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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-04-24 kl. 13:00-14:20

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)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Mette Lisberg (SD)
Nada Johansson (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Elin Asker (C) ersätter Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)
Christer Bengtsson (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S)
Marianne Friedman (L)
Surra Al Sakban (MP)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Joakim Larsson (M)
Malin Ahlström (M)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Ana Maria Deliv (avdelningschef)
Elsa Mattia (utbildningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (Nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Ainileena Niva (utbildningschef)
Stina Blix (enhetschef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Annika Gottfridsson (enhetschef)
Gabriella Fricke (enhetschef)

Utses att justera

Linda Obiedzinski

Justeringen

2019-04-30

Protokollet omfattar

§§51-62

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Linda Obiedzinski

…………………………………
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Verksamhetsplan 2019
Justering av grundbelopp år 2018
Återremiss angående 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)
Remiss angående samråd för förslag till Detaljplan för del av fastigheten Hyllie
165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö (Dp 5530)
Remiss angående samråd för förslag till Detaljplan för del av område öster om
Lindängsvägen i Fosie i Malmö (Dp 5534)
Borttagen på grund av sekretess
Revidering av sammanträdestider för förskolenämnden 2019
Borttagen på grund av sekretess
Redovisning av delegerade beslut april 2019
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser april 2019
Information från förvaltningen
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§

51

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.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger informationen om Verksamhetsplan 2019 till handlingarna.

Särskilda yttranden

Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2019

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-04-24.
Ärende nr 3. Verksamhetsplan 2019
Förvaltningen ska på basis av den budget som tagits för Malmös förskolor anta en
Verksamhetsplan för 2019. Den av S, L och Mp framlagda och antagna 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
minoriteten valt att inte 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.
Då den antagna budgeten inte medger de satsningar Malmös förskolor så desperat behöver
har inte förvaltningen kunnat anta en så kraftfull och visionär verksamhetsplan som den
borde. Detta är ledsamt då förändringar behöver ske omgående
Då Vänsterpartiet vill satsa avsevärt mer för att möjliggöra för en politik för barnens bästa
avger vi härmed detta särskilda yttrande.
Malmö, 2019-04-24
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich

6

§

52

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.
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



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Justering av grundbelopp år 2018

Paragrafen är justerad
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§

53

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.
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.
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.
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Yrkanden

Linda Obiedzinski (M), Elin Asker (C) och Mette Lisberg (SD) yrkar avslag på förslaget.
Mats Sjölin (S), Joel Nordström (V) och Anneli Bojesson (L) yrkar bifall till framlagt förslag.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer avslagsyrkandet mot framlagt förslag och finner
att nämnden beslutar att bifalla det framlagda förslaget. Omröstning begärs och genomförs.
Votering

Ordförande föreslår följande propositionsordning:
De ledamöter som vill att det framlagda förslaget ska bifallas röstar Ja.
De ledamöter som vill att det framlagda förslaget ska avslås röstar Nej.
Omröstning genomförs och ger 7 Ja-röster och 6 Nej-röster. Se voteringslista, bilaga 2.
Ordförande finner att nämnden bifaller det framlagda förslaget.
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 3.
Mette Lisberg (SD) och Christer Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna
in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 4.
Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad
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Reservation
!

Förskolenämnden 2019-04-25
Ärende 5: Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande att
starta fristående förskola
FSKF-2019-7055
Malmö har historiskt sett haft svårt att säkerställa förskoleplatser till alla stadens barn och för
bara ett par år sedan rådde stor platsbrist. Med bakgrund i detta är det därför mycket märkligt
och oansvarigt att försvåra för fristående aktörers etablering av fristående förskolor.
Fristående aktörer täcker i många fall upp dels för potentiellt saknade platser, dels för
mångfalden av pedagogiska inriktningar.
Ärendet har på grund av återremiss kompletterats med en ekonomisk beräkning av
arbetsåtgång och kostnad, som ämnar att motivera avgiften. Förvaltningen kunde dock inte
svara på de av Moderaterna och Centerpartiet ställda frågor angående skillnad i arbetsåtgång
jämfört med innan regelförändringen. Detta gör det omöjligt att bedöma förändringen i
arbetsinsats, vilket är vad som motiverat ett införande av avgift från första början.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade återigen avslag, då vi inte anser avgiften är försvarbar i
relation till signalvärde och förändring i arbetsinsats, och inte vill riskera att antalet startade
fristående förskolor i Malmö minskar på grund av den styrande minoritetens ideologiska
motstånd mot fristående aktörer.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för avslag.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Malin Ahlström (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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Reservation

Förskolenämnden.
Ärende: 5: FSKF-2019-7055.
2019-04-24.

Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola.

Sverigedemokraterna ser denna avgift som ett försvårande för privata, mindre aktörer
att starta förskolor och pedagogisk omsorg. Vi ser ingen anledning till att försvåra för
fristående aktörer att ta plats inom förskoleområdet. Därav är en avgift icke önskvärd
från Sverigedemokraternas sida.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

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

Med instämmande av:

.................................................
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

….............................................
Christer Bengtsson (SD)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-04-24.
Ärende nr 5. Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande av att starta
fristående förskola.
I ärendet ska Förskolenämnden återigen ta ställning till om de privata aktörer som ansöker
om att öppna en förskola också ska betala en avgift för att täcka kommunens utgifter för att
bedöma ansökningen. Detta är önskvärt då det innebär att resurser inte tas från övrig
förskoleverksamhet för att bedöma en ny ansökan utan att denna istället betalas av de som
vill öppna förskolan.
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna föreslog att ärendet skulle avslås.
Enligt dem innebär det ett “dåligt signalvärde” om de privata verksamheterna bär de
kostnader de innebär för kommunen. Signalvärdet det sänder när högerpartier vill använda
pengar till att subventionera företag istället för att stärka barngrupperna är inget
högerpartierna bryr sig om.
Vänsterpartiet anser att de privata verksamheterna, som ofta dessutom gör stora vinster,
självklart bör bära kostnaden kommunen har för att se till att verksamheten lever upp till de
uppställda kraven. När privatpersoner ansöker om bygglov behöver de betala avgifter på
tusentals kronor. När företag ansöker om att öppna förskolor vill högerpartierna däremot
subventionera det till 100%.
Egentligen borde företag som sätter vinst före kvalitet inte få förekomma i den gemensamma
välfärden över huvud taget men så länge detta tillåts ska de själva bära kostnaden för sina
ansökningar. Det bör också notera att de väldigt ofta kostar väldigt mycket mer än denna
schabloniserade summa, och att den regelbundna tillsynen inte är avgiftsbelagd.
Av ovan angivna skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2019-04-24
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden , 24 april 2019
Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande att starta
fristående förskola
Miljöpartiet har inga synpunkter på att förskolenämnden tar ut avgift till
självkostnadspris för att täcka de administrationskostnader som uppstår i samband
med ansökan om att starta en fristående förskola. Vi anser att det är rimligt att den
sökande bär upp den kostanden snarare ön att den ska belasta det kommunbidrag som
är avsett för förskoleverksamheten och barn som ska ta del av den.
Vi vill dock passa på att lyfta att Miljöpartiet värnar ett brett utbud av förskolor med
olika pedagogik och inriktning. Utifrån ett barnrättsperspektiv där barn har rätt till
utbildning, omsorg och att utvecklas till sin fulla potential i sin egen takt är det viktigt
att vi har en pedagogisk mångfald som kan tillmötesgå barnens behov.
Vi önskar därför se fler idéburna organisationer som bedriver förskoleverksamhet med
fokus på kvalité, barns delaktighet och läroplanen och delar vår ståndpunkt om att
eventuella vinster ska reinvesteras i den pedagogiska verksamheten.
Miljöpartiet tror inte att införandet av denna administrationsavgift kommer att ha en
hämmande effekt för fler seriösa aktörer att etablera sig.

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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§

54

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.
Beslut

1.Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till
kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Mette Lisberg (SD) och Christer Bengtsson (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas 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
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)

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden.
Ärende: 6: FSKF-2019-4185.
2019-04-24.

Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkande Att förstå
och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU 2018:83).
Sverigedemokraterna står bakom stora delar av förslaget till yttrande. Det är väsentligt med
grundläggande utbildning och auktorisering av tolkar. Förslaget till ny lydelse i förvaltningslagen § 13 a:
“Barn får inte användas som tolkar. Första stycket gäller dock inte vid enkel informationsgivning som inte
kan anstå, om informationen och situationen är förenlig med hänsyn till barnets bästa. Första stycket
gäller inte heller vid fara för dödsfall, allvarlig sjukdom eller skada, eller det annars finns synnerliga skäl”
ser Sverigedemokraterna positivt på.
Vi ser däremot med bekymmer på att förskolepersonal används som tolkar och att detta ses som en
fördel, att personal behärskar (ett eller flera) andra språk än svenskan. Det utövade språket i Malmö
kommuns förskolor skall absolut i första hand vara svenska.
Sverigedemokraterna anser vidare att video- och telefontolkning skall användas i största möjliga
utsträckning för att minimera kostnaderna. Av samhället finansierad tolk bör i normalfallet endast
tillhandahållas i fem (5) år. Efter en längre vistelse i Sverige bör berörd individ ha lärt sig tillräckligt och
kan behärska stora delar av det svenska språket på ett tillfredsställande sätt.

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

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

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

15

§

55

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.
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).

Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor.
Beslutsunderlag








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

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden , 24 april 2019
Remiss angående samråd för förslag till Detaljplan för del av fastigheten
Hyllie 165:61
Miljöpartiet ser positivt på att planbeskrivningen och detaljplanen följer
stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för Friytor vid förskolor och skolor och räknar med
30 kvm/ barn. Barns rätt till lek, rörelse och utveckling ska vara prioriterat och bevakas
så att riktlinjen följs hela vägen till färdigställande av den nya förskolan.
Utvecklingsplan för arbete med barns rättigheter i Malmö stad, antagen av
kommunfullmäktige april 2017 gäller samtliga Malmö stads förvaltningar och bolag och
lyfter barnkonsekvensanalyser som ett arbetssätt att lyfta barnrättsperspektiv i beslut
som påverkar barn. Miljöpartiet önskar kunna utläsa tydligare
konsekvensbeskrivningar i detaljplanerna utifrån följande perspektiv:
✓ barnrättsperspektiv (barns rätt till trygghet, tillgänglighet, utveckling, lek, agens
i det offentliga rummet mm)
✓ barnperspektiv (De vuxnas perspektiv på vad som är bra för barn. Här ingår
även forskning och professionens bedömningar kring exempelvis trygg
trafiksituation, tillgänglighet till fots och cykel, ren luft och skydd mot buller.)
✓ Barnets perspektiv (det vill säga dialog med barn och unga själva kring
detaljplanen).

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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§

56

Remiss angående samråd för förslag till Detaljplan för del av område öster
om Lindängsvägen i Fosie i Malmö (Dp 5534)

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.
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).

Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor
Beslutsunderlag







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)

Paragrafen är justerad
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§

57

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-170

Paragrafen är justerad
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§

58

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.
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



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Revidering av sammanträdestider för
förskolenämnden 2019

Paragrafen är justerad
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§

59

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-6329

Paragrafen är justerad
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§

60

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
Beslut

1.Förskolenämnden godkänner redovisning av delegerade beslut.
Beslutsunderlag






Borttagen på grund av personuppgifter.
Övriga delegationsbeslut - förteckning för perioden 190301-190331
Protokoll FSKN AU 2019-03-25 justerat
Beslut om förskoleplatser 20190301- 20190331

Paragrafen är justerad
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§

61

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser april 2019

FSKF-2019-6868
Sammanfattning

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

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

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

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-04-24.
Ärende nr 11. Förteckning över anmälningar till huvudmannen.
Ärendet är en sammanställning av de anmälningar som kommit in till huvudmannen om olika former
av kränkande behandling. Tidigare rapporter har visat att fler verkar anmäla kränkningar än tidigare,
vilket är positivt i sig. Med det sagt är självklart varje kränkning en kränkning för mycket.
Dessa problem är mycket komplexa och det krävs ett kontinuerligt och ihärdigt arbete för att lösa
dem. För detta krävs rejäla resurser, något Malmös förskolor saknar.
Vänsterpartiet har gång på gång påtalat att de stora barngrupperna inte är bra. Det är exempelvis
allmänt känt att klagomålsärenden ökar under perioder med högre belastning. 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 en trygg och säker förskola. En förskola där
personal och chefer tillsammans kan arbeta med barnens bästa som huvudfokus.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.
Malmö, 190424
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana-Maria Stuparich-Clementi
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§

62

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningen lämnar följande information:




Peter Lindberg, förskoledirektör, informerar om att barnens konstutställning
arrangeras i Pildammsparken mellan den 25 till 28 april av kommunala förskolor i
Malmö.
Peter Lindberg informerar även om förvaltningens arbete med språkplatser för barn
med språkproblem.
Lisa Lemmeke, enhetschef för myndighetsenheten, informerar om förvaltningens
fortsatta handläggning av ärendet rörande Jägersrogunghästens förskola.

Paragrafen är justerad

