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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-05-22 kl. 13:00-16:05

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)
Mette Lisberg (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Nada Johansson (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Torsten Viktor Gunnarson (M) ersätter Julija Radeson Lindeberg (M)
Elin Asker (C) ersätter Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Marianne Friedman (L)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Joakim Larsson (M)
Malin Ahlström (M)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef) §§63-74
Annika Niehoff (avdelningschef) §§63-74
Jan-Ola Olsson (utbildningschef) §§63-74
Josefine Storm (utvecklingssekreterare) §§63-74
Louise Säfström (Nämndsekreterare)
Margaretha Danielsson (utbildningschef) §§63-74
Mats Holmström (avdelningschef) §§63-74
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Peter Wahlström (utbildningschef) §§63-74
Helene Roslund (förvaltningsjurist)
Ida Bodin Eriksson (förvaltningsjurist)
Gabriella Fricke (enhetschef) §§63-74
Eva Fröding (enhetschef) §§63-74
Moa Morin (enhetschef) §§63-74

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Linda Obiedzinski

…………………………………
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Sofi Lauenburg (utredningssekreterare)
Ylva Thor (planeringssekreterare) §§63-65
Utses att justera

Linda Obiedzinski

Justeringen

2019-05-28

Protokollet omfattar

§§63-75
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ÄRENDELISTA
§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75

Rapporter från kurser och konferenser
Ekonomisk prognos 2019
Budgetskrivelse 2020
Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2019
Remiss angående motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Firutor och ljudskrämmor, STK-2019-371
Remiss angående 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
Samråd för förslag till Detaljplan för fastigheten Sånekulla 55 i Limhamn i
Malmö (Detaljplan 5583)
Borttagen på grund av sekretess
Redovisning av delegerade beslut maj 2019
Inkomna, utgående och upprättade skrivelser maj 2019
Information från förvaltningen
Borttagen på grund av sekretess
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§

63

Rapporter från kurser och konferenser

Sammanfattning

Den 14 maj anordnade förvaltningen verksamhetsbesök på Bokträdgården i Torup och på
förskolor i Malmö för nämnden. Ana Maria Stuparich-Clementi (V) berättar om hennes
besök på Lugnets förskola och att förskolebarnen hade skrivit ett brev till nämnden. Mette
Lisberg (SD) berättar om hennes besök på Hålsjöns förskola. Joakim Larsson (M) berättar
både om besöket i Bokträdgården och på Nydala förskola.
Paragrafen är justerad
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§

64

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.
Beslut

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

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Torsten Gunnarsson (M) och Elin Asker (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 1.
Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




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

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2019-05-22
Ärende 3: Ekonomisk prognos 2019
FSKF-2019-7233
Moderaterna och Centerpartiet finner det tillfredsställande att den ekonomiska prognosen för
2019 inte påvisar ett underskott. Vi vill däremot påpeka att vi känner en oro över att prognosen visar på en negativ budgetavvikelse om 6,5 miljoner för utbildningsområdena. Denna negativa budgetavvikelse räddas dock av positiva avvikelser inom andra områden.
Moderaterna och Centerpartiets budget som presenterade i höstas innehöll satsningar på förskolan på totalt 33 miljoner, 23 miljoner mer än vad den styrande minoriteten tillsköt. Om
Moderaterna och Centerpartiets budget vunnit gehör, hade Förskoleförvaltningen haft ytterligare medel att röra sig med, och hade därför kunnat satsa på några av de saker som idag prioriteras bort.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Joakim Larsson (M)

Torsten Gunnarsson (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-05-22.
Ärende nr 3. Ekonomisk prognos 2019.
Nämnden skulle i detta ärende ta ställning till en prognos över nämndens ekonomi 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 inte valt att 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.
Den ekonomiska prognosen visar att förskolenämnden väntas hålla sin budget. Det är något
som i sig är positivt, men i sammanhanget av att budgeten var underbudgeterad innebär
detta att de planerade nedskärningarna har genomförts enligt plan, vilket självklart inte är
bra för Malmös barn.
Detta är självklart negativt för kvaliteten i Malmös förskolor och därför avger vi detta
särskilda yttrande.
Malmö, 2019-05-22
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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§

65

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
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.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner Budgetskrivelse 2020 och översänder den till
kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden, reservationer

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

Yrkanden

Joel Nordström (V) yrkar om följande ändring: Att på sida 11 under rubriken ”förtätning av
staden kräver flexibilitet” stryka stycke två och tre samt ordet ”annat” i det fjärde stycket. På
sida 25 stryka fjärde stycket.
Stefana Hoti (MP) instämmer i Joel Nordströms (V) ändringsyrkande.
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Linda Obiedzinski (M) yrkar avslag på Joel Nordströms (V) ändringsyrkande samt avslag på
förvaltningens förslag.
Mette Lisberg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Anneli Bojesson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt avslag på Linda Obeidzinskis
(M) och Mette Lisbergs (SD) yrkanden om att avslå förvaltningens förslag.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar avslag
på både ändringsyrkandet och avslagsyrkandena.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer Joel Nordströms (V) ändringsyrkande mot
förslag om att avslå ändringsyrkandet. Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå
ändringsyrkandet.
Därefter ställer ordförande Rose-Marie Carlsson (S) förvaltningens förslag mot förslag om att
avslå förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
Votering begärs och genomförs.
Votering

Ordförande föreslår följande ordning för omröstningen:
De ledamöter som vill att förvaltningens förslag ska bifallas röstar Ja.
De ledamöter som vill att förvaltningens förslag ska avslås röstar Nej.
Omröstning genomförs och ger 6 Ja-röster, 6 Nej-röster och en ledamot avstår från att rösta.
Se voteringslista, bilaga 7.
Eftersom resultatet av omröstningen blir oavgjord är ordförandens röst avgörande.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) finner därmed att nämnden bifaller förvaltningens
förslag.

Beslutsunderlag
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Förslag till Budgetskrivelse 2020

Paragrafen är justerad
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Reservation

Förskolenämnden 2019-05-22
Ärende 4: Budgetskrivelse 2020
FSKF-2019-7818
Då den presenterade budgetskrivelsen inte går helt i linje med den vision Moderaterna och
Centerpartiet har för förskolan i Malmö valde vi att yrka avslag i ärendet.
Moderaterna och Centerpartiet anser att det behöver göras stora förändringar i Förskoleförvaltningens arbete för att uppnå en trygg, kvalitativ och kostnadseffektiv förskola för barn i
hela Malmö. Förskoleförvaltningen behöver påbörja arbetet att bygga effektiva och pedagogiska verksamheter som inte resulterar i orimliga och skenande hyreskostnader. Förskoleförvaltningen behöver stabilt arbeta mot att förändra eller avskaffa de byråkratiska regler och
bedömningar andra förvaltningar i Malmö som påverkar Förskoleförvaltningen, och i förlängningen i hög grad påverkar Förskoleförvaltningens förmåga att vara flexibla i sitt arbete.
Förvaltningen behöver skyndsamt se över sitt än så länge bristande arbete att locka utbildad
personal till kommunens förskolor. Där är en satsning på förskolelärarnas löner, i enlighet
med den budget som Moderaterna och Centerpartiet presenterade i höstas, ett steg i rätt riktning. Förskoleförvaltningen behöver dessutom förändra sin allmänna inställning gentemot
fristående aktörer, då dessa är en väsentlig och viktig del av förskolan i Malmö, samt på ett
nationellt plan fortsatt arbeta för att tillsynen av fristående verksamheter inte är kommunens
ansvar.
Då vårt yrkande inte fick gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet och kommer att återkomma i kommunfullmäktiges budgetdebatt.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Joakim Larsson (M)

Torsten Gunnarsson (M)
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2019-05-22.
Ärende nr 4. Budgetskrivelse 2020.
Nämnden skulle i detta ärende ta ställning till nämndens budgetskrivelse för 2020, det vill
säga det dokument där nämnden meddelar Kommunfullmäktige vilka resurser den behöver
nästa år.
Malmös förskolor är i stort behov av mer resurser. Detta gäller såväl löpande
personalkostnader som investeringar i lokalförbättringar. De styrande partierna har i flera år
underfinansierat förskolorna vilket lett till stora nedskärningar och dålig arbetsmiljö.

Ett axplock av de satsningar Malmös förskolor behöver är:
● Riktade satsningar för att minska barngrupperna.
● Satsningar på modersmålsstödet.
● Konkreta och nämndsövergripande satsningar på att stärka den antirasistiska
kompetensen samt HBTQ-kompetensen.
● Full kompensation för de ökande lokalkostnaderna.
● Bibehållen utbyggnadstakt av nya förskolor för att kunna minska barngrupperna
● En rejäl höjning av barnpengen och strukturmedlen som idag inte omfördelar i
tillräcklig utsträckning.
Dokumentet innehåller dessutom ett avsnitt på sidan 11 där den styrande minoriteten vill
tumma på barnens friytor för att kunna tränga in fler barn på mindre ytor. Malmö har redan
idag stora barngrupper och detta skulle innebära en förvärring av problemet. Vänsterpartiet
yrkade därför att skrivningarna om friytorna skulle tas bort från budgetskrivelsen. Detta
förslag stöddes även av Miljöpartiet men då de andra partierna hellre ville ha kvar denna
öppning för att tumma på barnens rätt till en rymlig och god lekmiljö föll vårt yrkande. I
slutomröstningen avstod Vänsterpartiet därför från att rösta. Miljöpartiet valde däremot att
då stödja skrivelsen med formuleringarna om mindre lekytor, vilket är ledsamt.
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Då Vänsterpartiet vill förtydliga några av de satsningar Malmös förskolor är i stort behov av
och också betona att kvaliteten i Malmös förskolor kommer sänkas ytterligare om inte
tillräckligt tillförs avger vi härmed denna reservation.
Malmö, 2019-05-22
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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Reservation
Förskolenämnden.
Ärende 4. FSKF-2019-7818.
2019-05-22.
Budgetskrivelse 2020.

Sverigedemokraterna kommer att presentera en egen budgetskrivelse i
kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna i förskolenämnden yrkade därför avslag till
det av den styrande minoriteten framlagda budgetskrivelsen, till förmån för
Sverigedemokraternas framtida budgetskrivelse i kommunfullmäktige.

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

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

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

Med instämmande av:
.................................................
Christer Bengtsson (SD)

.................................................
Berit Eskilsson (SD)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, 22 maj 2019
Budgetskrivelse 2020
Diarienr: FSKF-2019-7818

Miljöpartiet ser oroväckande på skrivningarna i Budgetskrivesen 2020 om så kallad
ökad flexibilitet gällande friytorna. Malmö stads riktlinjer för friytor är framtagna
utifrån forskning, erfarenheter och gällande lagstiftning genom PBL, Boverkets
allmänna råd BFS 2015:1 FRI 1 och Boverkets vägledning 2015 ”Gör plats för barn och
unga! -En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolan och
förskolans utemiljö” och är överenskomna att följas i kommunfullmäktige.
Boverkets rekommendation lyfter följande: ”Vid bedömningen av om friytan är
tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på friytan per barn och till den totala
storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan[.]
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en
gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och
socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a.
2009).”
Malmö stads riktlinje medger redan idag en viss flexibilitet just med hänsyn till att
förtätning ska vara möjlig samtidigt som vi inte inskränker på barns rätt till utveckling,
lärande och lek. Riktlinjen tillåter följande avsteg idag: ”En friyta på 30 m2 per barn är
Malmö stads ambition vid planering av förskolegårdar. Vid hårt exploateringstryck
finns det i tät stadsbebyggelse med tillgång till park inom 500 meter, möjlighet att vid
detaljplaneläggning pröva friytan inom ett spann mellan 25–30 m2/ barn. Dock krävs
då att det finns en sammanhållen yta som är minst 2 000 m2 samt att +3 i lekvärdesfaktor uppfylls vid bygglov. För de små förskolorna, 60 barn eller färre, gäller inte
kravet om minst 2000 m2 samlad yta. Kravet är istället minst 30 m2/ barn placerad
och utformad som en samlad yta, och med minst +3 i lekvärdesfaktor vid bygglov.
Avsteg från att friytan ska ligga i direkt anslutning till förskoleverksamhetens lokalers
entréer är inte möjligt.”
Att S och L styret försöker införa ytterligare avsteg från riktlinjen handlar inte om att
det är omöjligt att förtäta staden och samtidigt planera förskolor med tillräckliga
friytor. Det handlar om politiska prioriteringar kring vad som ska lämna plats i
stadsrummet för barns utveckling, lärande, lek och rekreation. Miljöpartiet är därför
tydliga med att den så kallade flexibiliteten inte ska vara på barnens bekostnad. Om
det i enskilda fall görs bedömning att det inte är möjligt att uppnå den överenskomna
friytan ska en utredning först visa att alla andra möjligheter har uttömts och barn
prioriterats tydligt över exempelvis biltrafik. En sådan utredning ska också
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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kompletterats med en gedigen barnkonsekvensanalys i enlighet med
kommunfullmäktiges utvecklingsplan för arbete med barnets rättigheter. Analysen ska
komma fram till vad som bedöms vara barnets bästa på kort och lång sikt. Är det då
fortfarande inte möjligt att leva upp till riktlinjen och barnets bästa, ska det då tydligt
framgå vad som har fått företräde i planeringen/resursfördelningen och vilka
kompensatoriska åtgärder föreslås.
Det är viktigt att komma ihåg att riktlinjerna vilar på forskning om barns behov och
utveckling men det är också en rättighetsfråga om hur resurser fördelas och inte minst
en arbetsmiljöfråga för både barn och pedagoger där friytan är en förutsättning för att
bedriva ändamålsenlig verksamhet.

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

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-05-22

Förskolenämnden
Voteringslista: §65
Ärende:

Budgetskrivelse 2020, FSKF-2019-7818

Voteringslist(or)
Votering Budgetskrivelse
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Lars Joel Michael Nordström (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Mette Lisberg (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Nada Johansson (S), Ersättare
Torsten Viktor Gunnarson (M), Ersättare
Elin Asker (C), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
6

1
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§

66

Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2019

FSKF-2019-9085
Sammanfattning

Peter Lindberg, förskoledirektör, informerar muntligt om ärendet vid sammanträdet.
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.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupningar 2019
till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Torsten Gunnarsson (M) och Elin Asker (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 8.
Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutsunderlag
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Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2019-05-22
Ärende 5: Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning 2019
FSKF-2019-9085
Moderaterna och Centerpartiet är mycket positiva över Lägesbedömningens transparens och
tydlighet. Det är mycket viktigt att bringa klarhet och reda ut hur förskolan i Malmö ser ut,
var den brister, vilka utmaningar som finns och hur Malmö ligger till jämfört med andra
storstäder och kommuner.
Till nästa år hade vi emellertid önskat att bedömningen innehöll mer underlag än de färdiga
graferna, då många frågor är mer komplexa än att rymmas på en eller några grafer. Vi hade
även önskat att man såg över möjligheterna att i egen regi jämföra sig med andra storstäder
och kommuner, och inte enbart använda sig av Malmö stads, Skolverkets och SCBs statistik,
då denna tyvärr inte alltid är helt tillfredställande och djupgående.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Joakim Larsson (M)

Torsten Gunnarsson (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-05-22.
Ärende nr 5. Lägesbedömning.
Förvaltningen skulle i detta ärende ta ställning till lägesbedömningen, vilket är en fördjupad
analys av nämndens situation
Lägesbedömningen är välkommen såtillvida att den möjliggör en större förståelse av
Malmös förskolor och vilka problem de har. Det framgår exempelvis tydligt i
lägesbedömningen att Malmö fortfarande har klart större barngrupper än riksgenomsnittet
och att Malmö har en lägre andel förskollärare på förskolor där barn från socioekonomiskt
svaga går än på de där barn till socioekonomiskt starka går. Båda dessa problem spär på
segregeringen, som istället borde motverkas.

Vänsterpartiet har länge krävt en politik som på riktigt minskar barngrupperna, förbättrar
arbetsmiljön och på riktigt stöttar de barn som behöver extra stöd. Den styrande
minoriteten väljer gång på gång istället att skära ned på verksamheten. Detta är något som
Vänsterpartiet aldrig kan acceptera, och av ovan framlagda skäl avger vi därför detta
särskilda yttrande.
Malmö, 2019-05-22
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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§

67

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.
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.
Beslut

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

Yrkanden

Joel Nordström (V) yrkar om följande ändring: Att på första sidan, sista stycket, stryka de två
sista meningarna.
Linda Obiedzinski (M) yrkar bifall till Joel Nordströms (V) ändringsyrkande.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar också bifall till Joel Nordströms (V)
ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Joel Nordströms (V) ändringsyrkande och finner att
nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till

Stadskontoret (Anders Mellberg)
Beslutsunderlag





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
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och
ljudskrämmor

Paragrafen är justerad
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§

68

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.
Beslut

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

Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 10.
Yrkanden

Mats Sjölin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Joel Nordström (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag och att förskolenämndens istället
ska lämna följande yttrande:
Förskolenämnden bedriver idag ett arbete för att minska användningen av anställningsformen
allmän visstid och ställer sig positiv till att avskaffa användandet av anställningsformen i sin
verksamhet. Detta skulle bidra till en större kontinuitet i barngrupperna och en bättre
arbetsmiljö.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Joel Nordströms (V) yrkande.
Beslutsgång

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




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

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2019-05-22.
Ärende nr 7. Motion om avskaffande av allmän visstid.
I detta ärende skulle förskolenämnden ta ställning till en motion från Vänsterpartiets två
kommunalråd Emma-Lina Johansson och Anders Andersson. Motionen föreslår att Malmö
stad ska sluta använda sig av den onödiga och osäkra anställningsformen allmän visstid.
Vänsterpartiet anser att allmän visstidsanställning, där människor kan anställas på tillfälliga
anställningar bara för att arbetsgivaren vill prioritera sin egen flexibilitet framför de anställdas
trygghet, bör avskaffas. Det är en fråga vi har drivit sedan allmänna visstidsanställningar
infördes av alliansregeringen. Då Socialdemokraterna i det senaste valet påstod att de
anslutit sig till detta krav verkade det nu som att det fanns en möjlighet att avskaffa
anställningsformen.
Därför var det förvånande när Socialdemokraterna nu efter valet plötsligt anser att allmän
visstid behövs i verksamheterna. Detta är givetvis helt felaktigt. Förskolenämnden har brist
på personal och att erbjuda trygga anställningar skulle leda till att fler ville stanna kvar i
arbete hos nämnden, vilket självklart skulle vara positivt.
Vänsterpartiet föreslog att nämnden istället skulle anta följande yttrande:
Förskolenämnden bedriver idag ett arbete för att minska användningen av
anställningsformen allmän visstid och ställer sig positiv till att avskaffa användandet av
anställningsformen i sin verksamhet. Detta skulle bidra till en större kontinuitet i
barngrupperna och en bättre arbetsmiljö.

25

Då Vänsterpartiet var det enda partiet som ville stå upp mot otrygga anställningar föll vårt
yrkande, och därför avger vi härmed denna reservation.

Malmö, 2019-05-22
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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§

69

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.

Beslut

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

Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 11.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Yrkanden

Joel Nordström (V) yrkar om att följande tillägg görs: Att på sida 3, sist i andra stycket lägga
till: Detta i enlighet med Stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för friytor.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Joel Nordströms (V) tilläggsyrkande.
Linda Obiedzinski (M) instämmer i avslag på Joel Nordströms (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer förvaltningens förslag mot Joel Nordströms
(V) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor.
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
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

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2019-05-22.
Ärende nr 8. Remiss på översiktsplan.
Nämnden skulle i detta ärende anta ett yttrande om den föreslagna översiktsplanen för
södra Kirseberg och Östervärn.

Dokumentet innehåller på sidan tre ett avsnitt om att den styrande minoriteten vill tumma
på reglerna för barnens friytor för att kunna tränga in fler barn på mindre ytor. De nu
gällande reglerna är tillräckligt flexibla med friytornas storlek och att tumma på dem ännu
mer hade inte varit bra för barnen i Malmö. Stadens förskolor har även redan idag stora
barngrupper och detta skulle innebära en förvärring av problemet.
Därför föreslog Vänsterpartiet att på sida 3, sist i andra stycket lägga till:
Detta i enlighet med Stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för friytor.
Då de andra partierna inte prioriterar barnens utrymme i staden röstade de nej till vårt
förslag som därför föll.
Av ovan framlagda skäl avger vi härmed denna reservation.
Malmö, 2019-05-22
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, 22 maj 2019
Remiss angående översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Diarienr: FSKF-2019-4328
Miljöpartiet vill lyfta vikten av att Malmö stads riktlinjer för friytor ska följas vid
planering. Malmö stads riktlinjer för friytor är framtagna utifrån forskning, erfarenheter och gällande lagstiftning genom PBL, Boverkets allmänna råd BFS 2015:1 FRI 1
och Boverkets vägledning 2015 ”Gör plats för barn och unga! -En vägledning för
planering, utformning och förvaltning av skolan och förskolans utemiljö” och är
överenskomna att följas i kommunfullmäktige.
Malmö stads riktlinje medger redan idag en viss flexibilitet just med hänsyn till att
förtätning ska vara möjlig samtidigt som vi inte inskränker på barns rätt till utveckling,
lärande och lek.
Det nuvarande styret målar upp en bild av att det är nödvändigt att införa ”ökad
flexibilitet” det vill säga avvikelser från riktlinjerna för att få ihop planeringen.
Miljöpartiet menar istället att det handlar politiska prioriteringar för vad som ska
lämna plats i stadsrummet för barns utveckling, lärande, lek och rekreation.
Miljöpartiet är därför tydliga med att den så kallade flexibiliteten inte ska vara på
barnens bekostnad.
Om det i enskilda fall görs bedömning att det inte är möjligt att uppnå den
överenskomna friytan ska en utredning först visa att alla andra möjligheter har uttömts
och barn prioriterats tydligt över exempelvis biltrafik. En sådan utredning ska också
kompletterats med en gedigen barnkonsekvensanalys i enlighet med
kommunfullmäktiges utvecklingsplan för arbete med barnets rättigheter. Analysen ska
komma fram till vad som bedöms vara barnets bästa på kort och lång sikt. Är det då
fortfarande inte möjligt att leva upp till riktlinjen och barnets bästa, ska det då tydligt
framgå vad som har fått företräde i planeringen/resursfördelningen och vilka
kompensatoriska åtgärder föreslås.
Det är viktigt att komma ihåg att riktlinjerna vilar på forskning om barns behov och
utveckling men det är också en rättighetsfråga om hur resurser fördelas och inte minst
en arbetsmiljöfråga för både barn och pedagoger där friytan är en förutsättning för att
bedriva ändamålsenlig verksamhet.
Namn ledamot

Namn ersättare

Stefana Hoti

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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§

70

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.

Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande samråd för förslag till
detaljplan för fastigheten Sånekulla 55 i Limhamn i Malmö.

Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor.
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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§

71

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-8147

Paragrafen är justerad
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§

72

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
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 redovisningen av delegerade beslut.

Beslutsunderlag







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

Paragrafen är justerad
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§

73

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser maj 2019

FSKF-2019-9127
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 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
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

Paragrafen är justerad
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§

74

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Ida Bodin Eriksson, förvaltningsjurist, informerar om ärendet om Jägersrogunghästen.
Ida Bodin Eriksson informerar vidare om det yrkande av skadestånd som kommit in till
förvaltningen.
Peter Lindberg, förvaltningsdirektör, informerar om att Svansjöns förskola har blivit utsedd
till årets hållbara restaurang i White guides årliga prisutdelning.
Paragrafen är justerad
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§

75

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-6459

Paragrafen är justerad

