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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-03-27 kl. 13:00-16:55

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)
Yakup Veysel (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C) §§36-41
Mette Lisberg (SD)
Nada Johansson (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Torsten Viktor Gunnarson (M) ersätter Pernilla Röjner (M)
Elin Asker (C) §§42-50 ersätter Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)
Christer Bengtsson (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S) §36
Albin Mikullovci (S) §§36-49
Marianne Friedman (L)
Surra Al Sakban (MP)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Joakim Larsson (M)
Malin Ahlström (M)
Elin Asker (C) §§36-41
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef) §§36-49
Ana Maria Deliv (avdelningschef)
Annika Niehoff (avdelningschef) §§36-49
Elsa Mattia (utbildningschef) §§36-49
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Mats Holmström (avdelningschef) §§36-49
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Peter Wahlström (utbildningschef) §§36-49
Louise Säfström (nämndsekreterare)
Göran Ernström (enhetschef) §§36-49
Eva Fröding (enhetschef) §§36-49
Stina Blix (enhetschef) §§36-49

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Linda Obiedzinski

…………………………………
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Lisa Lemmeke (enhetschef)
Annika Gottfridsson (enhetschef)
Gabriella Fricke (enhetschef) §§36-49
Moa Morin (enhetschef) §§36-49
Sandra Jarl (HR-konsult) §§36-49
Anna Pettersson Gustafsson (controller) §§36-49
Cathrine Harrysson (facklig representant) §§36-49
Ingela Svensson (facklig representant) §§36-49
Ann-Marie Berglund (facklig representant) §§36-49
Utses att justera

Linda Obiedzinski

Justeringen

2019-04-03

Protokollet omfattar

§§36-50

3

ÄRENDELISTA
§36
§37
§38
§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45
§46
§47
§48
§49
§50

Rapporter från kurser och konferenser
Nämndsbudget 2019 - Mål
Remiss gällande samråd för 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
Uppföljning av fördjupad granskning av kompetensförsörjning i förskolan
Uppföljning av klagomål inkomna år 2018
Uppföljning av diskriminerings- och kränkningsärenden 2018
Hantering av information rörande elev- och barnadministration som tidigare
förvarats i IT-systemet Elit
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Redovisning av delegerade beslut mars 2019
Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 §
Mars 2019
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser mars 2019
Information från förvaltningen
Borttagen på grund av sekretess
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§

36

Rapporter från kurser och konferenser

Sammanfattning

Anneli Bojesson (L) och Linda Obiedzinski (M) informerar om ICSEI-konferensen i
Stavanger som de besökte i januari.
Paragrafen är justerad
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§

37

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.
Beslut

1. Förskolenämnden justerar målvärdet under målområde 1 för andelen män blad förskolans
medarbetare till 10% .
2. Förskolenämnden justerar målvärdet under målområde 9 för andelen timavlönade
barnskötare till 5% .
3. Förskolenämnden godkänner i övrigt Nämndsbudget 2019 - Mål och översänder
Nämndsbudget 2019 i sin helhet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Mats Sjölin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Joel Nordström (V) yrkar att det under målområde 3, i anslutning till nämndsmålet ”Barnen
ska erbjudas likvärdig förskola oberoende av var i staden verksamheten bedrivs”, följs in
följande: Ny målindikator: Barngruppernas storlek. Målvärde: Mindre än det senast
uppmätta. Åtagande: Förskoleförvaltningen ska verka för att barngruppernas storlek ska
minska, med särskilt fokus på småbarnsgrupperna, med målsättningen att nå skolverket
rekommendationer.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Joel Nordströms (V) yrkande.
Beslutsgång

Efter överläggningar finner ordförande Rose-Marie Carlsson (S) att nämnden kommer
överens om att följande två justeringar av målvärden görs:


Målvärdet för andelen män blad förskolans medarbetar höjs till 10% under
målområde 1.
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Målvärdet för andelen timavlönade barnskötare sänks till 5% under målområde 9.

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer därefter förvaltningens justerade förslag mot Joel
Nordströms (V) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
justerade förslag.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Julia Radeson Lindeberg (M), Torsten Gunnarson (M) och Nancy
Diaz-Afzali (C) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 1.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Joel Nordström (V) avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 3.
Mette Lisberg (SD) och Christer Bengtsson (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Nämndsbudget 2019 - Mål
Nämndsbudget 2019
Nämndsbudget 2018

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
!

Förskolenämnden 2019-03-27
Ärende 3: Nämndsbudget 2019 - Mål
FSKF-2019-1574
Förskoleförvaltningens mål grundar sig i de tio kommunövergripande målen som antagits i
kommunfullmäktige och som överensstämmer med målen som var aktuella under föregående
mandatperiod. 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.
Om Moderaterna och Centerpartiets budget hade vunnit gehör i kommunfullmäktige, hade de
kommunövergripande målen, och därav Förskoleförvaltningens mål, sett annorlunda ut och
varit bättre anpassade för arbetet med Malmös utmaningar och problem. Den moderata och
centerpartistiska budgeten innehöll även budgetutrymme för att lösa flera av de problem
förvaltningen tampas med idag, men av det nuvarande styret inte ges tillräckliga resurser för
att lösa.
Gällande målindikatorerna, är det trots allt glädjande att se att förvaltningen efter tidigare
påtryckningar från Moderaterna och Centerpartiet insett att stickprov på alldeles för få enheter
inte är rätt väg att gå för att säkerställa kvalité.

Linda Obiedzinski (M)

Julija Radesson Lindeberg (M) Torsten Gunnarsson (M)

Nancy Diaz Afzali (M)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Malin Ahlström (M)

Elin Asker (C)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, 27 mars 2019
Nämndsbudget 2019-Mål
Diarienr FSKF-2019-1574
Då de politiska målen och prioriteringar i nämndsbudgeten 2019 i princip är
oförändrade sedan föregående mandatperiod då Miljöpartiet satt i styret, ställer vi oss
bakom beslutet.
Miljöpartiet ser dessutom positivt på att ny målindikator under målområde åtta,
gällande växthusgasutsläpp relaterat till mat, har lagts till i målkedjan efter initiativ
från Miljöpartiet och i dialog med ordförande.

Namn ledamot
Stefana Hoti

Namn ersättare
Surra Al Sakban

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2019-03-27.
Ärende nr 3. Nämndsmål 2019.

I detta ärende skulle nämnden besluta om målsättningar för 2019. Vänsterpartiet strävar
efter en visionär och kraftig utökning av målen och satsade därför i sin budget avsevärt
mycket mer pengar på verksamheten för 2019. Den styrande minoriteten bestående av
Socialdemokraterna och Liberalerna med stöd av Miljöpartiet valde istället att göra
besparingar i Malmös förskolor. Detta innebär att målsättningarna för 2019 blev lägre än de
borde vara. Istället väljer styret att behålla kraven på samma nivåer som tidigare. Detta
kommer innebära en ökad press på de anställda.
Då den styrande minoriteten återigen valt att inte ha ett mål kring att minska de allt för
stora barngrupperna föreslog Vänsterpartiet att detta skulle läggas till, yrkandet löd:
Att under målområde 3, nämndsmål ”barnen ska erbjudas likvärdig förskola
oberoende av var i staden verksamheten bedrivs”, föra in följande:
Ny målindikator: barngruppernas storlek.
Målvärde: mindre än det senast uppmätta.
Åtagande: Förskoleförvaltningen ska verka för att barngruppernas storlek ska
minska, med särskilt fokus på småbarnsgrupperna, med målsättningen att nå
skolverket rekommendationer.
Samtliga andra partier röstade emot detta förslag, något som inte kan tolkas på annat sätt
än att de är nöjda med den nuvarande storleken på barngrupperna i Malmös förskolor.
Vänsterpartiet anser att de beslutade målen är för lågt ställda med hänsyn till de
förändringar som Malmös förskolor behöver och dess personal och barn förtjänar. Men
detta hänger tydligt ihop med att de andra partierna hellre sparar på verksamheten, detta
trots den höga stress och de höga sjuktal det innebär.
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Då Vänsterpartiet inte stillatigande kan acceptera sådan oansvarig och respektlös styrning
avger vi härmed denna reservation.

Malmö, 2019-03-27

_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich-Clementi
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden.
Ärende 3. FSKF-2019-1574.
2019-03-27.
Nämndsbudget 2019 - Mål.

Ambitionen att skapa den bästa förskolan för våra barn skall höjas. Det är därför inte
godtyckligt att (som det framgår på flertalet ställen i förslaget) att hålla en nästintill
“status quo” på flertalet målvärden. Detta inkluderar bland annat
kompetensförsörjningen och sjukfrånvaron. Att kunna behålla kvalificerad personal är
en grundläggande förutsättning för Malmö stads förskoleverksamhet. Malmö stads
förskoleverksamhet skall vara en mycket väl fungerande verksamhet för både barnen i
förskolan och de som arbetar i den.

En ökning av förskollärare i Malmö kommun med 50 förskollärare ( vilket innebär en
ökning på ≈ 3%) anser Sverigedemokraterna vara ett alltför oambitiöst målvärde för att
Sverigedemokraterna, med gott samvete, skulle kunna godkänna detta.

Vidare är målvärdet under 1 procentenhet angående minskningen av sjukfrånvaron i
Malmö stads förskolor helt oacceptabel. Även då målvärde saknas, delvis vid
målområde 1 (“Barns delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet”, sidan 8) och helt i
målområde 5 är detta något Sverigedemokraterna ej kan ställa sig bakom.

Sverigedemokraterna vill bland annat minska antalet förste förskollärare, då de arbetar
heltid i barngrupperna. Vidare arbetar Sverigedemokraterna för att det svenska språket
skall prioriteras och avvisar därmed modersmålsundervisningen.
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Sverigedemokraterna vill fortsätta att arbeta mot mindre barngrupper och tillämpandet
av Bunkefloprojektet 2.0 med fokus på kost, hälsa och motion.

Då med anledning av framlagt förslag kan Sverigedemokraterna ej ställa sig bakom
detta, eftersom målen avviker från Sverigedemokraternas egen budgetreservation för
år 2019 i Malmö kommunfullmäktige.

…..........................................
Mette Lisberg (SD)

Med instämmande av:
.................................................
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

….............................................
Christer Bengtsson (SD)
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§

38

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.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande.

Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor
Beslutsunderlag







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)

Paragrafen är justerad
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§

39

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.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad
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§

40

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
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.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger informationen till handlingarna.
Särskilda yttranden

Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-03-27.
Ärende nr 6. Uppföljning av fördjupad granskning om kompetensförsörjning.
De problem Malmös förskolor har handlar inte om marknadsföring. Så länge barngrupperna
är stora, staden segregerad och sjukfrånvaron hög kommer personalomsättningen vara hög
och det kommer vara svårt att rekrytera duktig personal till Malmö.
Den styrande minoriteten är inte beredda att satsa de pengar som behövs för att komma åt
barngruppernas storlek och segregationen. Deras väg framåt består av smygnedskärningar
och påståenden om att det inte går att göra något åt problemen.
Vänsterpartiet står istället för en politik som möjliggör barnens bästa förskola. Genom stora
satsningar på arbetsmiljö och minskade barngrupper kan vi skapa en förskola där chefer och
personal tillsammans kan arbeta med barnens bästa som huvudfokus, inte stressa sig sjuka
för att efterleva oseriösa budgetkrav. När detta görs kommer personal söka sig till Malmö
istället för ifrån.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2019-03-27

_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana-Maria Stuparich-Clementi
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§

41

Uppföljning av klagomål inkomna år 2018

FSKF-2019-4260
Sammanfattning

Moa Morin, enhetschef för utvärderingsenheten, informerar muntligt om ärendet för
nämnden.
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.

Beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporten.
Särskilda yttranden

Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Uppföljning av klagomål inkomna år
2018
Rapport - Uppföljning av klagomål inkomna år 2018 190311

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-03-27.
Ärende nr 7. Uppföljning av klagomål inkomna år 2018.

Barngruppernas storlek är något som såväl personal som vårdnadshavare lyfter som det
kanske största problemet i Malmös förskolor. Det märks i uppföljningen av klagomål
inkomna 2018 där många klagomål kopplas till förutsättningarna och de stora
barngrupperna.
Vänsterpartiet har gång på gång påtalat att de stora barngrupperna inte är bra, vare sig för
barnen eller för personalen. Den styrande minoriteten är däremot inte intresserad av att ta
tag i problemet på riktigt, det satsas inga pengar för att kunna minska barngrupperna, styret
väljer till och med att skära ned i verksamheten.
Så länge den styrande minoriteten inte avser att på riktigt arbeta för mindre barngrupper
kommer dessa problem bestå.
Vänsterpartiet står redo att föra en politik som möjliggör barnens bästa förskola. En förskola
där chefer och personal tillsammans kan arbeta med barnens bästa som huvudfokus, inte
stressa sig sjuka för att efterleva oseriösa budgetkrav.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2019-03-27

_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
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Ana-Maria Stuparich-Clementi
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§

42

Uppföljning av diskriminerings- och kränkningsärenden 2018

FSKF-2019-4261
Sammanfattning

Moa Morin, enhetschef för utvärderingsenheten, informerar muntligt om ärendet för
nämnden.
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.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporten.
Särskilda yttranden

Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190327 Uppföljning av diskriminerings- och
kränkningsärenden 2018
Uppföljning av diskriminerings- och kränkningsärenden, 2018

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-03-27.
Ärende nr 8. Uppföljning av diskriminerings- och kränkningsärenden år 2018.

Förskolenämnden skulle i detta ärende ta ställning till en uppföljning av diskriminerings- och
kränkningsärenden från 2018. Antalet ärenden har ökat under de senaste åren, vilket har
ansetts vara positivt i den bemärkelsen att det bedömts bero på att mörkertalen minskat.
Det finns däremot en del oroväckande tecken i rapporten, för trots att det är positivt att
mörkertalen verkar minska är det fortfarande ledsamt att så pass många diskrimineringsoch kränkningsärenden väcks. Ett annat oroväckande tecken är att ärendena ökar extra
mycket under de vårmånader då verksamheten har högre belastning. Detta är något som
observerats förut och det är något som borde kunna motverkas. När arbetsbelastningen
ökar, vilket förvaltningen känner till på förhand, borde resurserna också öka. Men den
styrande minoriteten har inte tillsatt tillräckliga resurser för att förvaltningen ska kunna
möta den här ökningen tillräckligt vilket den ökade graden av anmälningar är ett tydligt
tecken på.
De allra flesta och största problemen i Malmös förskolor har starka och tydliga kopplingar till
resursbristen. Trots detta väljer den styrande minoriteten att göra smygnedskärningar år
efter år. Vänsterpartiet är starka motståndare till detta och föreslog i sin budget kraftiga
satsningar för att komma tillrätta med detta.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2019-03-27
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana-Maria Stuparich Clementi
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§

43

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.
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.
Beslutet skickas till

Grundskoleförvaltningen
Malmö stadsarkiv
Beslutsunderlag







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

Paragrafen är justerad
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44

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2018-16692

Paragrafen är justerad
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§

45

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2018-18608

Paragrafen är justerad
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§

46

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.
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

Paragrafen är justerad
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47

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.
Beslut

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

Beslutsunderlag



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

Paragrafen är justerad
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§

48

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser mars 2019

FSKF-2019-5122
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser till nämnden sedan föregående sammanträde har tagits
fram.
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
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-19232667 Svar på fråga gällande information om anknytningsforskning på
möte med förskolenämnden
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F) FSKF-2019-4437-1 Inbjudan till studiebesök på Guldängen
F) FSKF-2019-4437-2 Svar till förskolan Guldängen
H) FSKF19228901 Protokollsutdrag §8 Arbetsgivarutskottet Ny riktlinje Anställning i Malmö stad
H) FSKF-2019-4184-1.1 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 28 Årsredovisning
2018 finskt förvaltningsområde
G) FSKF-2017-5653-27 Godkännande av gallring av förskolenämndens handlingar
i IT-stödet Elit

Paragrafen är justerad
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49

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningen lämnar följande information:






Göran Ernström, enhetschef för placeringsenheten, informerar om läget rörande
förskoleplaceringar i staden.
Peter Wahlström, utbildningschef för utbildningsområde Söder, berättar om
utbildningsområdets arbete med de medel som de fick efter ansökan till utskottet för
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter för insatser för
jämställdhetsintegrering.
Peter Wahström informerar vidare om Svågetorps förskola som är angripen av mögel
och förvaltningens arbete med att hitta nya placeringar för samtliga barn.
Agneta Sjölund, ekonomichef, informerar om förvaltningens arbete med leverantörer
av lokalvård

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2018-21739

Paragrafen är justerad

