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Årsanalys 2019

FSKF-2020-306
Sammanfattning

Agneta Sjölund, ekonomichef, föredrar ärendet muntligt vid sammanträdet.
Arbetet för att skapa de förutsättningar som krävs för att Malmö stads förskolor ska kunna
bedriva verksamhet i enlighet med skollag och läroplan präglas av stora utmaningar, däribland
bristande tillgång till förskollärare och barnskötare med formell utbildning. Parallellt har
förändringar i skollagen och den nya läroplanen medfört skärpta krav på professionen och
ansvarsnivåerna inom förskolans organisation.
För att möta dessa utmaningar har utvecklingsarbetet fortsatt inom nämndens verksamhet.
En utvärdering av organisationsutvecklingen visar att den har haft betydelse för barnens
situation på förskolan och rektorns förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det fortsatta
arbetet med tid för verksamhetsutveckling, lönebildning, ledarförsörjning och ledarutveckling
är andra processer av vikt. Under året inleddes ett arbete för att undersöka hur förskollärares
arbetsvillkor kan förbättras och hur deras kompetens kan stärkas och användas på det sätt
som bäst gagnar en hög och likvärdig kvalitet för barnen i förskolan. Förbättring av
arbetsmiljön på förskolorna och minskning av sjukfrånvaron för att kunna tillvarata befintlig
kompetens har varit prioriterade arbetsområden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med
föregående år.
Även om nämndsmålen till större delen bedöms vara helt eller delvis uppnådda påverkar
utmaningarna kring kompetensförsörjning i hög grad förutsättningarna för måluppfyllelse.
Nämndens mål som avser likvärdig förskola oavsett var i staden den bedrivs respektive
arbetsvillkor och hög kompetens bedöms inte vara uppnådda. Årets ekonomiska resultat visar
på ett överskott om 3,8 Mkr, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av nämndens nettokostnader.
Beslut

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

Linda Obiedzinski (M), Torsten Gunnarson (M), Joakim Larsson (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 1.
Surra Al Sakban (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Stadskontoret via Stratsys
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Årsanalys 2019
Förslag till Årsanalys 2019
Bilaga 1 Åtaganden Årsanalys 2019
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2020-02-19
Ärende 3: Årsanalys 2019
FSKF-2020-306
Förskolenämndens årsanalys avseende år 2018 visar fortsatt på väldigt stora utmaningar i
personalfrågorna, främst gällande förskolelärarna. Trots flertalet genomförda insatser och
höga ambitioner från förskoleförvaltningen har man inte lyckats att uppnå målen och antalet
anställda förskolelärare har minskat. Bristen på utbildad personal är en enorm oro. Att målet
”Barnen ska erbjudas en likvärdig förskola oberoende av var i staden verksamheten bedrivs”
och målindikatorn ”Lägst andel förskollärare/första förskollärare per förskoleområde” är i
årets årsanalys rödmarkerat. Denna förändring är en enormt negativ utveckling och en tydlig
markering. Förvaltningen har vid flera tillfällen kunnat presentera vilka gedigna insatser som
genomförts, men varken medel eller möjligheter räcker till. På det har den styrande
majoriteten inga svar, eller lösningar.
Vidare tycker vi i Moderaterna och Centerpartiet att det fortsatt är mycket problematisk med
andelen män i förskolan, och bad på nämnden att förvaltningen skulle återkomma med en
sammanställning med de insatser som gjort för att öka antalet män i förskolan.
När det gäller målen avseende ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling, som vi förra året hade starka synpunkter om på, är kanske inte
högre gällande procenten i sig, en förvaltningen har under året förändrat denna process till det
bättre, vilket också redovisats.

Linda Obiedzinski (M)
Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström

Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden 2020-02-19
Diarienummer: FSKF-2020-306
Sänka målvärde på sjukfrånvaro samt mer fokus på utomhuspedagogik
Miljöpartiet delar den allmänna uppfattningen att sjukfrånvaro på förskola är en stor
utmaning. Det är även positivt att tendensen pekar neråt. Däremot vill vi inte stanna till och
är kritiska mot att målvärde för sjukfrånvaro ställs på 8 %. Enligt SKR ligger sjukfrånvaro i
Malmö stad (sammanlagt kort- och långtidsfrånvaro) på 6.8 % (2018). Miljöpartiet ser ingen
anledning till att målvärde för förskolor ska ligga högre än så.
Miljöpartiet vill även se ett stärkare fokus på utomhuspedagogik. I det avseende är det
positivt att förskolornas utemiljöer och dess utformning tas på större allvar i årsanalysen.
Miljöpartiet vill att fler uteförskolor etableras vilket ger positiva effekter på barnets hälsa
och utveckling, att utemiljön utformas utifrån barnens behov att röra på sig och interagera
med naturen, samt att hänsyn tas till miljöpsykologiska forskningsresultat.

Surra Al Sakban

Alexandra Ronkina

Ledamot

Ersättare

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2020-02-19.
Ärende nr 3. Årsanalys 2019.
Årsanalys 2019 är en genomgång av hur förskolenämndens arbete gått 2019 jämfört med de
mål som ställdes upp för året.
Vänsterpartiets budgetförslag för 2019 var fullt finansierat och innehöll dessutom satsningar
på verksamheten för att kunna minska barngrupperna. Anledningen till att vi vill satsa på
förskolan är att det så desperat behövs. Den otroligt duktiga personal som arbetar i Malmös
förskolor hade om vi satsade tillräckligt mycket på dem kunnat göra ett bra och inspirerande
jobb utan att slita ut sig. Vi inser att barnens bästa förskola måste få kosta, och att barnen
har rätt till såväl frisk och kompetent personal som bra lokaler. Tyvärr valde den styrande
minoriteten istället att underfinansiera verksamheten.
Då Vänsterpartiet har andra visioner avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2020-02-19

_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Årlig uppföljning av arbetsmiljön

FSKF-2020-1825
Sammanfattning

Johan Deltinger, enhetschef på enheten för arbetsmiljö och hälsa, föredrar ärendet muntligt
vid sammanträdet.
Kommunstyrelsen fattade 2016- 03-02 beslut om fortsatt inriktning i arbetet med att skapa
hållbara arbetsplatser (STK-2015- 934). Som ett led i detta fick stadskontoret i uppdrag att ta
fram en modell för uppföljning av arbetsmiljön. Uppföljningen utgör ett underlag för det
fortsatta arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen med möjligheter att göra fördjupande analyser
av arbetsmiljön. I detta arbete har Förvaltningsrådet, i sin egenskap av skyddskommitté, en
viktig roll. Förvaltningen har utifrån framtagna indikatorers värde som redovisas i
beslutsunderlagen kommenterat utfallet samt beskrivit de insatser som genomförts under året
för att förbättra eller bevara värdena. Svaren har utgått ifrån årsanalysen 2019 samt
lägesbedömning 2019.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisad årlig uppföljning av arbetsmiljön 2019.
Särskilda yttranden

Ana Maria Stuparich-Clementi (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Årlig uppföljning av arbetsmiljön
Årlig uppföljning av arbetsmiljön 2019

Paragrafen är justerad

10

Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2020-02-19.
Ärende nr 4 och 5. Årlig uppföljning av arbetsmiljön och årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Detta särskilda yttrande syftar till två olika ärenden som båda handlar om arbetsmiljön i
förskoleförvaltningen.
Så länge det skärs ned på Malmös förskolor kommer barngrupperna vara stora,
sjukfrånvaron hög och arbetsmiljön vara otillräcklig. Den styrande minoriteten är inte
beredda att satsa de pengar som behövs för att komma åt barngruppernas storlek och
sjukfrånvaron. Deras väg framåt består av nedskärningar och påståenden om att det inte går
att göra något åt problemen.
Vänsterpartiet står istället för en politik som möjliggör barnens bästa förskola. Genom stora
satsningar på arbetsmiljö och minskade barngrupper kan vi skapa en förskola där chefer och
personal tillsammans kan arbeta med barnens bästa som huvudfokus, inte stressa sig sjuka
för att efterleva oseriösa budgetkrav. När detta görs kommer arbetsmiljön förbättras.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2020-02-19

_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana-Maria Stuparich-Clementi
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Årlig uppföljning av systemet för det systematiska
arbetsmiljöarbetet

FSKF-2020-1828
Sammanfattning

Johan Deltinger, enhetschef på enheten för arbetsmiljö och hälsa, föredrar ärendet muntligt
vid sammanträdet.
I samband med att Malmö stads arbetsmiljöprocess beslutades, fattades det också beslut om
en kommungemensam rutin för årlig uppföljning av Malmö stads system för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Syftet med uppföljningen är att ta reda på hur systemet fungerat under det
senaste året, identifiera eventuella förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet
bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningens
samverkansgrupper har svarat på frågor utifrån Arbetsmiljöverkets självskattning av SAM
enligt Malmö stads rutin. Förvaltningsrådet tillika skyddskommitté har utifrån en samlad bild
av alla samverkansgruppers svar rapporterat till stadskontoret via systemet Stratsys. Resultatet
utgör underlag i arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan för
arbetsmiljöarbetet 2020. Handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet 2020 arbetas fram
partsgemensamt.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisad årlig uppföljning för 2019 av systemet för
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
Särskilda yttranden

Ana Maria Stuparich-Clementi (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Årlig uppföljning av systemet för det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Systemuppföljning av SAM 2019

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2020-02-19.
Ärende nr 4 och 5. Årlig uppföljning av arbetsmiljön och årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Detta särskilda yttrande syftar till två olika ärenden som båda handlar om arbetsmiljön i
förskoleförvaltningen.
Så länge det skärs ned på Malmös förskolor kommer barngrupperna vara stora,
sjukfrånvaron hög och arbetsmiljön vara otillräcklig. Den styrande minoriteten är inte
beredda att satsa de pengar som behövs för att komma åt barngruppernas storlek och
sjukfrånvaron. Deras väg framåt består av nedskärningar och påståenden om att det inte går
att göra något åt problemen.
Vänsterpartiet står istället för en politik som möjliggör barnens bästa förskola. Genom stora
satsningar på arbetsmiljö och minskade barngrupper kan vi skapa en förskola där chefer och
personal tillsammans kan arbeta med barnens bästa som huvudfokus, inte stressa sig sjuka
för att efterleva oseriösa budgetkrav. När detta görs kommer arbetsmiljön förbättras.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2020-02-19

_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana-Maria Stuparich-Clementi
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Uppföljning av intern kontroll 2019

FSKF-2020-1573
Sammanfattning

Granskningar har redovisats löpande till nämnden under hela året. Här redovisas även de
direktåtgärder som fanns med i internkontrollplan 2019 och vad som har genomförts. Detta
är förskolenämndens årliga redovisning till kommunstyrelsen.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2019 och skickar densamma
till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Torsten Gunnarson (M), Joakim Larsson (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via Stratsys.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Uppföljning av intern kontroll 2019
Förslag på uppföljning intern kontroll 2019
Bilaga 1 Självskattning 2019.

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2020-02-19
Ärende 6: Uppföljning av intern kontroll 2019
FSKF-2020-1573
Uppföljningen av intern kontroll är ett övergripande dokument som inkluderar
riskbedömning, direktåtgärder och granskningar av olika områden i förskoleförvaltningens
verksamhet. Det är lättöverskådligt och informerande att få en allmän granskning i enlighet
med vad som presenterats, men trots detta anser vi inte att det är ett fullständigt dokument i
den mån att det för politiker och andra berörda är svårt att se problemets utsträckning och
allvar.
Vi har under året haft synpunkter på förvaltningens sätt att genomföra den interna kontrollen
och ibland ställt oss frågande om den är tillräckligt omfattande och transparent. Det är därför
glädjande att man inför årets interna kontrollplan tagit till sig våra synpunkter och presenterar
en kontrollplan som är lite mer ingående.

Linda Obiedzinski (M)
Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström

Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)
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Intern kontrollplan 2020

FSKF-2020-1567
Sammanfattning

Markus Molander, planeringssekreterare och förvaltningens samordnare för den interna
kontrollen, föredrar ärendet muntligt vid sammanträdet.
Förslaget till intern kontrollplan är framtagen utifrån Kommunfullmäktiges reglemente för
intern kontroll och av nämnden antagna Riktlinjer för arbetet med intern kontroll.
Förvaltningen har genomfört riskanalyser som sammanställts, diskuterats i ledningsgruppen
och godkänts av förskoledirektören och nämndens arbetsutskott. Dessa ligger till grund för
intern kontrollplan 2020.
Återrapportering av granskningar kommer att ske löpande till nämnden i form av särskilda
ärenden. Återrapportering av direktåtgärder kommer att ske samlat i samband med
årsuppföljningen i februari 2021.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till intern kontrollplan 2020.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Torsten Gunnarson (M), Joakim Larsson (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via Stratsys.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Intern kontrollplan 2020
Förslag på Internkontrollplan 2020
Riskanalys Intern kontroll Förskolenämnden 2020

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2020-02-19
Ärende 8: Intern kontrollplan 2020
FSKF-2020-1567
Moderaterna och Centerpartiet har under året haft synpunkter på förvaltningens sätt att
genomföra den interna kontrollen och ibland ställt oss frågande om den är tillräckligt
omfattande och transparent. Det är därför glädjande att man inför årets interna kontrollplan
tagit till sig våra synpunkter och presenterar en kontrollplan som är lite mer ingående,
speciellt när det gäller ekonomiska frågor som till exempel fakturahantering.

Linda Obiedzinski (M)
Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström

Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)
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Information gällande samverkansavtal mellan Yalla Trappan och
förskoleförvaltningen avseende familjelots och
samordningsfunktion för 2020

FSKF-2020-296
Sammanfattning

I oktober 2019 startades det externt finansierade projektet Det tidiga livet – i samverkan för
barn och familj av förskoleförvaltningen i samverkan med Yalla Trappan. Insatsen pågår fram
till årsskiftet 2020. Syftet med initiativet är att arbeta inkluderande och uppsökande på öppna
förskolor och familjecentraler för att bättre nå ut till fler Malmöbor, främst nyanlända,
asylsökande och familjer i utsatta områden. För att verkställa uppdraget tecknades ett avtal
mellan förskoleförvaltningen och Yalla Trappan i oktober 2019 avseende familjelotsar samt
tillika en samordningsfunktion. För att få möjlighet att nå fler familjer har Yalla Trappan
erbjudit förskoleförvaltningen att tillsätta ytterligare två familjelotsar samt utöka befintlig
samordnartjänst under 2020. Erbjudandet av en förstärkt insats bekostas helt av Yalla
Trappan och innebär att Det tidiga livet kan nå fler familjer och områden i staden.
Social hållbarhet är en angelägen fråga för förskolenämnden och för staden, men även andra
aktörer från exempelvis idéburen sektor är viktiga aktörer i arbetet och alla bidrar utifrån sin
kunskap, kompetens och sitt uppdrag. En samverkan mellan förskoleförvaltningen och Yalla
Trappan ger båda parter ett mervärde som bygger på ett gemensamt engagemang kring social
hållbarhet och som båda aktörer aktivt bidrar till på olika sätt. Yalla Trappan är ett
arbetsintegrerat socialt företag och kvinnokooperativ som är etablerat i Malmö sedan 2010
och har ett stort engagemang i Rosengård.
För att reglera båda parters insatser kommer förskoleförvaltningen upprätta ett
samverkansavtal med Yalla Trappan med avsikt att utöka nuvarande uppdrag Det tidiga livet
med ytterligare två familjelotsar och en utökad samordnarfunktion under 2020.
Beslut

1. Förskolenämnden noterar informationen.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 samverkansavtal för år 2020 mellan
förskoleförvaltningen och Yalla Trappan avseende familjelots och
samordningsfunktion

Paragrafen är justerad
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Remiss angående motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om kontroll av barnomsorgsavgifter

FSKF-2019-21716
Sammanfattning

Det har inkommit en motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) med ett förslag om
att ge förskolenämnden i uppdrag att ta fram ett arbetssätt att kontrollera angiven inkomst
mot faktiskt inkomst mot Skatteverkets uppgifter. Förskoleförvaltningen genomför redan
idag förberedelser för efterkontroll av vårdnadshavares angivna inkomstuppgifter mot
faktiskt inkomst enligt Skatteverkets uppgifter.
Göran Ernström, enhetschef för placeringsenheten, informerar om förvaltningens pågående
arbete med att införa kontroll av vårdnadshavares inkomstuppgifter mot Skatteverkets
uppgifter för att säkerställa korrekta barnomsorgsavgifter.
Beslut

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

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar att förskolenämndens ska föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, och att yttrandet ändras i enlighet med det.
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) yrkar bifall till ordförandens ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden bifaller det föreslagna ändringsyrkandet.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Remiss angående motion av John
Roslund (M) och Tony Rahm (M) om kontroll av barnomsorgsavgifter
Förslag till yttrande över Remiss angående motion av John Roslund (M) och Tony
Rahm (M) om kontroll av barnomsorgsavgifter STK-2019-1481
Följebrev till remiss angående motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M)
om kontroll av barnomsorgsavgifter STK-2019-1481
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om kontroll av
barnomsorgsavgifter

Paragrafen är justerad
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§

15

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om äldre på ungdomsbesök, STK-2019-1482

FSKF-2019-22142
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen föreslår förskolenämnden att visa att den generellt är positiv till
samarbeten för generationsöverskridande möten mellan barn och äldre, och att det finns
framgångsrika samarbeten redan idag. Förvaltningen bedömer dock att målgruppen för hälsa, vård- och omsorgsnämndens uppdrag inte är aktuella för rekrytering till förskolan. Förslaget
är därför att förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första
yrkande.
Förvaltningen föreslår också att förskolenämnden väljer att inte yttra sig över det andra
yrkandet då det inte ligger inom ramen för förskolenämndens ansvarsområde.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första yrkande om att
ge hälsa, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att intensifiera kommunikationen med
förskolenämnden och grundskolenämnden i syfte att finna lösningar där de äldre kan vara en
del i skolan.
3. Förskolenämnden väljer att inte yttra sig om motionens andra yrkande om att undersöka
möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra skolor, då detta inte
ligger inom förskolenämndens ansvarsområde.
Reservationer och särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Torsten Gunnarson (M) och Joakim Larsson (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 8.
Yrkanden

Linda Obiedzinski (M) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Lindas yrkande.
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag och Linda
Obiedzinskis (M) förslag om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande
ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Remiss angående Motion av John
Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök STK-2019-1482
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Förslag till yttrande över Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony
Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök STK-2019-1482
Följebrev Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på
ungdomsbesök, STK-2019-1482
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök

Paragrafen är justerad
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Reservation

Förskolenämnden 2020-02-19
Ärende 10: Remiss angående motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om äldre på ungdomsbesök
FSKF-2019-22142
Vi i Moderaterna valde att yrka på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla till motionen. Då
vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot nämndens beslut.

Linda Obiedzinski (M)

Med instämmande av
Malin Ahlström

Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

22

§

16

Remiss angående Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028

FSKF-2019-23490
Sammanfattning

Förskolenämnden ställer sig positiv till Planen för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028. Det är
dock viktigt att de finansiella och kompetensmässiga förutsättningarna för nämndernas arbete
utreds innan planen antas.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner yttrandet över Remiss angående Plan för god ljudmiljö och
översänder det till tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Remiss angående Plan för god
ljudmiljö 2020-2028
Förslag till yttrande över Remiss angående Plan för god ljudmiljö i Malmö 20202028
Protokollsutdrag Tekniska nämnden § 281 Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–
2028
Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Korrigerat missiv gällande remiss angående Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–
2028
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028

Paragrafen är justerad
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§

17

Remiss angående översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm

FSKF-2019-23605
Sammanfattning

Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö består av fyra delar; policydel,
parkeringsnorm, fortsatta strategier och konsekvenser. I policydelen klargörs att parkering
främst ska samlas i gemensamhetsanläggningar, i andra hand på egen fastighet och i särskilda
fall kompletteras med gatuparkering eller att en andel av parkeringsplatserna löses genom så
kallat mobilitetsköp. I normdelen fastställs hur många parkeringsplatser för bil och cykel som
åligger fastighetsägaren att tillskapa vid ny- eller ombyggnation av förskola. Om
mobilitetsåtgärder genomförs finns möjlighet att påverka parkeringstalet. Behovet av
parkeringsplatser ses vara olika i olika delar av staden, för att möta detta har staden delats in i
fem zoner. I avsnittet om fortsatta strategier presenteras hur arbetet med de olika verktygen
och utvecklingsområden för att nå en mer hållbar mobilitet kommer att fortsätta. I den sista
delen om konsekvenser analyseras hur olika ingångsvärden förändras av att föreliggande
policy och norm tillämpas.
Förskolenämnden är positiv till en reviderad parkeringspolicy med parkeringsnorm och är
angelägen om att den nu aktuella ersätts. Förskolenämnden ser inte att den problematik som
återkommande lyfts hanterats; att kostnader förskjuts från fastighetsägare till
förskoleverksamheten och att det inte är i enlighet med vårdnadshavares önskan att använda
parkeringshus för hämtning och lämning. Ur stadens perspektiv är den nya parkeringspolicyn
ett viktigt verktyg för att förbättra trafikmiljön, så även kring förskolorna. I det fortsatta
strategi- och utredningsarbetet förväntar sig förskolenämnden att utformning av
parkeringshus, finansieringsmodellens konsekvenser för skattefinansierade verksamheter och
de minsta barnens intressen av en trygg, säker och mer självständig mobilitet beaktas.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över Översyn av
parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy- och norm och skickar det vidare till
kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Torsten Gunnarson (M) och Joakim Larsson (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 9.
Elin Asker (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Yrkanden

Linda Obiedzinski (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag till Lindas yrkande och bifall till
förvaltningens förslag.

24

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag och Linda
Obiedzinskis (M) yrkande om att det ska avslås. Ordförande ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Översyn av parkeringsstrategier samt
ny parkeringspolicy- och norm
Förslag till yttrande över Remiss angående översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm STK-2018-96
Protokollsutdrag KSAU §657 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
Tjänsteskrivelse KSAU översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicyoch norm
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 251 Av kommunfullmäktige den 30 augusti
2018, § 193, bordlagt ärende, Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
Följebrev till remiss angående översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm STK-2018-96
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö antagandehandling (reviderat
förslag efter återremiss)
Sammanställning över ändringar

Paragrafen är justerad
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Reservation

Förskolenämnden 2020-02-19
Ärende 12: Remiss angående översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
FSKF-2019-23605
Ärendet har tidigare återremitterats i kommunfullmäktige, där vi från Moderaternas styre
hoppades att det uppdaterade ärendet skulle ha en tydligare verklighetsförankring och vara ett
förslag som är hållbart över tid. Så är tyvärr inte fallet.
Gällande förskoleverksamheten så saknar vi fortfarande att p-platser för korttidsangörning ska
anläggas i direkt anslutning till förskolan. Policyn i stort är även en försämring för alla de som
äger eller vill äga en bil, vilket vi inte anser vara en positiv utveckling.
Eftersom vi inte vill ta ett beslut som vi är säkra på kommer försämra vardagen för Malmös
invånare och barnfamiljer valde vi att yrka avslag. Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar
vi oss mot beslutet.

Linda Obiedzinski (M)

Med instämmande av
Malin Ahlström

Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

26

Särskilt Yttrande
Förskolenämnden 19-02-2020
Ärende 12: Remiss angående översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
Centerpartiet välkomnar en ny parkeringspolicy med liberalare regler som
bland annat innehåller zonindelning för Malmö.
Dock anser vi följande:
Eftersom förskolenämnden inte tillhandahåller bilparkeringsplatser till sina
anställda är behovet av bilparkering för anställda på förskolan obefintlig,
speciellt i zon 1 och 2 där kollektivtrafik som ett möjligt transportmedel är så
god.
Vidare anser vi att platser i parkeringshus för hämtande/lämnande föräldrar i
praktiken inte kommer utnyttjas av dessa föräldrar och därmed innebära att
föräldrar parkerar på gatan eller väljer andra transportmedel än bil.
Resultatet blir således att förskolenämnden riskerar att bekosta
bilparkeringsplatser i parkeringshus som inte kommer förskolans verksamhet
till gang. Parkering för hämtande/lämnande föräldrar borde således ligga i nära
anslutning till förskolan alternativt borde förskolan i vissa specifika fall
undantas från parkeringsnormen då det redan idag är svårt att bygga i
centrala Malmö där utrymmet är begränsat. Exempelvis i zon 1 och 2 där man
efter noga övervägande finner möjlighet till resande med andra transportsätt
tillräckligt tillfredsställande.
Elin Asker (C)
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§

18

Remiss angående samråd för Detaljplan för del av fastigheten
Makrillen 3 m.fl. i Hamnen i Malmö

FSKF-2019-24735
Sammanfattning

Förskolenämnden är positiv till en utveckling av aktuellt område och att förutsättningar för
en förskola med cirka 80 barn innefattas i planen. Det aktuella området kommer att knyta
samman Västra hamnen med befintliga staden, vilket ses som positivt.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande rörande remiss angående samråd för
detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl. i Hamnen i Malmö (Detaljplan 5565).
Beslutet skickas till

Malmö Stadsbyggnadskontor
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Remiss Detaljplan för del av
fastigheten Makrillen 3 Dp 5565
Förslag till yttrande över Remiss angående samråd för Detaljplan för del av
fastigheten Makrillen 3 m. fl. i Hamnen i Malmö
Följebrev till remiss angående samråd för Detaljplan för del av fastigheten Makrillen
3 m.fl. i Hamnen i Malmö
Detaljplan 5565 planbeskrivning
Detaljplan 5565 plankarta
Detaljplan 5565 särskilt yttrande från Vänsterpartiet stadsbyggnadsnämnden 201706-22

Paragrafen är justerad
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§

19

Remiss angående granskning av förslag till Detaljplan för södra
delen av Holmastan inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m. fl. i
Hyllie i Malmö (Detaljplan 5546)

FSKF-2020-1094
Sammanfattning

Föreliggande förslag till detaljplan syftar att möjliggöra tät, blandad och stadsmässig
bebyggelse med cirka 680 nya bostäder, publika bottenvåningar, parkeringshus, kontor samt
en förskola om cirka 80 platser.
Förskolenämnden ställer sig positiv till utvecklingen av Holma och att en förskola har
inkluderats i planen. Vidare uppskattar nämnden ambitionen att knyta samman Holma med
näraliggande områden så som Kulladal och Hyllievång. Nämnden ser dock att det i och med
den hårt reglerade planen finns en risk för fördyrningar och komplikationer i ett senare skede.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande rörande Remiss angående granskning av
förslag till Detaljplan för södra delen av Holmastan inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m.
fl. i Hyllie i Malmö (Detaljplan 5546)
Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Remiss angående granskning av
förslag till Detaljplan för södra delen av Holmastan inom del av fastigheten Hyllie
165:61 m.fl. i Hyllie i Malmö Detaljplan 554
Förslag till yttrande över Remiss angående granskning av förslag till Detaljplan för
södra delen av Holmastan inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m. fl. i Hyllie i
Malmö (Detaljplan 5546)
Detaljplan 5546 Plankarta
Detaljplan 5546 Planbeskrivning
Detaljplan 5546 Samrådsredogörelse
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2017-02-16
Särskilt yttrande Stadsbyggnadsnämnden 2017-02-16
Detaljplan 5546 Underrättelse om granskning

Paragrafen är justerad
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§

20

Remiss angående granskning för detaljplan för mellersta delen
av Holmastan, inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. i Hyllie
i Malmö (Detaljplan 5588)

FSKF-2020-1090
Sammanfattning

Planförslaget syftar att möjliggöra för tät, blandad och stadsmässig bebyggelse med
flerbostadshus, radhus, centrumverksamheter, kontor samt en förskola om cirka 80 platser.
Planen möjliggör även för Pildammsvägen att byggas om till en mer stadsmässig gata.
Förskolenämnden ställer sig positiv till förslaget och uppskattar att nämndens synpunkter i
samrådsskedet har tagits i beaktan. Vidare ser nämnden positivt på att detaljplanen möjliggör
för en ny förskola samt ambitionen att inom planarbetet sätta barnet i fokus.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande rörande Remiss angående granskning för
detaljplan för mellersta delen av Holmastan, inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. i
Hyllie i Malmö (Detaljplan 5588).
Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Remiss angående granskning för
detaljplan för mellersta delen av Holmastan, inom del av fastigheten Hyllie 165:61
m.fl. i Hyllie i Malmö (Detaljplan 5588)
Förslag till yttrande över Remiss angående granskning för detaljplan för mellersta
delen av Holmastan, inom del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. i Hyllie i Malmö
(Detaljplan 5588)
Detaljplan 5588 Planbeskrivning
Detaljplan 5588 Plankarta
Detaljplan 5588 Samrådsredogörelse
Detaljplan 5588 Underrättelse om granskning
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2018-02-15
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2018-02-15

Paragrafen är justerad
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§

21

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-14875

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2020-02-19.
Ärende nr 16. Ansökan om godkännande av fristående förskola - Småknattarna
Barnomsorg AB – Profilens förskola.

Småknattarna Barnomsorg AB har ansökt om godkännande om att bedriva en fristående
förskola i Malmö stad för 36 heltidsplatser för barn 1-5 år. En av bolagets styrelseledamöter
ingår i styrelsen för två andra bolag som redan bedriver förskoleverksamhet.
Eftersom ansökan gäller ett aktiebolag vill vi gärna påpeka att det kommer leda till att en del
offentliga medel kommer gå till vinst och inte till barnen, personal eller lokaler.
Vänsterpartiet anser att de gemensamma resurserna avsedda för välfärden och i detta fall
en förskola ska användas till barnen, personal, lokaler och verksamheten och inte försvinna i
företagets vinstutdelning. Vi anser vidare med hänvisning till Skollagen kap. 2:5 att en
etablering av Småknattarna Barnomsorg AB har en negativ påverkan på Malmös
förskoleverksamhet genom att bl.a. dränera de kommunala förskolorna på pengarna som
verkligen behövs för att nå målen avseende en likvärdig förskola i Malmö.
För oss i Vänsterpartiet innebär etableringen av ytterligare en fristående, vinstdrivande
förskola i Malmö, påtagliga negativa följder inte bara för stadens verksamhet utan också för
barnens möjligheter till en god utbildning och omsorg. Därför reserverar vi oss till förmån
för vårt avslagsyrkande.
Av ovan framlagda skäl avger vi denna reservation.
Malmö, 2020-02-19

_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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§

22

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1305

Paragrafen är justerad
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§

23

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1336

Paragrafen är justerad
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§

24

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser februari 2020

FSKF-2020-1278
Sammanfattning

En förteckning över inkomna, utgående och upprättade skrivelser till nämnden sedan
föregående sammanträde har tagits fram.
Beslut

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











G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Inkomna, utgående och upprättade
skrivelser februari 2020
A) FSKF-2019-19012-12 Beslut gällande anmälan mot Rostorps förskola
A) FSKF-2019-21097-8.1 Beslut gällande uppföljning av S.I.s beslut om att lämna
anmälan till Malmö kommuns klagomålshantering
A) FSKF-2020-119-6 Beslut efter begäran om att ändra ett beslut som
Skolinspektionen fattat
B) FSKF20293666 Protokollsutdrag KS §3 inkl. bilagor - Remiss från
Utbildningsdepartementet
B) FSKF20293751 Protokollsutdrag KS §13 inkl. bilagor - Tillämpningsanvisningar
för attestreglemente för Malmö stad
B) FSKF20292333 Protokollsutdrag KF §255 inkl. bilagor - Attestreglemente för
Malmö stad
B) FSKF20292575 Protokollsutdrag KF §259 inkl. bilagor - Återrapportering
Uppdrag budget 2018
C) FSKF-2020-2564 Svar rörande klagomål gällande avveckling av Annetorps
Förskola

Paragrafen är justerad
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§

25

Information från förvaltningen

Förvaltningen lämnar följande information:


Johan Deltinger, enhetschef på enheten för arbetsmiljö och hälsa, informerar om att
förvaltningen har fått en sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket om 100 000 kr.
Avgiften kommer av att Arbetsmiljöverket i en inspektion på en förskola 2018
upptäckte att det saknades rutiner för löpande underhåll och tillsyn av en tryckkokare.
Förvaltningen åtgärdade bristen efter inspektionen.

Paragrafen är justerad

