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Malmö stad

Förskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-03-27 13:00

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)
Lisbeth 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

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

Val av justerare

2.

Rapporter från kurser och konferenser

Sammanfattning

Anneli Bojesson (L) och Linda Obiedzinski (M) informerar om ICSEI-konferensen i
Stavanger som ägde rum i januari.
3.

Nämndsbudget 2019 - Mål

FSKF-2019-1574
Sammanfattning

Detta ärende avser förslag till nämndsmål år 2019, som enligt den kommunövergripande
tidplanen ska antas av nämnden senast den 31 mars 2019.
Förskolenämnden har beslutat om Nämndsbudget 2019 – Verksamhet och ekonomi (2019-02-20, §
23), vilken innehöll nämndens ansvar, planering av verksamheten, volymer samt ekonomi.
Vidare omfattade beslutet reviderade riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående
förskolor och pedagogisk omsorg, samt fastställande av kommunal ersättning för barn i
förskola och pedagogisk omsorg år 2019.
Kommunfullmäktige har i Budget 2019 beslutat om 10 kommunfullmäktigemål, vilka
överensstämmer med de mål som varit aktuella under tidigare mandatperiod. Varje nämnd
ansvarar för att bidra till kommunfullmäktiges mål och detta förslag innehåller nämndsmål,
målindikatorer och åtaganden kopplade till samtliga kommunfullmäktigemål.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Nämndsbudget 2019 - Mål och översänder Nämndsbudget
2019 i sin helhet till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



4.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Nämndsbudget 2019 - Mål
Nämndsbudget 2019
Remiss gällande samråd för Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40
och Innerstaden 31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)

FSKF-2019-3415
Sammanfattning

Förskolenämnden är positiv till att förslaget till detaljplan innehåller en förskola.
Förskolenämnden anser dock att förskolan bör dimensioneras för 160 barn istället för
planförslagets 120 barn. Förskolenämnden är positiv till lokaliseringen inom planområdet.
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Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande.

Beslutsunderlag







5.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Remiss gällande samråd för
Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7 (Ellstorp) m.fl.
i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)
Förslag till yttrande över Remiss gällande samråd för Detaljplan för fastigheterna
Innerstaden 30:40 och Innerstaden 31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp
5564)
Planbeskrivning gällande Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och
Innerstaden 31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)
Plankarta gällande Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och Innerstaden
31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564) (4/6)
Följebrev gällande Detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och Innerstaden
31:7 (Ellstorp) m.fl. i Innerstaden i Malmö (Dp 5564)
Uppföljning av fördjupad granskning om tillsyn av fristående förskolor

FSKF-2018-22123
Sammanfattning

Stadsrevisionen har i sin uppföljning av den fördjupade granskning av förskolenämndens
tillsyn av fristående förskolor, som gjordes våren 2017, begärt en redovisning av vidtagna
åtgärder efter granskningen. Förskoleförvaltningen har skickat en sådan redovisning till
stadsrevisionen.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




6.

G-Tjänsteskrivelse Förkolenämnden 190327 Uppföljning av fördjupad granskning
om tillsyn av fristående förskolor
Redovsning gällande uppföljning av fördjupad granskning om tillsyn av fristående
förskolor
Uppföljning av fördjupad granskning av kompetensförsörjning i förskolan

FSKF-2018-22125
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde under hösten 2017 en fördjupad granskning av
Kompetensförsörjning i förskolan. Vid granskningen identifierades ett antal områden som
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stadsrevisionen rekommenderade nämnden att vidta åtgärder kring. Nämnden har i sitt
yttrande (Dnr. FSKF 2017-17535) redogjort för vidtagna och planerade åtgärder.
Stadsrevisionen genomför nu en uppföljning av nämndens arbete med de rekommendationer
som lämnades. Med anledning av uppföljningen begär stadsrevisionen en redovisning av vilka
åtgärder som har vidtagits och vilken effekt dessa åtgärder har haft på verksamheten.
Förvaltningen har nu svarat på de åtgärder, effekter och ytterligare insatser som planeras
avseende kompetensförsörjning i förskolan.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag






7.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Uppföljning av fördjupad granskning
av kompetensförsörjning i förskolan
Förskoleförvaltningens svar avseende - Uppföljning av fördjupad granskning av
kompetensförsörjning i förskolan
Bilaga 1 - RAPPORT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR BARNENS BÄSTA
FÖRSKOLA - KOMPETENSGAP 2018
Bilaga 2 - Rapport - Uppföljning av handlingsplan till strategi för
kompetensförsörjning förskola
Uppföljning av klagomål inkomna år 2018

FSKF-2019-4260
Sammanfattning

Denna uppföljning av klagomål inkomna till förskoleförvaltningen under 2018 visar att den
trend med stor ökning av klagomål mellan åren har brutits och istället blir 2018-års resultat
liknande 2017. Den största andelen klagomål under 2018 rör upplevda brister i tillsyn och
omsorg och klagomål som rör pojkar är överrepresenterade i relation till flickor.
Uppföljningen visar även att skillnader mellan utbildningsområdena i antal diarieförda
klagomål kvarstår men att dessa skillnader minskat.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporten.
Beslutsunderlag



8.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Uppföljning av klagomål inkomna år
2018
Rapport - Uppföljning av klagomål inkomna år 2018 190311
Uppföljning av diskriminerings- och kränkningsärenden 2018
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FSKF-2019-4261
Sammanfattning

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Föreliggande rapports syfte är att ge nämnden
en helhetsbild av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt att öka
kunskapen om förvaltningens arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling så
att diskriminering och annan kränkande behandling motverkas.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporten.
Beslutsunderlag



9.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Uppföljning av diskriminerings- och
kränkningsärenden 2018
Uppföljning av diskriminerings- och kränkningsärenden, 2018
Hantering av information rörande elev- och barnadministration som
tidigare förvarats i IT-systemet Elit

FSKF-2017-5653
Sammanfattning

Digital information rörande barnadministration som tidigare förvarats i IT-systemet Elit ska
slutligt hanteras. Det innebär att viss information ska gallras och att den informationen som
ska bevaras överlämnas till Malmö stadsarkiv för e-arkivering. Gallringsarbetet kommer att
utföras av grundskoleförvaltningen eftersom grundskolenämnden är systemägare och
systemförvaltare av Elit. Malmö stads stadsarkivarie har på delegation godkänt
förskoleförvaltningens gallringsutredning med plan för bevarande och gallring.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden beslutar att följande information om elev- och barnadministration som
har hanterats i Elit bevaras:
Personuppgifter för barn som har placerats i förskola eller annan pedagogisk omsorg i
Malmö stad, inklusive namn på verksamheten och placeringstiden
Förteckning förskolor /enheter
Verksamheternas enhetsnamn
Antal platser per förskola /enhet.
2. Förskolenämnden beslutar att information om elev- och barnadministration som har
hanterats i Elit och som inte ska bevaras, gallras i enlighet med gallringsförslagen i
förskoleförvaltningens gallringsutredning gällande information i Elit.
Beslutsunderlag

7






10.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Hantering av information rörande
elev- och barnadministration som tidigare förvarats i IT-systemet Elit
Malmö stadsarkivs godkännande av gallring av förskolenämndens handlingar i ITstödet Elit
Gallringsutredning av information rörande elev- och barnadministration som
tidigare förvarats i IT-systemet Elit
Kronologi, förvaltningsansvar elevadministrativa system
Redovisning av tabellinnehåll, Elit
Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2018-16692

11.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2018-18608

12.

Redovisning av delegerade beslut mars 2019

FSKF-2019-4725
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








G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Redovisning av delegerade beslut
mars 2019
Protokoll FSKN AU 2019-02-18
Ordförandebeslut behörighet att företräda Malmö stad i förhandling om
förlikningsavtal MIAB
Ordförandebeslut gällande ansökan om rätt till bidrag
Beslut om förskoleplatser 190201-190228
Övriga delegationsbeslut - förteckning för perioden 190201-190228
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13.

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

FSKF-2019-4724
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 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. över inkomna
skrivelser till nämnden sedan föregående sammanträde har tagits fram.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag



14.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Förteckning över anmälningar till
huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § Mars 2019
Inkomna skrivelser mars 2019

FSKF-2019-5122
Sammanfattning

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

1. Förskolenämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Inkomna skrivelser mars 2019
A) FSKF-2018-15755-6 Dom gällande Överklagande av beslut om Tilläggsbelopp
till fristående förskola, Jense
A) FSKF-2018-20932-8.1 Dom gällande överklagande av beslut om Ansökan om
undantag från öppenhetsprincipen
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A) FSKF-2018-13043-8 Dom gällande överklagande av beslut om ansökan om
godkännande för fristående fsk
A) FSKF-2019-3856-9 Beslut gällande överklagande av beslut om ansökan om
enskild pedagogisk omsorg
B) FSKF-2019-5343-1 Information gällande besök av Arbetsmiljöverket hos
regioner och kommuner
B) FSKF-2019-5343-2 Informationsbrev till förtroendevalda- Arbetsmiljöverket
besöker regioner och kommuner
C) FSKF-2019-3568-1 Begäran om yttrande gällande anmälan - Lilla Bäckens
förskola
C) FSKF-2018-16362-11 Beslut gällande anmälan mot Nydala förskola
C) FSKF-2018-12537-3 Beslut gällande förutsättningarna för anmälan till lärarnas
ansvarsnämnd
C) FSKF-2019-3252-1 Beslut gällande anmälan mot Sofielunds förskola i Malmö
kommun
C) FSKF-2018-22765-3 Beslut gällande anmälan mot Klara förskola
D) FSKF-2019-2247-1.4 Protokollsutdrag MN § 14 Miljöredovisning 2018 Uppföljning av Miljöprogram 2009-2020
D) FSKF-2019-2247-1.3 Tjänsteskrivelse MN § 14 Miljöredovisning 2018 Uppföljning av Miljöprogram 2009-2020
D) FSKF-2019-2247-1.2 Bil.1 till protokollsutdrag MN § 14 Miljöredovisning 2018
- Uppföljning av Miljöprogram
D) FSKF-2019-2247-1.1 Bilaga 2 till protokollsutdrag MN § 14 Miljöredovisning
2018 - Uppföljning av Miljöprogram
E) FSKF19221131 Fråga gällande information om anknytningsforskning på möte
med förskolenämnden
E) FSKF-2019-4437-2 Svar till förskolan Guldängen
F) FSKF-2019-4437-1 Inbjudan till studiebesök på Guldängen
G) FSKF-2017-5653-27 Godkännande av gallring av förskolenämndens handlingar
i IT-stödet Elit
H) FSKF19228901 Protokollsutdrag §8 Arbetsgivarutskottet Ny riktlinje Anställning i Malmö stad
H) FSKF-2019-4184-1.1 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 28 Årsredovisning
2018 finskt förvaltningsområde

15.

Information från förvaltningen

16.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2018-21739

17.

För kännedom: Förvaltningsrådets protokoll mars 2019

10

FSKF-2019-2102
Sammanfattning

Förvaltningsrådets protokoll är enbart för kännedom, nämnden tar inte något beslut i detta
ärende. Protokollet kommer att publiceras här så fort det är klart.

