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Malmö stad

Förskolenämnden
Kallelse och
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2019-05-22 13:00
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Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten
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Mats Sjölin (S)
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Mette Lisberg (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (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)
Berit Eskilsson (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

2

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Louise Säfström
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1.

Val av justerare

2.

Rapporter från kurser och konferenser

3.

Ekonomisk prognos 2019

FSKF-2019-7233
Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen pekar mot att förskolenämndens resultat för året är i balans med
budget.
Aktuell befolkningsprognos innebär att det totala antalet barn i åldersgruppen 1-5 år bedöms
bli 50 fler för hela året än budgeterat. Totalt antal heltidsplatser bedöms bli 30 fler.
För helåret bedöms de fem utbildningsområdena och befolkningsansvaret, tillsammans med
en bedömning om lägre statsbidrag än budgeterat, generera ett underskott. Detta balanseras
av lägre kostnader för lokaler, administration och myndighetsutövning.
Förslag till beslut

1.Förskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2019 och översänder den till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



4.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Ekonomisk prognos 2019
Ekonomisk prognos 2019 Förskolenämnden
Budgetskrivelse 2020

FSKF-2019-7818
Sammanfattning

Förskolenämnden ska årligen översända en budgetskrivelse till kommunstyrelsen. Denna
utgör underlag för budgetberedningen av kommunfullmäktiges budgetbeslut inför nästa
budgetår.
I Budgetskrivelse 2020 presenteras bland annat de behov förskolenämnden ser i Malmö stad
som helhet för att möjliggöra förbättringar i arbetet kring Malmös barn. Det handlar såväl om
hur Malmö behöver sluta upp kring barnen i det kompensatoriska uppdraget, som behovet av
ett gemensamt förhållningssätt vid stadens planering och till framtidens förskolemiljöer.
I budgetskrivelsen lyfts vidare de verksamhetsförändringar, effektiviseringar och
kvalitetsutveckling som bedöms som angelägna framöver för att möta utmaningarna inom
förskolan. Offensivt arbete med kompetensförsörjning och insatser för att stärka
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professionens förutsättningar är några av de insatser som lyfts fram som avgörande för
utvecklingen av förskoleverksamheten. Förskolenämndens investeringsbehov i lokaler och
anläggningar, samt driftskonsekvenser avslutar skrivelsen. Lokalkostnadsökningarna påverkar
nämndens möjligheter att höja barnpengen varje år, vilket kräver nya ställningstaganden från
stadens sida för långsiktigt hållbara lösningar.
Förslag till beslut

1.Förskolenämnden godkänner Budgetskrivelse 2020 och översänder den till
kommunstyrelsen

Beslutsunderlag



5.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Budgetskrivelse 2020
Förslag till Budgetskrivelse 2020
Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2019

FSKF-2019-9085
Sammanfattning

Föreliggande rapport är skolchefens rapportering till nämnden om förutsättningarna för
kommunens förskolor och annan pedagogisk verksamhet att uppfylla de nationella målen
enligt skollag och läroplan. Rapporten har som syfte att komplettera den årliga
lägesbedömningen som sammanställs varje höst. Rapporten ska bidra till en gemensam
kunskap kring de strukturella villkoren och ska fungera som underlag i det fortsatta
uppföljnings- och utvecklingsarbetet.
Förslag till beslut

1.Förskolenämnden lägger Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupningar 2019 till

handlingarna.
Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Lägesbedömning – förutsättningar
och fördjupning 2019
Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning 2019
Remiss angående motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om WiFi-rutor och ljudskrämmor, STK-2019-371

FSKF-2019-4411
Sammanfattning

Förskolenämnden hänvisar de övergripande strategiska säkerhetsfrågorna rörande våra
lokaler till Servicenämnden (Stadsfastigheter) och våra privata hyresvärdar.
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Förskolenämnden är positivt inställd till utveckling av ett målmedvetet och strukturerat
arbete för att motverka oönskat användande av förskolegårdar. Enskilda tekniska
universallösningar ställer vi oss dock skeptiska till.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden beslutar godkänna förslag till yttrande om Wi-Fi-rutor och
ljudskrämmor.

Beslutsunderlag






7.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Remiss angående motion av John
Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor, STK-2019371
Förslag till yttrande över Remiss angående motion av John Roslund (M) och Tony
Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor, STK-2019-371
Remiss angående motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Firutor och ljudskrämmor, STK-2019-371
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och
ljudskrämmor
Remiss angående motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen
allmän visstid

FSKF-2019-5425
Sammanfattning

Förskolenämnden instämmer i vikten av att Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare
som erbjuder medarbetare goda anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. Det finns dock
situationer där allmän visstidsanställning behövs som extra resurs utöver ordinarie bemanning
i samband med tillfällig utökning eller tillfällig arbetsanhopning. Förskolenämnden ser därför
fortsatt behov att, strikt och i begränsad omfattning, använda anställningsformen allmän
visstidsanställning.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande Remiss angående motion från
Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 – Slopa
anställningsformen allmän visstid.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Motion från Emma-Lina Johansson
(V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa
anställningsformen allmän visstid
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8.

Förslag till yttrande över Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän
visstid
Remiss angående motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson
(V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt
Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Remiss angående översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

FSKF-2019-4328
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett utställningsförslag till översiktsplan för Södra
Kirseberg och Östervärn. Utställningsförslaget är en fördjupning av den kommuntäckande
översiktsplanen för Malmö och avser bland annat att möjliggöra en nära, tät, grön och
funktionsblandad stadsdel med ett effektivt markutnyttjande, samt tydliga kopplingar till
närliggande områden genom att överbrygga tåg- och biltrafikens barriärverkan. Östervärns
tågstation utgör en drivmotor för områdets utveckling och kulturarvet från
Järnvägsverkstäderna lägger grunden för områdets identitet. Inom området föreslås ny
bebyggelse för 4500-5000 bostäder, 3000-4000 nya arbetsplatser samt upp till cirka 800 nya
förskoleplatser fördelat på 6 förskolor.
Förskolenämnden ställer sig generellt positiv till den väl genomarbetade översiktsplanen och
uppskattar att samhällsservicens vikt i området betonas. Vidare delar förskolenämnden den
behovsbild som planen presenterar, och bedömer att 800 nya förskoleplatser kan täcka det
framtida platsbehovet i området. Förskolenämnden ser dock bekymrat på lokaliseringen för
de förskolor som planeras i nära anslutning till Simrishamnsbanan, och ser det som väsentligt
att bullersituationen för dessa utreds särskilt.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande Remiss angående översiktsplan
för Södra Kirseberg och Östervärn.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Remiss angående översiktsplan för
Södra Kirseberg och Östervärn
Förslag till yttrande över Remiss angående översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn
Protokoll med reservationer Kommunstyrelsen
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn utställningsförslag
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9.

Samrådsredogörelse Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Samrådsyttranden Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Protokoll med reservationer stadsbyggnadsnämnden
Samråd för förslag till Detaljplan för fastigheten Sånekulla 55 i Limhamn i
Malmö (Detaljplan 5583)

FSKF-2019-7101
Sammanfattning

Föreliggande detaljplan syftar att säkerställa att kulturhistoriskt intressanta Villa Vånga
bevaras. Vidare möjliggörs en omdisponering av befintliga byggrätter inom fastigheten samt
en förtätning med nya bostäder. Förskolenämnden har i sak inga invändningar gällande
föreliggande detaljplan, men vill påpeka behovet av förskoleplatser i området.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande Samråd för förslag till
Detaljplan för fastigheten Sånekulla 55 i Limhamn i Malmö (Detaljplan 5583).

Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Samråd för förslag till Detaljplan för
fastigheten Sånekulla 55 i Limhamn i Malmö (Detaljplan 5583)
Förslag till yttrande över Samråd för förslag till Detaljplan för fastigheten Sånekulla
55 i Limhamn i Malmö (Detaljplan 5583)
Detaljplan 5583 plankarta
Detaljplan 5583 Planbeskrivning
Förteckning över anmälningar till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10
§ Maj 2019

FSKF-2019-8147
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.
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Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
























11.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Förteckning över anmälningar till
huvudman enligt skollagen kap.6 10§ Maj 2019
Anmälan till huvudmannen - Gullkragens förskola FSKF-2019-6780
Anmälan till huvudmannen - Rostorps förskola FSKF-2019-7537
Anmälan till huvudmannen - förskolan Rolf FSKF-2019-7099
Anmälan till huvudmannen - Maria förskola FSKF-2019-8095
Anmälan till huvudmannen - Näckrosens förskola FSKF-2019-8817
Anmälan till huvudmannen - förskolan Rolf FSKF-2019-7110
Anmälan till huvudmannen - Ånglokets förskola FSKF-2019-8323
Anmälan till huvudmannen - Östra Fäladens förskola FSKF-2019-8030
Anmälan till huvudmannen - förskolan Rolf FSKF-2019-7112
Anmälan till huvudmannen - Linbärets förskola FSKF-2019-7476
Anmälan till huvudmannen - förskolan Rolf FSKF-2019-7104
Anmälan till huvudmannen - Nicke Pings förskola FSKF-2019-8370
Anmälan till huvudmannen - Dekanens förskola FSKF-2019-8053
Anmälan till huvudmannen - Svansjöns förskola FSKF-2018-19261
Anmälan till huvudmannen - förskolan Rolf FSKF-2019-7109
Anmälan till huvudmannen - Korrebäckens förskola FSKF-2019-6673
Anmälan till huvudmannen - Stångbönans förskola FSKF-2019-8501
Anmälan till huvudmannen - Förviks förskola FSKF-2019-8096
Anmälan till huvudmannen - förskolan Rolf FSKF-2019-7111
Anmälan till huvudmannen - Ånglokets förskola FSKF-2019-7804
Anmälan till huvudmannen - förskolan Rolf FSKF-2019-7102
Anmälan till huvudmannen - Sommarängens förskola FSKF-2018-19261
Redovisning av delegerade beslut maj 2019

FSKF-2019-8150
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
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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







12.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Redovisning av delegerade beslut maj
2019
Övriga delegationsbeslut - förteckning för april perioden 190401-190430
Beslut om placeringar perioden 190301-190331
Protokoll FSKN AU 2019-04-23 justerat
Ordförandebeslut - Yttrande gällande överklagande av beslut om regelbunden
tillsyn av fristående fsk
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser maj 2019

FSKF-2019-9127
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 190522 Inkomna, utgående och upprättade
skrivelser maj 2019
A) FSKF-2019-7305-14 Begäran om yttrande gällande överklagande av beslut om
Regelbunden tillsyn av fristående förskola
B) FSKF-2019-3568-15 Beslut om föreläggande gällande anmälan om kränkande
behandling - Lilla Bäckens förskola
B) FSKF-2019-5596-6 Begäran om kompletterande yttrande
B) FSKF-2019-6726-4 Beslut gällande anmälan mot Maria förskola
B) FSKF-2019-7669-1 Beslut att överlämna anmälan mot Sege Parks förskola till
Malmö kommun
C) FSKF-2019-7554-1.1 Årsrapport 2018 Förskolenämnden
D) FSKF-2016-7445-44.1 Skrivelse gällande bemötande av ljudnivåmätning och
meddelande om att ärende avslutas
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D) FSKF-2018-10375-4.1 Beslut om att avsluta ärendet gällande uppföljande tillsyn
av städning på Grönalunds förskola
E) FSKF-2019-7562-1.1 Protokollsutdrag Ks au § 211, Översyn av
medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
E) FSKF-2019-7794-2.1 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 89
Personalredovisning 2018
E) FSKF-2019-7794-2.2 Personalredovisningen 2018
E) FSKF-2019-7798-1.2 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 90
Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö stad 2018
E) FSKF-2019-8218-1.4 Protokollsutdrag Mnn § 70 Handlingsplan för
miljöprogrammet - förslag till prioriterat arbete i Malmö stad

13.

Information från förvaltningen

14.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-6459

15.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-2102

