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§

76

Rapporter från kurser och konferenser

Sammanfattning

Mats Sjölin (S), Stefana Hoti (MP) och Anneli Bojesson (L) berättar om deras besök på
Skolriksdagen i Stockholm som ägde rum den 6-7 maj i år. Mats berättar att det går att hitta
mycket dokumentation från konferensen på Skolriksdagens hemsida.
Paragrafen är justerad
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§

77

Förskoleenkäten 2019 - Övergripande rapport

FSKF-2019-9628
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen har som tidigare år genomfört en enkätundersökning riktad till
vårdnadshavarna och för Malmös förskolebarn, benämnd Förskoleenkäten. Resultaten kan på
övergripande nivå beskrivas som positiva i den bemärkelsen att en stor andel av
vårdnadshavarna, likt tidigare år, svarat instämmande på de positivt formulerade påståendena.
Resultaten används för att utveckla utbildningen inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet som bedrivs på såväl förskolorna som på övergripande nivå inom
förvaltningen.
Ajournering

Mötet ajourneras mellan klockan 14.05 och 14.10.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger rapporten till handlingarna.
2. Förskolenämnden uppdrar till förvaltningen att till nästa enkät se över och omarbeta den
för att öka vårdnadshavarnas möjligheter att bidra med sin syn på effekterna av förskolans
förutsättningar på barnets lärande och på förskolans övergripande verksamhet generellt.
3. Förskolenämnden uppdrar till förvaltningen att utöka enkätens syfte för att den inte enbart
ska svara på frågor gällande det systematiska kvalitetsarbetet i relation till läroplanen.
4. Förskolenämnden uppdrar till förvaltningen att senast december 2019 återkoppla till
förskolenämnden hur förändringsarbetet fortgår.
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Joakim Larsson (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.
Mette Lisberg (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga 3.
Yrkanden

Joel Nordström (V) yrkar att följande tillägg görs:


Att till nästa enkät se över och omarbeta den för att öka vårdnadshavarnas
möjligheter att bidra med sin syn på effekterna av förskolans förutsättningar på
barnets lärande och på förskolans övergripande verksamhet generellt.
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Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) och Linda Obiedzinski (M) yrkar bifall till Joel
Nordströms (V) tilläggsyrkande.
Linda Obiedzinski (M) yrkar att följande två tillägg görs:



Att utöka enkätens syfte för att den inte enbart ska svara på frågor gällande det
systematiska kvalitetsarbetet i relation till läroplanen.
Att förvaltningen senast december 2019 återkopplar till förskolenämnden hur
förändringsarbetet fortgår.

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) och Joel Nordström (V) yrkar bifall till Linda
Obiedzinskis (M) tilläggsyrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) sammanfattar att det utöver förvaltningens förslag finns
tre tilläggsyrkanden. Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) frågar nämnden om de kan bifalla
förvaltningens förslag och de tre tilläggsyrkandena och finner att nämnden beslutar att göra
det.

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Förskoleenkäten 2019 - Övergripande
rapport
Förskoleenkäten 2019 - Övergripande rapport
Bilaga 1: Resultat Förskoleenkäten 2016, 2017 och 2019 - kommunala förskolor
Bilaga 2: Resultat Förskoleenkäten 2016, 2017 och 2019 - fristående förskolor
Bilaga 3: Enkätformulär

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2019-06-12
Ärende 3: Förskoleenkäten 2019 - Övergripande rapport
FSKF-2019-7117
Förskoleenkäten har under den senaste tiden blivit väldigt kritiserad av media och grupper av
vårdnadshavare. Enkäten har varit komplicerat och svår att förstå, vilket resulterat i att mindre
än 50% av de tillfrågade svarade på enkäten denna omgång och andelen ”vet inte”-svar ännu
en gång går ökat. Med bakgrund i detta valde Moderaterna och Centerpartiet att lägga och
bifalla tilläggsyrkanden som åsyftar att se över och omarbeta samt utöka enkätens syfte till att
inte enbart svara på frågor i relation till det systematiska kvalitetsarbetet, och att begära att
Förskoleförvaltningen ska återkoppla hur förändringsarbetet fortgår senast i december 2019.
Vår yrkanden vann gehör och vi är därför mycket glada att man äntligen kommer göra om den
svårtolkade och kritiserade enkäten.
Linda Obiedzinski (M)
Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Pernilla Röjner (M)

Joakim Larsson (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-06-12.
Ärende nr 3. Förskoleenkäten 2019.
Nämnden skulle i detta ärende ta ställning till en rapport förvaltningen skrivit baserat på den
enkät som gått ut till Malmös vårdnadshavare tidigare under 2019.

Rapporten har fått massiv kritik av vårdnadshavare. En protestenkät togs fram och fick på
mycket kort tid ifylld av 150 vårdnadshavare. Problemet med den ursprungliga enkäten var
att den inte gav vårdnadshavarna möjligheten att ge sitt perspektiv på förskolornas
förutsättningar för att hålla en hög och likvärdig kvalitet. Protestenkäten visade att över 50
% av vårdnadshavarna anser att förskolornas ledningar ger tydlig information vid
förändringar. En klar majoritet uppgav också en oro ring barngruppernas storlek,
personalomsättningen och den bristfälliga vikariehanteringen.
Av detta skäl yrkade vi följande:
Att till nästa enkät se över och omarbeta den för att öka vårdnadshavarnas möjligheter att
bidra med sin syn på effekterna av förskolans förutsättningar på barnets lärande och på
förskolans övergripande verksamhet generellt.
Moderaterna yrkade dessutom att detta skulle återrapporteras till nämnden och att enkäten
bör kunna formuleras bredare än tidigare, något Vänsterpartiet stöttade.
Nämnden valde att stötta Vänsterpartiets och Moderaternas linje och nu kommer det i
framtiden finnas en enkät som ökar vårdnadshavarnas möjligheter att bidra med sina viktiga
perspektiv. Av dessa skäl avges detta särskilda yttrande.
Malmö, 2019-06-12
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden.
Ärende 3. FSKF-2019-9628.
2019-06-12.
Förskoleenkäten 2019 - Övergripande rapport.

Förskoleenkäten har återigen genomförts och det är anmärkningsvärt att enkäten
belyser att vistelsen i de fristående förskolorna upplevs vara till en mycket större
tillfredsställelse och tryggare än i Malmös kommunala förskola.
Överlag känner vårdnadshavarna i enkäten sig bättre informerade om sitt barns vardag,
att barnen lär sig och är trygga. Det förtroende som personalen får är också stort. På
stort sett alla områden klarar de fristående förskolorna sig cirka 20% bättre än de
kommunala. Det är nu dags för den styrande minoriteten att erkänna det faktum att det
är bra med både kommunala och privata förskolor. De privata aktörerna kan göra ett bra
arbete.
Med resultaten från tidigare enkäter samt år 2019 bör Malmös förskoleverksamhet ställa
sig frågan; Hur kommer det sig att de privata förskolorna upplevs klara det så mycket
bättre och vad kan vi då lära av detta - för att bli bättre?
Under dagens sammanträde framgick det att förskoleförvaltningen överväger att
utelämna de privata förskolorna vid införskaffandet utav data för sammanställning till
kommande rapport. Sverigedemokraterna förstår inte denna tankegång då det är av
stor vikt att kunna analysera förskolans samlade verksamhet, även den privata.
Dessutom anser Sverigedemokraterna att det är mycket beklagligt att vårdnadshavarna
inte kunde, vid besvarandet utav enkäten, lämna fristående kommentarer nu när
vårdnadshavarna var i ett skede där sitt barns förskola och förskolegång utvärderades
och reflekterades.
…..........................................
Mette Lisberg (SD)
Med instämmande av:
.................................................
Christer Bengtsson (SD)

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

.................................................
Berit Eskilsson (SD)
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§

78

Förslag till handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat,
anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i
Malmö stads verksamheter

FSKF-2019-8341
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade 2016-04-28 beslut om att verka för en utfasning av
mikroplast genom om möjligt ersätta med alternativa miljövänligare lösningar och produkter.
Som ett led i genomförandet av beslutet, och för att ta ansvar för den miljöpåverkan som
våra produkter och anläggningar leder till, har handlingsplanen tagits fram i samverkan mellan
förvaltningar och bolag inom Malmö stad på uppdrag av förvaltningschefer. Handlingsplanen
utgör ett betydelsefullt verktyg i arbetet mot att minska spridning av mikroplast från Malmö
stads verksamheter.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner
med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö
stads verksamheter, avseende de åtgärder som berör förskolegårdar.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Förslag till handlingsplan för
utfasning av konstgräsplaner med granulat m.m.
Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner m.m.

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, 12 juni 2019
Förslag till handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med
granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs
utan granulat i Malmö stads verksamheter
Diarienr: FSKF-2019-8341
Miljöpartiet ställer sig positivt till handlingsplanen och arbetet med att fasa ut
mikroplaster. Dock finns det behov att vidta fler och kraftfullare åtgärder för att
förhindra spridningen av mikroplaster. Miljöpartiet ställer sig bakom föreslagna
åtgärder men vi vill påpeka att vi tycker arbetet går för långsamt. Med den
kompetens och kapacitet som finns i staden borde det vara möjligt att ha
skyddsanordningar på plats redan innan 2025. Vi vill dessutom se ett tydligare
ställningstagande mot att anlägga nya ytor med konstgräs.

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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§

79

Remiss angående Program för att motverka hemlöshet (TN-2019-253)

FSKF-2019-7117
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-29 att anta en handlingsplan för bostadsförsörjning. I
den handlingsplanen finns ett uppdrag att ta fram en strategi för minskad hemlöshet. Arbetet
med att ta fram en strategi/program samordnas av tekniska nämnden i samverkan med
arbetsmarknads- och socialnämnden, servicenämnden samt stadsbyggnadsnämnden.
Styrdokumentet Program för att motverka hemlöshet innehåller principer och målsättningar
för arbetet med att motverka hemlöshet. Intentionen har varit att konkretisera Malmö stads
arbete för att motverka hemlöshet. I medföljande handlingsplan anges vilka insatser som ska
genomföras för att förverkliga programdokumentets målsättningar och vilken nämnd/bolag
som ansvar för vilken insats.
Förskolenämnden tillstyrker utredningens förslag.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande och översänder det till tekniska nämnden.
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Joakim Larsson (M) och Elin Asker (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 5.
Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnd 190612 Remiss angående Program för att
motverka hemlöshet
Förslag till yttrande över Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Följebrev till Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
Program för att motverka hemlöshet

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2019-06-12
Ärende 5: Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
FSKF-2019-9628
Malmö Stads kartläggning från oktober 2018 konstaterar att 1347 barn var hemlösa när
kartläggningen gjordes. Detta är en extremt hög siffra, som påvisar att ungefär 2% av barnen i
Malmö är hemlösa. Antalet hemlösa barn har mångdubblats de senaste tio åren och den
styrande minoriteten verkar stå handfallna inför problemet. Det är ovärdigt Malmö att låta
barn och barnfamiljer utsättas för den osäkerhet och utanförskap som hemlöshet innebär. Vi
skulle därför vilja slå ett slag för de hemlöshetsåtgärder som går att återfinna i den budget
som Moderaterna och Centerpartiet presenterade i höstas, där införandet av en särskild
bostadsgaranti för hemlösa barnfamiljer hade varit ett mycket viktigt steg i rätt riktigt om man
på allvar vill lösa barnhemlöshetskrisen i Malmö.
Linda Obiedzinski (M)
Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Pernilla Röjner (M)

Joakim Larsson (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-06-12.
Ärende nr 5. Program för att motverka hemlöshet.
Nämnden skulle i detta ärende ta ställning till ett förslag till program för att motverka
hemlöshet.
I Programmet anges att det under 2018 fanns 1347 hemlösa barn i Malmö. Detta är nästan
tio gånger så många som för tio år sedan. I det yttrande som antogs står det att inga barn
ska växa upp i hemlöshet, vilket Vänsterpartiet till fullo håller med om. Men det bör också
poängteras att det är Socialdemokraterna och Liberalerna som med stöd av Miljöpartiet styr
Malmö och att de istället för att sänka hyrorna för de boende hos Malmös kommunala
bostadsaktiebolag MKB väljer att årligen ta ut mångmiljonbelopp.
En stor del av de som är hemlösa i Malmö är det av det enkla skälet att de inte har råd med
någon av de få tillgängliga lägenheterna. Att då från politiskt håll prioritera att hålla hyrorna
uppe är cyniskt.
Ärenden som dessa är bra exempel på när Förskolenämnden berörs av andra nämnders
politik, och därför bör sträva efter att påverka dem. Om vi verkligen menar att inga barn ska
växa upp i hemlöshet räcker det inte med tomma löften, de måste följas av handling.
Vänsterpartiet vill göra MKB allmännyttigt på riktigt igen, något som hade gynnat många
malmöbarn och därmed underlättat förskolenämndens uppdrag.

Av dessa skäl avger vi detta särskilda yttrande.
Malmö, 2019-06-12
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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§

80

Remiss angående Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020

FSKF-2019-6791
Sammanfattning

Kulturnämnden har beslutat att skicka handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020 på remiss
till samtliga nämnder i Mamö stad samt till styrelser för Malmö Live Konserthus AB, Malmö
Stadsteater AB samt MKB Malmö Fastighets AB med följande frågeställningar:
1. Anser nämnderna/bolagen att åtagandena i handlingsplanen är relevanta och
genomförbara utifrån de utmaningar som Malmö stad står inför,
2. Hur anser nämnderna/bolagen att åtagandena bidrar till nämndernas måluppfyllelse
3. Hur ställer sig nämnderna/bolagen till en förlängning av den gällande kulturstrategin fram
till 2021. Detta med anledning av att arbetet med den nuvarande kulturstrategin har fördröjts.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande och översänder det till
kulturförvaltningen.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Remiss angående Handlingsplanen
för kulturstrategi 2019–2020
Förslag till yttrande över Remiss angående Handlingsplanen för kulturstrategi
2019–2020
Missiv till remiss angående Handlingsplanen för kulturstrategi 2019-2020
Remissversion av Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020
Protokollsutdrag kulturnämnden §33 Handlingsplanen för kulturstrategi 2019–2020
G-Tjänsteskrivelse Handlingsplan Kulturstrategi 2019-2020

Paragrafen är justerad
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§

81

Remiss angående motion från Patrick Angelin (SD) om vertikal stadsodling
i Malmö, STK-2019-481

FSKF-2019-6832
Sammanfattning

I Malmö stad bedrivs idag stadsodling i ett flertal projekt. Stadsodling kan se ut på många sätt
och det finns inte en modell utan flera.
Förskolenämnden ställer sig positiva till en fortsatt utveckling av lokalt odlande inom staden
med utgångspunkten att öka kunskapen i frågan och för att skapa ett engagemang kring
ekologiskt hållbara lösningar. På flera förskolor i Malmö stad bedrivs det redan småskalig
odling i ett pedagogiskt syfte.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är förskolenämnden emellertid tveksam till att Malmö stad
ska bedriva storskalig vertikal stadsodling i syfte att göra Malmös förskolor självförsörjande
avseende grönsaker.

Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Särskilda yttranden, reservationer

Mette Lisberg (SD) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD) avser lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga 7.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Följebrev till remiss angående motion från Patrick Angelin (SD) om vertikal
stadsodling i Malmö, STK-2019-481
Motion från Patrick Angelin (SD) om vertikal stadsodling i Malmö
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Remiss angående motion från Patrick
Angelin (SD) om vertikal stadsodling i Malmö, STK-2019-481
Förslag till yttrande över Remiss angående motion från Patrick Angelin (SD) om
vertikal stadsodling i Malmö, STK-2019-481

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden.
Ärende 7. FSKF-2019-6832.
2019-06-12.
Remiss angående motion från Patrick Angelin (SD) om vertikal stadsodling i Malmö, STK-2019-481.

Vertikal stadsodling är både ett innovativt och spännande sätt att kunna börja odla
effektivt i Malmö stad. Framtiden tillhör barnen och barnen bör därmed vara delaktiga i
den hållbara utveckling som görs, som exempel, i den vertikala odlingsprocessen.
Sverigedemokraterna anser därav att vertikal stadsodling bör ingå i det pedagogiska
arbetet i förskolan. Detta kan vara i avseendena kring natur, miljö, kreativitet och hållbar
utveckling.

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

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

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

.................................................
Berit Eskilsson (SD)
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§

82

Remiss angående Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar STK2018-90

FSKF-2019-5158
Sammanfattning

Stadskontoret har tagit fram en rapport rörande modeller för samordnad medborgardialog.
Rapporten utgör avrapportering av det uppdrag som kommunstyrelsen gavs i Malmö stads
budget för 2018 om att ta fram modeller för samordnad medborgardialog.
Förskolenämnden ställer sig i sitt yttrande positiv till utredningens förslag om
utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstepersoner kring medborgardeltagande och
ser att en viktig del i detta är att man reder ut begrepp och skapar gemensamma
referensramar.
I utredningen föreslås en modell för samarbeten mellan kontaktpersoner i förvaltningarna på
tjänstepersonsnivå. Förskolenämnden menar i yttrandet att det vid ett kommungemensamt
samarbete rörande medborgardialog är viktigt med en tydlig koppling till de politiska
nämnderna och dess förtroendevalda, med fokus på mötet mellan förtroendevalda och
medborgaren. Förskolenämnden menar även att det är angeläget att frågan om
medborgardialog i första hand lyfts inom ramen för de olika kommungemensamma processer
och utvecklingsarbeten som är prioriterade och genomförs i staden.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande modeller för en samordnad
medborgardialog och översänder det till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Joakim Larsson (M) och Elin Asker (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 8.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Remiss angående Uppdrag budget
2018 - Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör
flera förvaltningar
Förslag till yttrande över Remiss angående Uppdrag budget 2018 - Ta fram
modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar
Följebrev till remiss angående Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar STK-2018-90
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Samordnad medborgardialog - Rapport

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2019-06-12
Ärende 8: Remiss angående Uppdrag budget 2018 - Ta fram
modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera
förvaltningar
STK-2018-90
Dialoger mellan förtroendevalda och medborgare är en viktig del i den demokratiska
processen, och medborgardialogerna är en del i mötet mellan politiker och medborgare. Vi
skulle dock vilja poängtera att mötet mellan medborgare och politiker inte endast har ett
egenvärde i sig, och att det finns flera sätt för förtroendevalda och medborgare att dela åsikter
och erfarenheter. Det behövs även tas ett ansvar för att medborgarnas åsikter, framför allt om
flertalet medborgare sluter upp tillsammans, kan diskuteras mellan förtroendevalda och
tjänstemän i olika forum. Tack vare oppositionens ihärdiga arbete har Förskolenämnden till
exempel tagit beslut att se över och omarbeta den kritiserade Förskoleenkäten, bland annat
efter många vårdnadshavares kritik i media och kontakt med oss politiker, trots att
Förskoleförvaltningen och den styrande minoriteten tidigare varit negativt inställd till att
omarbeta enkäten.
Linda Obiedzinski (M)
Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Pernilla Röjner (M)

Joakim Larsson (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, 12 juni 2019
Remiss angående Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera
förvaltningar
Diarienr: FSKF-2019-5158
Uppdraget som gavs var att: “Kommunstyrelsen, i samråd med berörda
förvaltningar, ges i uppdrag att ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar”. Rapporten som
stadskontoret har tagit fram beskriver väl problemen som finns i staden med
dialogen med Malmöborna, bland annat att dialog inte prioriteras i utredningsoch beslutsprocesser, det saknas samordning av dialogen och att engagera
förvaltningar som inte har ett direkt ansvar för frågan. Vi i Miljöpartiet hade
gärna sett att frågan om medborgardialog och brukardialog utreds gemensamt
och att konkreta modeller för båda tas fram. Dessa modeller behöver samspela
med varandra och finnas i ett sammanhang så att lärdomarna från dialogerna
kan komma in i kvalitetsutveckling systemet. Det är dock viktigt att poängtera
att medbrogardialogen ska vara renodlad dialog mellan politikerna och
Malmöborna där tjänstepersonerna faciliterar dialogen, samt att
medborgardialogerna inte behöver bedrivas utifrån specifika områden som
berör endast en nämnd utan kan med fördel lyfta frågor där samverkan är
central.
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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§

83

Remiss angående Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen, STK-2018-852

FSKF-2019-7586
Sammanfattning

Stadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en översyn av stadens hantering av
medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen vilken har skickats ut på remiss till
stadens samtliga nämnder. Enligt utredningsdirektivet behövs en målsättning med
medborgardialog och översyn av de tre nämnda dialogmodellerna.
Förskolenämnden ställer sig i sitt yttrande positiva till att en översyn görs rörande
medborgarförslag, Malmöinitiativet samt Malmöpanelen. Förskolenämnden anser att det
skulle innebära ett förtydligande för medborgarna om det fanns en samlad kanal för
inlämnande av förslag för politisk hantering. Under det sista avsnittet i rapporten,
”Sammanfattande bedömningar och förslag”, presenteras olika frågeställningar som
definierats i utredningen. Förskolenämnden menar att dessa frågeställningar är viktiga att
utreda vidare och ser gärna att det görs ett fortsatt kommunövergripande arbete kring dessa
frågor i dialog med stadens nämnder och förvaltningar.

Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen och översänder det till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Joakim Larsson (M) och Elin Asker (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 10.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 11.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Remiss angående översyn av
medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Förslag till yttrande över remiss angående översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativ och Malmöpanelen
Följebrev - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen

Paragrafen är justerad

23

24

Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2019-06-12
Ärende 9: Remiss angående Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen, STK-2018-852
STK-2018-852
Ingångsläget för kontakt mellan medborgare, förtroendevalda och kommun behöver alltid
vara att det ska vara enkelt och smidigt för medborgarna att inleda en sådan kontakt. Därför
ställer Moderaterna och Centerpartiet sig positiva till Förskoleförvaltningens yttrande som
poängterar just detta. Det är viktigt att medborgarna erbjuds en tydlighet och likvärdighet när
man önskar att inkomma med förslag eller frågor.

Linda Obiedzinski (M)
Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Pernilla Röjner (M)

Joakim Larsson (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, 12 juni 2019
Remiss angående översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Diarienr: FSKF-2019-7589
Miljöpartiet är för at det ska finnas en benämning för medborgarförslag i syfte
att förtydliga ingången för Malmöborna. Miljöpartiet anser också att fler än
endast medlemmar i kommunen ska kunna lämna in medborgarförslag. Även
de som vistas och verkar i kommunen ska ha möjlighet att inkomma med
förslag. De är särskilt viktigt att säkerställa att barn och unga, det vill säga
Malmöbor under 18 år också ska kunna inkomma med förslag på lika villkor
som dem vuxna. I en stad där var femte Malmöbo saknar rösträtt och där inga
ungdomsråd och liknande inflytandeforum finns aktiva för närvarande, blir det
av yttersta vikt att säkerställa att målgruppen har en väg in till politiken, utan
att de ska behöva samla 100 röster genom exempelvis Malmöinitiativet. Vidare
har Miljöpartiet inget att invända mot en central hantering av
medborgarförslag/Malmöinitiativ.

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

26

§

84

Remiss angående Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige

FSKF-2019-6870
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att
den som är folkbokförd i kommunen ska ges möjlighet att väcka ärenden i
kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag.
Förskolenämnden anser i sitt yttrande att det behöver göras en översyn över stadens
hantering av medborgarförslag, och är enig med motionärerna att medborgarförslag i Malmö
stad bör ses utifrån kommunallagens bestämmelser. Eftersom hanteringen av förslag från
medborgare för tillfället utreds inom ärendet Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativ och
Malmöpanelen anser förskolenämnden att denna utredning behöver slutföras innan beslut om
hantering av medborgarförslag kan fattas.
Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning
till att frågan är under utredning.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Remiss angående Motion från
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av
medborgarförslag i kommunfullmäktige
Förslag till yttrande över Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige STK-2019185
Följebrev Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§

85

Remiss angående samråd av Detaljplan för del av Limhamn 155:511
(Elinelunds gård etapp 2) i Limhamn Malmö (Dp 5618)

FSKF-2019-10482
Sammanfattning

Föreliggande förslag till detaljplan är en andra etapp i en mer omfattande utveckling av
Elinelunds gård och syftar att möjliggöra bebyggelse av cirka 700 bostäder, vårdbostäder,
centrumverksamhet samt parkeringshus. I detaljplanen som utgör den första etappen av
utvecklingen av Elinelunds gård (DP 4959) ingår Tröskans förskola som väntas öppna i
början av nästa år, samt Traktorns förskola som ej har påbörjats då bygglovsansökan ej har
godkänts. Fastigheten där Traktorns förskola är planerad, Boningshuset 1, angränsar direkt
söder om planområdet.
Förskolenämnden ställer sig positiv till utvecklingen av Elinelunds gård och uppskattar
ambitionen att främja områdets höga naturvärden samt en hållbar, trygg och säker trafikmiljö
med fokus på transport till fots och med cykel. Förskolenämnden vill dock påpeka att det för
att möta upp det behov av förskoleplatser som uppstår i och med utbyggnaden av bostäder i
Elinelund är väsentligt att Traktorns förskola kan komma till stånd. Vidare ställer sig
förskolenämnden avvisande till förslaget att parkeringsplatser till Traktorns förskola ska lösas
genom köp av parkeringsplatser i föreslaget parkeringshus.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande Remiss angående samråd av
Detaljplan för del av Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 2) i Limhamn Malmö (Dp
5618).
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Joakim Larsson (M) och Elin Asker (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 12.
Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Remiss angående samråd av
Detaljplan för del av Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 2) i Limhamn
Malmö (Dp 5618)
Förslag till yttrande över Remiss angående samråd av Detaljplan för del av
Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 2) i Limhamn Malmö (Dp 5618)
Följebrev till samrådshandlingar detaljplan för del av Limhamn 155:511 (Elinelunds
gård etapp 2) i Limhamn Malmö (Dp 5618)
Dp 5618 Planbeskrivning samråd
Dp 5618 Plankarta samråd

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2019-06-12
Ärende 11: Remiss angående samråd av Detaljplan för del av Limhamn
155:511 (Elinelunds gård etapp 2) i Limhamn Malmö (Dp 5618)
FSKF-2019-10482
Centerpartiet och Moderaterna ställer sig bakom Förskolenämndens yttrande över Remiss
angående samråd av Detaljplan för del av Limhamn 155;511 (Elinelunds gård etapp 2).
Centerpartiet och Moderaterna vill med detta yttrande betona att vi ställer oss negativa till att
Förskolenämnden ska bekosta parkeringsplatser som inte ligger i direkt anslutning till
förskolan. Syftet med parkeringsplatser vid förskolan är att föräldrar lätt skall kunna hämta
och lämna sina barn på ett säkert sätt. Att hyra/bekosta parkeringsplatser i parkeringshus eller
långt från förskolan är endast ett sätt att uppfylla Malmö stads parkeringsnorm, inte att följa
den bakomliggande intentionen med platserna.

Linda Obiedzinski (M)
Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Pernilla Röjner (M)

Joakim Larsson (M)
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§

86

Intern kontroll - Gränsvärde för direktupphandlingar

FSKF-2019-8802
Sammanfattning

Granskningen visar att det finns tydliga riktlinjer och rutiner avseende direktupphandling,
såväl kommungemensamma som förvaltningsspecifika. Genomgång av samtliga konton som
avser reparationer och underhåll har genomförts.
I granskningen har inga avvikelser avseende gränsvärde för direktupphandling framkommit.
Emellertid har ett antal poster uppmärksammats där det inte framgår huruvida
direktupphandling genomförts eller ej.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner granskningen.
Beslutet skickas till

Stadskontoret (via stratsys).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Intern kontroll - Gränsvärde för
direktupphandlingar
Bilaga gränsvärde för direktupphandlingar

Paragrafen är justerad
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§

87

Intern kontroll - För sent betalda fakturor

FSKF-2019-10135
Sammanfattning

Syftet är att ta reda på om förvaltningens fakturor hanteras så att leverantörerna erhåller
betalning enligt överenskommen tid så att påminnelsekostnader minskas och
fakturaprocessen trimmas.
Kontrollen visade att 5 procent av fakturorna var försenade till betalning. Jämförelse har
samtidigt gjorts med för sent betalda fakturor för januari-april 2018 och 2017. 2018 var det 6
procent och 2017 8 procent av fakturorna som var försenade till betalning.
Trots det förbättrade resultatet fortsätter arbetet för att minimera antalet för sent betalda
fakturor. Detta genom bland annat ytterligare utbildning och information för verksamheterna
om vikten av skyndsam hantering av fakturor, att alltid använda e-handel i första hand samt
att inleverans ska göras snarast efter godsleveransen.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner granskningen av För sent betalda fakturor.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Intern kontroll - För sent betalda
fakturor
Intern kontroll - För sent betalda fakturor

Paragrafen är justerad
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§

88

Datum för utbildningsdagar för förskolenämnden hösten 2019

FSKF-2019-11072
Sammanfattning

Under hösten 2019 kommer det att hållas två utbildningstillfällen för förskolenämndens
ledamöter och ersättare. De två tillfällena kommer att innehålla både utbildning och
verksamhetsbesök på förskolor. De föreslagna datumen är 15 oktober och 7 november.
Beslut

1. Förskolenämnden beslutar att det hålls två utbildningsdagar den 15 oktober och den 7
november för nämndens ledamöter och ersättare.
2. Förskolenämnden beslutar att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Datum för utbildningsdagar för
förskolenämnden hösten 2019

Paragrafen är justerad
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§

89

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-5334

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-06-12.
Ärende nr 15 och 16. Ansökan om godkännande för fristående förskola Barnomsorgen i Malmö AB.

Vänsterpartiet instämmer i Förskolenämndens bedömning att Barnomsorgen i Malmö AB
utifrån sin ansökan och rådande lagstiftning bör beviljas utökning av platser.
Vänsterpartiet vill däremot understryka att vinstdrivande företag utgör ett problem i vår
skattefinansierade välfärd. Vi är av den fasta övertygelsen att de medför påtagliga negativa
följder för Malmö stad och att de även riskerar göra det för barnen som vistas hos dem.
Då gällande lagstiftning inte medger ett avslag på grund av driftsformen eller vinstuttagen
avger vi detta särskilda yttrande.
Malmö, 2019-06-12

_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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§

90

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-5358

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-06-12.
Ärende nr 15 och 16. Ansökan om godkännande för fristående förskola Barnomsorgen i Malmö AB.

Vänsterpartiet instämmer i Förskolenämndens bedömning att Barnomsorgen i Malmö AB
utifrån sin ansökan och rådande lagstiftning bör beviljas utökning av platser.
Vänsterpartiet vill däremot understryka att vinstdrivande företag utgör ett problem i vår
skattefinansierade välfärd. Vi är av den fasta övertygelsen att de medför påtagliga negativa
följder för Malmö stad och att de även riskerar göra det för barnen som vistas hos dem.
Då gällande lagstiftning inte medger ett avslag på grund av driftsformen eller vinstuttagen
avger vi detta särskilda yttrande.
Malmö, 2019-06-12

_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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§

91

Redovisning av delegerade beslut juni 2019

FSKF-2019-10164
Sammanfattning

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad Ordförandebeslut FSKF-2018-16449-16 Yttrande över överklagande av
beslut om Uppföljning av regelbunden tillsyn av Runstyckets fskdelegering. 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.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) informerar om att hon har tagit ett ordförande beslut
sedan förra sammanträdet; ett yttrande över överklagande av beslut om Uppföljning av
regelbunden tillsyn av Runstyckets förskola (FSKF-2018-16449-16).
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisning av delegerade beslut.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Redovisning av delegerade beslut juni
2019
Beslut gällande förskoleplaceringar 20190501-20190531
Protokoll förskolenämndens arbetsutskott 190520
Ordförandebeslut FSKF-2018-16449-16 Yttrande över överklagande av beslut om
Uppföljning av regelbunden tillsyn av Runstyckets fsk
Övriga delegationsbeslut förteckning för maj 190501-190531

Paragrafen är justerad
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§

92

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-10178

Paragrafen är justerad

39

Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-06-12.
Ärende nr 18. 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.
Problemen är mycket komplexa och för att motverka dem krävs ett kontinuerligt och
ihärdigt arbete. De är dessutom i hög grad strukturellt orsakade. Av dessa skäl 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 antalet barn i barngrupperna, styret väljer till
och med att skära ned i verksamheten. Så länge den styrande minoriteten inte avser att på
riktigt arbeta för minskade antal barn i barngrupper kommer dessa problem bestå.

Vänsterpartiet står redo att föra en politik som möjliggör barnens bästa förskola. En förskola
där chefer och personal tillsammans kan arbeta med barnens bästa som huvudfokus.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2019-06-12
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana-Maria Stuparich-Clementi
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Inkomna, utgående och upprättade skrivelser juni 2019

FSKF-2019-11077
Sammanfattning

Förteckning över inkomna, utgående och upprättade skrivelser sedan föregående
sammanträde har tagits fram.
Beslut

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

Beslutsunderlag



















G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Inkomna, utgående och upprättade
skrivelser juni 2019
A) FSKF-2018-3539-61 Dom gällande ansökan om utdömande av vite
A) FSKF-2019-7305-20 Dom gällande överklagande av beslut Jägersrogunghästens förskola AB
B) FSKF-2019-11246-1.1 Begäran om yttrande gällande Annetorps förskola i
Malmö kommun
B) FSKF-2019-6721-4 Beslut gällande överlämnande av anmälan mot Galjonens
förskola
B) FSKF-2019-11068-1 Anmälan mot Segeparks förskola
B) FSKF-2019-3929-11 Beslut gällande anmälan mot Segeparks förskola
C) FSKF19243327 Protokollsutdrag Kf § 90 Revidering regler och riktlinjer STK2018-74
C) FSKF19243020 Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor
STK-2018-74
C) FSKF-2019-10193-1.1 Protokollsutdrag KS § 119 Förskolenämndens
utvärdering av resursfördelningsmodell och ersättningsmodell
C) FSKF-2019-9424-1.7 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §89 Årsredovisning
2018 Malmö stad, jämte revisionsberättelse
C) FSKF-2019-9418-1.3 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 92 Uppföljning av
intern kontroll 2018
C) FSKF-2019-9418-1.1 Tjänsteskrivelse kommunfullmäktige § 92 Uppföljning av
intern kontroll 2018
C) FSKF-2019-9418-1.2 Bilaga 1 Sammanställning självskattningar intern kontroll
2018
C) FSKF19243015 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §100 Valförslag och
avsägelser STK-2019-485
C) FSKF-2019-4185-7.1 Prot. utdr KS AU §322 Remiss från utb.dep. Att förstå
och bli förstådd ett reformerat regelverk för tolkar
C) FSKF-2019-4185-7.2 KSAUs yttrande remiss angående remiss från Utbildn.dep.
- Betänkande Att förstå och bli förstådd
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D) FSKF19248542 Prot.utdr. GN § 77 Ansökan av medel för genomförande av
åtgärder som verkar för utfasning av mikroplast
D) FSKF19248546 Protokollsutdrag SN § 60 Ansökan om medel för
genomförande av åtgärder som verkar för utfasning av mikroplast

Paragrafen är justerad
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Information från förvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningen lämnar följande information:
Lisa Lemmeke, enhetschef på myndighetsenheten, informerar om följande:




Förvaltningsrätten har beslutat att vite ska utdömas och Jägersrogunghästens förskola
är skyldig att betala detta i enlighet med förskolenämnden beslut. Förvaltningsrätten
har också avslagit förskolans överklagande av förskolenämndens beslut om
återkallande. Samtliga barn vars vårdnadshavare har önskat en ny plats har fått det nu.
Vårdnadshavare med barn på Nathan Söderbloms pedagogiska omsorg har sänt in
skrivelser till förvaltningen rörande nämndens beslut om att återkalla godkännandet
för verksamheten.

Peter Lindberg, förskoledirektör, informerar om följande:



Peter har tillsammans med beredskapssamordnaren besökt både fristående
verksamheter och en kommunal förskola med anledning av måndagens händelser.
Förvaltningen har, tillsammans med arbetsmarknad- och socialförvaltningen
och flera andra samverkanspartners, blivit tilldelade medel från Länsstyrelsen för
projektet Det tidiga livet- i samverkan för barn och familj. Det innehåller bland annat
språkstödjade insatser till nyanlända vårdnadshavare. Projektet löper mellan 1
september och 31 december 2020.

Kristina Westlund, lektor på utvecklingsenheten, informerar om den nyligen avslutade
utvärderingen av förvaltningens organisationsutveckling.
Paragrafen är justerad

