKF-2019-1813
Sammanfattning

Johan Deltinger, enhetschef, informerar muntligt om ärendet.
I samband med att Malmö stads arbetsmiljöprocess beslutades, fattades det också beslut om
en kommungemensam rutin för årlig uppföljning av Malmö stads system för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Syftet med uppföljningen är att ta reda på hur systemet fungerat under det
senaste året, identifiera eventuella förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet
bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningens
samverkansgrupper har svarat på Arbetsmiljöverkets självskattning av SAM enligt Malmö
stads rutin. Förvaltningsrådet tillika skyddskommitté har utifrån en samlad bild av alla
samverkansgruppers svar rapporterat till stadskontoret via systemet Stratsys. Resultatet har
utgjort underlag i arbetet med att ta fram en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2019.
Handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet 2019 som ska beslutas efter förvaltningsrådet den
14/2 finns med i beslutsunderlagen med tillhörande förtydligande.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisad årlig uppföljning för 2018 av systemet för
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Särskilda yttranden

Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse förskolenämnden 190220 Årlig uppföljning av systemet för det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Årlig uppföljning av systematiskt miljöarbete 2018
Självskattning av systematiskt arbetsmiljöarbete Totalt 2018
Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2019
Förtydligande till Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-02-20.
Ärende nr 11. Årlig uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Nämnden skulle i detta ärende ta ställning till systemet för den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. I en av bilagorna återfinns ett förtydligande kring vad som ska
göras under 2018. En av åtgärderna som då ska genomföras är en utbildning i normkritik för
samtliga medarbetare.
Vänsterpartiet anser att det är positivt att fortbildning i normkritik ska utföras i större skala än
tidigare, något vi drivit hårt i kommunen och kommer fortsätta med. Det finns mycket kvar att göra
i kampen för en mer inkluderande förskola, något Vänsterpartiet prioriterar.
Av detta skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2019-02-20
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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§

31

Redovisning av medel beviljade till insatser för jämställdhet,
antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter

FSKF-2019-2474
Sammanfattning

Utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beslutade vid sammanträde i
februari 2018 om att bevilja medel för insatser för jämställdhetsintegrering i
utbildningsområde Söder. Arbetet har genomförts och resultat redovisas härmed.
Generellt sett är måluppfyllelsen god. Planerade aktiviteter och inköp har genomförts.
Resultat kan märkas i alla verksamheter som har ingått i satsningen. Utvecklingsarbetet har
resulterat i en förflyttning i önskad riktning.
Beslut

1. Förskolenämnden beslutar godkänna redovisningen av medel beviljade till insatser för
jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter.
2. Förskolenämnden översänder redovisningen av medel beviljade till insatser för
jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter till Utskottet
för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Särskilda yttranden

Ana Maria Stuparich-Clementi (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 180220 Redovisning av medel beviljade till
insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella
minoriteter
Redovisning av medel beviljade till insatser för jämställdhet

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-02-20.
Ärende nr 12. Redovisning av beviljade medel.
Ärendet är en uppföljning av ett avslutat projekt om jämställdhetsintegrering som en del av
förskoleförvaltningen drivit.
Projektet verkar ha fallit ut väl vilket Vänsterpartiet välkomnar. Då det här inte är tillfälliga eller små
behov utan omfattar alla Malmös förskolor anser Vänsterpartiet att det hade varit bättre om den
här typen av verksamhet inte gjordes i projektform utan var en naturlig del av Malmös förskolor.
Något vi ämnar arbeta för.
Därför avger vi detta särskilda yttrande.
Malmö, 2019-02-20
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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§

32

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

FSKF-2019-2709
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 redovisningen av anmälningar till huvudmannen enligt
skollagen 6 kap. 10 §.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190220 Förteckning över anmälningar till
huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § februari 2019

Paragrafen är justerad

28

§

33

Redovisning av delegerade beslut februari 2019

FSKF-2019-2708
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 redovisning av delegerade beslut.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190220 Redovisning av delegerade beslut
Protokoll förskolenämndens arbetsutskott 2019-01-28 justerat
Beslut om placeringar januari 2019
Övriga delegationsbeslut - förteckning för perioden 190101-190131

Paragrafen är justerad
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§

34

Inkomna skrivelser februari 2019

FSKF-2019-2510
Sammanfattning

En förteckning över inkomna skrivelser till förskolenämnden sedan föregående sammanträde
har tagits fram.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förteckningen över inkomna skrivelser.

Särskilda yttranden

Ana Maria Stuparich-Clementi (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190220 Förteckning över inkomna skrivelser
februari 2019
A) FSKF-2019-1901-1.1 - Protokollsutdrag KS - Fördelning av statliga medel
avseende finskt förvaltningsområde 2019
B) FSKF-2018-23511-1.1 - Överenskommelse om valteknisk samverkan
C) FSKF-2018-23511-1.2 - Överenskommelse om valteknisk samverkan
D) FSKF-2018-9491-17 - Beslut gällande förutsättningar för anmälan till Lärarnas
ansvarsnämnd
E) FSKF-2018-12034-13 - Beslut gällande anmälan
F) FSKF-2018-12119-16 - Beslut gällande anmälan
G) FSKF-2018-15755-6 - Dom - Överklagande av beslut om Tilläggsbelopp, Jensen
Education School
H) FSKF-2019-1744-1 - Klagomål gällande arbetssituationen på Tessins förskola,
Mariehage förskola och Hästhagens förskola

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-02-20.
Ärende nr. 15 H. Inkommen skrivelse
Det har inkommit en skrivelse till nämnden som är ett urklipp av en debattartikel i Sydsvenska
dagbladet den 14/12 2018, artikeln är skriven av en person som arbetar i Malmös förskolor och
den belyser hur det är att arbeta i för stora barngrupper med för lite personal och för få utbildade
kollegor. Artikelförfattaren beskriver väldigt träffande den stress detta innebär och frågar om
någon politiker hör dess klagan. Till urklippet är det bifogat en lång rad namnunderskrifter från
medarbetare i Malmös förskolor som vill uttrycka sitt medhåll till artikeln.
Vänsterpartiet erkänner vilket mod det krävs för att skriva under texten med sitt namn och tackar
de som skrivit under brevet. Vänsterpartiet vill även tacka den som varit modig nog att skriva
själva artikeln, även det ett stort och viktigt steg.
Vi vet att alla politiker i Malmö Förskolenämnd känner till hur stressigt personalen har det och de
effekter de stora barngrupperna fått. Alla förutom Vänsterpartiet underlåter att agera ändå.
Anledningen till att vi vet detta är att vi suttit på otaliga möten där detta rapporterats om.
Vänsterpartiet har gång på gång tagit upp det problem som de för stora barngrupperna utgör, vi
har också gång på gång lagt förslag på hur nämnden kan komma tillrätta med problemet.
Vänsterpartiet är enda parti som för 2019 budgeterat för att på riktigt kunna minska
barngrupperna. Vänsterpartiet har som enda parti lagt förslag om att ett av nämndsmålen bör
inbegripa att barngrupperna ska minska. Vänsterpartiet har som enda parti föreslagit att
förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för hur Malmö ska nå skolverket riktlinjer avseende
barngruppsstorlekar. Varje förslag vi lagt på detta område har röstats ned av samtliga övriga
partier i nämnden.
Av dessa skäl avger vi detta särskilda yttrande.
Malmö, 2019-02-20
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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§

35

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Peter Lindberg, förskoledirektör, lämnar aktuell information.






Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson, forskare vid Malmö universitet, har
tittat på Malmö stad och dilemman kring förskolelärares uppdrag. Deras slutrapport
har publicerats idag och finns att läsa på Komin och malmo.se.
För cirka två veckor sedan kom det en artikel i Sydsvenskan om att en grupp
vårdnadshavare var kritiska till förvaltningens föräldraenkät och hade tagit fram en
egen som de distribuerade bland övriga vårdnadshavare i staden. Förvaltningen har
fått inskickat cirka 150 av de alternativa enkäterna vilka hanteras som klagomål.
Det har uppkommit misstanke om fuktskador på tre av kommunens förskolor.
Mätningar har gjorts och medan man inväntar resultat har tillfälliga placeringar hittats
till samtliga barn.
Vid årsskiftet hade förvaltningen cirka 50 servicevärdar som var anställda genom
arbetsförmedlingens satsning på extratjänster och som hade som uppdrag att avlasta
ordinarie personal på förskolorna med städning m.m. På grund av
arbetsförmedlingens nationella nedskärningar kommer samtliga dessa tjänster att dras
in.
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