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Malmö stad

Förskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-04-24 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
Louise Säfström, Nämndsekreterare
Margaretha Danielsson, utbildningschef
Mats Holmström, avdelningschef
Peter Lindberg, förskoledirektör
Peter Wahlström, utbildningschef
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Eventuellt förhinder anmäls snarast till Louise Säfström
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1.

Val av justerare

2.

Rapport från kurser och konferenser

3.

Verksamhetsplan 2019

FSKF-2019-6801
Sammanfattning

Verksamhetsplanen för år 2019 innehåller förskoleförvaltningens övergripande arbete år 2019
och baseras på förskolenämndens budget för 2019. Den senaste lägesbedömningen är en
viktig utgångspunkt där slutsatserna utgör en viktig grund för utvecklingsarbetet under året.
Verksamhetsplanen beskriver utvecklingsarbete utifrån nationella mål, kommunala mål och
utifrån uppdraget som tillsynsmyndighet.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden lägger informationen om Verksamhetsplan 2019 till handlingarna.

Beslutsunderlag



4.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2019
Justering av grundbelopp år 2018

FSKF-2019-4554
Sammanfattning

I enlighet med skollagen kompenserar Malmö stad fristående förskolor och enskild
pedagogisk omsorg i de fall den kommunala verksamheten under året förbrukat mer resurser
än vad som ingick i de ursprungliga beräkningarna som legat till grund för bidragen. Syftet är
att utifrån skollagens bestämmelser om lika villkor ge fristående och enskilda verksamheter
samma ekonomiska förutsättningar som den kommunala verksamheten.
Förskolenämnden föreslås besluta att fristående och enskilda verksamheter kompenseras i
enlighet med utfallet för 2018 i den kommunala verksamheten för förskola och pedagogisk
omsorg. Ytterligare ersättningen föreslås utgå med 3 289 kronor per helårsplats för barn
boende i enskild pedagogisk omsorg (inklusive ersättning för administration och
mervärdesskatt). I och med att den genomsnittliga kostnaden för en helårsplats i kommunal
förskola var lägre än budgeterat föreslås ingen ytterligare ersättning utgå för barn i fristående
förskola.
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Förslag till beslut

1. Förskolenämnden justerar den totala ersättningen för grundbelopp till enskild pedagogisk
omsorg för 2018 med totalt 723 tkr.
2. Förskolenämnden betalar ut ersättningen som ett engångsbelopp per helårsplats för barn
folkbokförda i Malmö i enskild pedagogisk omsorg.
Beslutsunderlag


5.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Justering av grundbelopp år 2018
Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande att starta
fristående förskola

FSKF-2019-7055
Sammanfattning

Förskolenämnden föreslog kommunfullmäktige att besluta att från den 1 april 2019 införa en
avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola. Kommunfullmäktige
återremitterade ärendet till förskolenämnden, med motiveringen att förskolenämnden skulle
ta fram ett bättre underlag och förståelse för vilka effekterna blir av införandet av avgift vid
ansökan om godkännande att starta fristående förskola.
Med beaktande av syftet med lagstiftningen, regeringens uttalanden i förarbetena, de
uträkningar som förskoleförvaltningens ekonomienhet gjort, samt med beaktande av de
förutsättningar som finns i Malmö stad föreslår förskolenämnden kommunfullmäktige
följande. 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 förskoleenhet från den 1 juli 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 kommunfullmäktige att besluta
att ingen avgift ska tas ut vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en
förskoleenhet. Avgiften är avsedd att täcka förskoleförvaltningens kostnader för
tillståndsprövning vid nyetablering av fristående förskolor. Avgiften är beräknad enligt
självkostnadsprincipen.
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 juli 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.
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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




6.

Beräkning av avgift för ansökan om godkännande att starta fristående förskola
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Återremiss Avgift vid ansökan om
godkännande att starta fristående förskola
Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkande Att
förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk
(SOU 2018:83)

FSKF-2019-4185
Sammanfattning

En statlig utredning föreslår ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk.
Tolkutredningens övergripande syfte har innefattat en bred översyn av samhällets behov av
och tillgång till tolkar i talande språk samt offentlig sektors användning av tolkar. Intentionen
har varit att ge förslag på ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system som fungerar på lång
sikt inom offentlig sektor.
Förskolenämnden tillstyrker utredningens förslag. I yttrandeförslaget framförs ett antal
synpunkter och reflektioner på delar av utredningen utifrån förskolans särskilda
förutsättningar och erfarenheter av tolk och tolkning.
Förslag till beslut

1.Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Remiss från
Utbildningsdepartementet - Betänkande Att förstå och bli förstådd - ett reformerat
regelverk för tolkar i talande språk
Förslag till yttrande över Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet Betänkande Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande
språk
Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkandet Att förstå
och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)
STK-2019-315
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7.

Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk Betänkande av Tolkutredningen (SOU 2018:83)
Remittering av betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för
tolkar i talade språk (SOU 2018:83)
Remiss angående samråd för förslag till Detaljplan för del av fastigheten
Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö (Dp 5530)

FSKF-2019-6139
Sammanfattning

Föreliggande förslag till detaljplan syftar att möjliggöra blandad bebyggelse med bostäder,
kontor, parkeringshus samt en förskola om cirka 100 platser. Förskolenämnden ställer sig
positiv till utvecklingen av Hyllie och uppskattar att en förskola har inkluderats i planen.
Vidare uppskattar förskolenämnden ambitionen att säkerställa parkstråk samt att brygga över
den barriär mellan Hyllievång och Holma som Annetorpsvägen idag utgör. Förskolenämnden
önskar dock generellt ett förtydligande gällande den del av detaljplanen som behandlar
förskola, för att i största möjliga mån undvika att problem uppstår i bygglovsskede och vid
uppförande av en ny förskola.
Förslag till beslut

1.Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande Remiss angående samråd
för förslag till Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i
Hyllie i Malmö (Dp 5530).
Beslutsunderlag







8.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Remiss angående samråd för förslag
till Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i
Malmö (Dp 5530)
Förslag till yttrande över Remiss angående samråd för förslag till Detaljplan för del
av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö (Dp 5530)
Planberskrivning gällande samråd för förslag till Detaljplan för del av fastigheten
Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö (Dp 5530)
Plankarta gällande samråd för förslag till Detaljplan för del av fastigheten Hyllie
165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö (Dp 5530)
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-05-17, Hyllie 165.61
Reservation från Centerpartiet och Moderaterna 2019-03-14, Dp 5530 Hyllie 165.61
Remiss angående samråd för förslag till Detaljplan för del av område öster
om Lindängsvägen i Fosie i Malmö (Dp 5534)
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FSKF-2019-6213
Sammanfattning

Föreliggande detaljplan syftar att uppföra en grundskola om cirka 550 platser samt bostäder i
flerbostadshus och radhus på fastigheten Fosie 162:25 i Fosie. Förskolenämnden har ingen
berörd verksamhet på fastigheten och bedömer att nybyggnationen inte innebär en betydande
förändring gällande behov av förskoleplatser i området. Förskolenämnden har därför inga
invändningar gällande föreliggande förslag till detaljplan.
Förslag till beslut

1.Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande Remiss angående samråd
för förslag till Detaljplan för del av område öster om Lindängsvägen i Fosie i Malmö
(Dp 5534).
Beslutsunderlag







9.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Remiss angående samråd för förslag
till Detaljplan för del av område öster om Lindängsvägen i Fosie i Malmö (Dp
5534)
Förslag till yttrande över Remiss angående samråd för förslag till Detaljplan för del
av område öster om Lindängsvägen i Fosie i Malmö (Dp 5534)
Planbeskrivning gällande förslag till Detaljplan för del av område öster om
Lindängsvägen i Fosie i Malmö (Dp 5534)
Plankarta gällande samråd för förslag till Detaljplan för del av område öster om
Lindängsvägen i Fosie i Malmö (Dp 5534)
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet gällande förslag till Detaljplan för del av
område öster om Lindängsvägen i Fosie i Malmö (Dp 5534)
Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-170

10.

Revidering av sammanträdestider för förskolenämnden 2019

FSKF-2019-7851
Sammanfattning

Förskolenämnden tog i januari beslut om sammanträdestiderna för året. Det har nu visat sig
att nämndsammanträdet i november krockar med kommunfullmäktiges budgetsammanträde.
Förvaltningen föreslår därför att nämndens möte flyttas till den 19 november klockan 10.00.
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Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner ändring av datum för nämndsammanträdet i november och
beslutar att det flyttas från den 20 till den 19 november klockan 10.00.
Beslutsunderlag



11.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Revidering av sammanträdestider för
förskolenämnden 2019
Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-6329

12.

Redovisning av delegerade beslut april 2019

FSKF-2019-6333
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





13.

Borttagen på grund av personuppgifter.
Övriga delegationsbeslut - förteckning för perioden 190301-190331
Protokoll FSKN AU 2019-03-25 justerat
Beslut om förskoleplatser 20190301- 20190331
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser april 2019

FSKF-2019-6868
Sammanfattning

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

1. Förskolenämnden godkänner redovisningen av inkomna, utgående och upprättade
skrivelser.
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Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Inkomna, utgående och upprättade
tjänsteskrivelser
A) FSKF-2018-6382-10 Dom gällande mål nr T 1174-18 Malmö stad och
MIAB_NCA Facility Services AB
A) FSKF-2018-13041-8 Dom gällande Överklagande av beslut om Tilläggsbelopp
till fristående förskola, Bladins skola
B) FSKF-2019-5596-1 Begäran om yttrande gällande anmälan om kränkande
behandling - Annetorps förskola
B) FSKF-2019-5794-1 Ärende avseende lärarlegitimation
B) FSKF-2019-6721-1 Beslut om att överlämna anmälan gällande Galjonens
förskola
B) FSKF-2019-6726-1 Begäran om yttrande gällande anmälan mot Maria förskola
C) FSKF-2019-6452-1 Klagomål gällande ändrade regler för förskoletransport
C) FSKF-2019-6452-2 Bemötande av klagomål
D) FSKF-2019-6229-2 Protokollsutdrag KS au § 157 Ansökan om medel för
utveckling av ögonblicksforskning STK-2018-1324
D) FSKF-2019-6229-3 Ansökan gällande medel för utveckling av
ögonblicksforskning
D) FSKF19231640 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 42 Ändring av Tidplan
för budget och uppföljning 2019
D) FSKF19231639 Ändrad tidplan för budget och uppföljning under år 2019

14.

Information från förvaltningen

15.

Samlingsärende för förvaltningsrådsprotokoll 2019

FSKF-2019-2102
Sammanfattning

Protokollet publiceras när det är klart.

