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§

75

Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning 2020

FSKF-2020-2415
Sammanfattning

Rapporten Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2020 är skolchefens
rapportering till nämnden om förskolornas förutsättningar att uppfylla de nationella målen.
Rapporten kompletterar den årliga lägesbedömningen. I rapportens första del ges en samlad
bild av olika förutsättningar som påverkat måluppfyllelsen på de kommunala förskolorna
under år 2019. Rapporten innehåller också en fördjupningsdel där särskilt fokus riktas mot
förskolornas kompetensförutsättningar.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2020 med
beaktande till handlingarna.
Särskilda yttranden

Joel Nordström (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200617 Lägesbedömning - förutsättningar
och fördjupning 2020
Lägesbedömning förutsättningar och fördjupning 2020
Presentation till förskolenämden - Lägesbedömning - förutsättningar och och
fördjupning 2020

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2020-06-17.
Ärende nr 3. Lägesbedömning 2020.
Lägesbedömningen är ett dokument där förvaltningen presenterar grundliga redogörelser
och analyser av situationen och förutsättningarna i Malmös förskolor.
Det är ett väl genomarbetat dokument och det är tydligt att Malmös förskoleförvaltning
arbetar hårt för att ge barnen en bra förskola. Den visar även att det är långt kvar för att
barnen ska få en så bra förskola som de förtjänar, detta på grund av att förvaltningen inte
ges möjligheten att skapa en så bra förskola som de skulle kunna göra.
Av protokollet från förvaltningens samrådsmöte med fackförbunden framgår en hård kritik
mot bemanningsnivån på Malmös förskolor och emot barngruppernas storlek. Något som
också framgick av tidigare nämndsmötens redovisningar av inkomna klagomål från
vårdnadshavare.
Förvaltningens egna utredningar visar på problemen med barngrupperna och bemanningen,
de anställda pekar på problemen och vårdnadshavarna pekar också på dem. Det är dags för
Malmös politiska styre att ta detta problem på allvar och tillskjuta de pengar som behövs.
Nedskärningarna måste stoppas och ersättas av satsningar på förskolan.
Malmös förskolor är i ett stort behov av ett ansvarstagande och visionärt styre. Om vi ska
skapa barnens bästa förskola måste vi ge personalen möjligheten att utföra sitt jobb. Av
ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2020-06-17

_____________________________________________
Joel Nordström
med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich-Clementi
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2020-06-17
Ärende 3: Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning 2020
FSKF-2020-2415
För andra gången har Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning presenterats för
förskolenämnden. Denna mer ingående redovisning har länge varit efterfrågad, och svarar på
många av de frågor som inte besvarats i andra rapporter som annars presenteras för nämnden.
När Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning 2019 presenterades för nämnden i maj
2019, önskade vi från Moderaterna och Centerpartiet att man i högre utsträckning bifogade
underlag till vissa grafer, då många frågor är för komplexa för att svaret ska kunna rymmas på
en vertikal och en horisontal axel. Vi vill skicka med samma önskan detta år, och ännu en
gång poängtera att det är oerhört önskat med ett större underlag inom vissa delar av rapporten.
Lägesbedömningen - förutsättningar och fördjupning 2020 visar i mångt och mycket på
samma brister som presenterades i fjolårets rapport. Precis som då, finns det en del
frågetecken, som till exempel Malmös hyreskostnader i relation till andra storstäder och riket
generellt. Flera av de frågor som vi i Moderaterna och Centerpartiet lyfte, till exempel om hur
statistiken över personal som lämnar för annan tjänst inom Malmö stad ser ut, hur många som
söker sig till barnskötare på gymnasiet samt en önskan om att jämföra de två rapporterna, från
2019 och 2020, tog förvaltningen i beaktande och ska återkomma med inom kort eller i och
med nästa rapport.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson
Henrik Quekfeldt (C)

Joakim Larsson (M)

Malin Ahlström (M)
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§

76

Riktlinjer för att motverka korrupt beteende

FSKF-2020-1458
Sammanfattning

Förskolenämndens riktlinjer för att motverka korrupt beteende har setts över och reviderats.
Detta har skett inom ramen för förskoleförvaltningens arbete med intern kontroll år 2020.
Revideringen innebär bland annat att rutiner kring riskanalyser och kartläggning av
exponerade funktioner istället inryms i det ordinarie arbetet med intern kontroll.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner Riktlinjer för att motverka korrupt beteende.
2. Förskolenämnden upphäver i och med detta tidigare Riktlinjer för att motverka korrupt
beteende (FSKF-2016-4947).
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200617 Riktlinjer för att motverka korrupt
beteende
Riktlinjer för att motverka korrupt beteende
Malmö stads riktlinjer för att motverka korruptivt beteende i kommun och
kommunala organ
Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda
Riktlinjer för att motverka korrupt beteende - beslutad 160615

Paragrafen är justerad
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§

77

Uppdragsbeskrivning för utredning av samnyttjande av park för
förskola

FSKF-2020-8530
Sammanfattning

Uppdraget är en del av Malmö stads budget 2020. Uppdraget avses genomföras enligt bilagd
uppdragsbeskrivning.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisat förslag till uppdragsbeskrivning.
2. Förskolenämnden uppdrar åt förskoleförvaltningen att genomföra uppdraget i enlighet
med förslaget.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 3.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontoret
Fastighets- och gatukontoret
Serviceförvaltningen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200617 Uppdragsbeskrivning för utredning
av samnyttjande av park för förskola
Uppdragsbeskrivning budgetuppdrag Samnyttjande av park för förskola

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2020-06-17
Ärende 5: Uppdragsbeskrivning för utredning av samnyttjande av park för
förskola
FSKF-2020-8530
Moderaterna och Centerpartiet ställer sig väldigt positiva till att denna utredning nu
genomföras, då detta länge varit ett förslag som Moderaterna drivit och som den styrande
minoriteten äntligen valde att ha med i sin senaste budget. Vi ställer oss positiva till
uppdragsbeskrivningen. I uppdragsbeskrivningen kan man emellertid läsa att vissa
bedömningar föreslås att göras ur ett eller några, istället för alla, perspektiv och aspekter för
barnens bästa. Vi förstår såklart att uppdragsbeskrivningen är anpassad till flera olika
förvaltningar och nämnder, men vill ändå poängtera vikten av att förskoleförvaltningen i sin
bedömning ser utifrån alla perspektiv och aspekter i relation till barnen, ett inspel som hela
nämnden höll med om.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson
Henrik Quekfeldt (C)

Joakim Larsson (M)

Malin Ahlström (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: 5

Uppdragsbeskrivning för utredning av samnyttjande av park för förskola
Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för Malmö stads budget 2020, uppdrag till
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ”att se
över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med
syfte att möta behovet av lekytor för förskolan”. Uppdraget ingår i avsnitt "Stadsutveckling
och klimat".
Malmös förskolor bör ges möjlighet att skapa förutsättningar för barnens spontana lek på de
samnyttjade ytorna. När förutsättningarna väl är utredda i frågan bör förskolans möjlighet att
samnyttja ytorna inte glömmas. Det skall då kunna vara en naturlig procedur för exempelvis
en barngrupp att besöka en park, utan att behöva syssla med pappersarbete endast för att
besöka parken som samnyttjas. Det bör alltså vara enkelt och smidigt för en grupp att besöka
ytorna. Upprättade förhållningsregler och rutiner i detta är verktyg för förskolan som kan vara
mycket uppskattade.
Sverigedemokraterna vill påtala den komplexitet som rymmer inom denna fråga. Det finns
idag relativt lite forskning på detta område, vilket kan betyda (i värsta fall) att omfattande
förändringar i framtiden kan behöva göras. Det är av stor vikt att belysa rörelsefriheten i
relation till framtida samnyttjade ytor, vilket kan påverka barnens aktivitet. Viktigt i denna
process är att barnens aktivitet påverkas positivt och manar till mer aktivitet istället för
mindre.
Om nu samnyttjade ytor skall fungera som ett välfungerande komplement till den redan
befintliga miljön på förskolan är det viktigt att samnyttjade ytor på intet sätt skall ersätta
befintlig gård. Sverigedemokraterna menar vidare att dessa samnyttjade ytor även ska kunna
erbjuda samma möjlighet till barnens aktivitet, även om exempelvis parken samnyttjas av
allmänheten. Situationer som kan uppstå är att det kan ställas nya krav på förskolebarnen som
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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ska rätta sig efter andra regler som råder (än vad barnen är vana vid). Detta kan resultera i att
deras aktivitet reduceras, vilket är negativt. Detta bör även det tas med i beaktandet vid
organisering längre fram. Tiden är väldigt viktig, särskilt för ett förskolebarn. Fördelar och
nackdelar med transporten som kan ta upp en tid som annars kunde nyttjats till lek bör även
vägas in.
Avslutningsvis är ärendet till vissa delar komplext och det är därför viktigt att barnens utemiljö
på en övergripande nivå ses över i arbetet, för att få en god överblick kring förutsättningarna
för samnyttjande av ytor.
Sverigedemokraterna ser fram emot att i framtiden få ta del av arbetet kring sakfrågan.

För Sverigedemokraterna Malmö

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Med instämmande av
Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

2020-06-22

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

78

Remiss angående samråd till översiktsplan för Malmö

FSKF-2020-6882
Sammanfattning

I samrådsförslaget till översiktsplan för Malmö redovisas den långsiktiga inriktningen för
stadens fysiska utveckling. Översiktsplanens kapacitet omfattar omkring 50 000 bostäder och
det behov av samhällsservice som följer med den förväntade befolkningsökningen. Ett flertal
planeringsstrategier tydliggör vad olika aktörer i kommunen behöver göra för att staden ska
utvecklas hållbart och i enlighet med översiktsplanens intentioner. När översiktsplanen ställs
ut, efter att samrådets inkomna synpunkter har beaktats, kommer kompletterande
planeringsriktlinjer att presenteras.
De strategiska ställningstaganden som särskilt rör förskolor bör till vissa delar revideras för
att harmoniera bättre med förskolenämndens syn på utbyggnad av förskoleplatser. Delar av
de lokalkostnader som översiktsplanens planeringsstrategier innebär kommer vara svåra, eller
omöjliga, för förskolenämnden att prioritera. Tydligare prioriteringar kring närhet,
avvägningar mellan förskoleplatser i utbyggnadsområden eller som sociala investeringar
kommer att behöva göras. Likaså behöver det tydliggöras vad som avgör var en investering
gör mest nytta och var de önskade samordnade kommunala investeringarna ska styras.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande rörande Remiss angående samråd till
översiktsplan för Malmö.
2. Förskolenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200617 Remiss angående samråd till
översiktsplan för Malmö
Förslag till yttrande över Remiss angående samråd till översiktsplan för Malmö
Missiv till remiss angående samråd till översiktsplan för Malmö
Översiktsplan för Malmö
Miljökonsekvensbeskrivning

Paragrafen är justerad

13

§

79

Remiss angående Återrapportering Budgetuppdrag 2019 –
Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030

FSKF-2020-8161
Sammanfattning

Inom ramen för Malmö stads Budget 2019 har stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med
berörda nämnder (tekniska nämnden, miljönämnden samt servicenämnden), fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att fördjupa sig i klimatneutralt byggande, vad det kan innebära för
staden samt att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande för Malmö. Utifrån
internationella, nationella och regionala mål är inriktningen för uppdraget att Malmö stad ska
vara klimatneutralt år 2030. Uppdraget omfattar - utöver nybyggnation även ombyggnation
och renovering, anläggning samt infrastruktur. Med klimatneutralt byggande och förvaltning
avses nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären utifrån ett livscykelperspektiv.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande rörande Remiss angående
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030.
Reservationer och särskilda yttranden

Elin Asker (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 5.
Joel Nordström (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 7.
Yrkanden

Elin Asker (C) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att komplettera strategin med en
kostnadsanalys för att säkerställa att de klimatåtgärder som vidtas är kostnadseffektiva i
förhållande till nyttan och inte riskerar att leda till otillbörliga lokalkostnader för berörda
nämnder.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Elin Askers (C) återremissyrkande.
Joel Nordström (V) instämmer i ordförandens avslagsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) frågar nämnden om de ska återremittera ärendet enligt
Elin Askers yrkande eller om ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar att
ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner därefter att nämnden godkänner det framlagda
förslaget.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200617 Remiss angående återrapportering
budgetuppddrag 2019 - Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
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Förslag till yttrande över remiss angående Återrapportering Budgetuppdrag 2019 Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
Följebrev till remiss angående Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §187 Återrapportering
Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
Tjänsteskrivelse Stadsbyggnadskontoret Budgetuppdrag 2019 om Strategier för
klimatneutralt byggande
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030

Paragrafen är justerad
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Reservation

Förskolenämnden 2020-06-17
Ärende: Strategi för klimatneutralt byggande 2030
Centerpartiet delar i högsta grad förvaltningens ambition att uppfylla de nationella och internationella
klimatmålen och ser den offentliga byggnationen som en strategisk möjlighet med stor potential ett förändra de
byggprocesser som idag är en stor producent av växthusgaser. Men vi ser inte att utredningarna klargjort hur en
kostnadseffektiv struktur skall utformas. Ställningstagandet riskerar därmed att bli ett beslut utan riktigt
förändringspotential, i synnerhet om nämnden skulle kompenseras för kommande kostnader.
För att Malmös klimatarbete ska vara ekonomiskt hållbart och kunna ge ringar på vattnet är det viktigt att vi
också ser till att det klimatneutrala byggandet inte leder till merkostnader ur ett livscykelperspektiv. De
mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna ska vara de som prioriteras
Redan idag tar lokalkostnaderna en stor del av Förskoleförvaltningens budget, rätt genomfört kan en
omställning till klimatneutralt byggande på sikt sänka denna kostnadspost, men då måste vi veta vilka åtgärder
som ger resultat. Centerpartiet yrkade därför på en återremiss för att ta fram en noggrannare kostnadsanalys som
kan ligga till grund för de beslut som fattas.
Då vi inte fick gehör för vår önskan om återremittering reserverar vi oss mot till förmån för vårt eget yrkande

Elin Asker
Med instämmande av
Henrik Queckfeldt
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2020-06-17.
Ärende nr 7. Klimatneutralt byggande.
I detta ärende skulle nämnden ta ställning till en remiss kring hur Malmö stad ska utveckla
sitt klimatneutrala byggande.
Remissen var välskriven och belyste på ett förtjänstfullt sätt hur arbetet för ett klimatneutralt
byggande ska uppnås. Det var därför beklämmande att Centerpartiet, det borgerliga parti
som brukar påstå sig vara grönt, ifrågasatte förslaget utifrån de möjliga kostnadsökningarna.
För Vänsterpartiet är det självklart att alla delar av samhället måste anpassas för att vi ska
kunna fortsätta leva på en beboelig planet. Förskolenämndens verksamhet handlar om att
rusta barnen för framtiden, då måste vi även se till att barnen har en framtid.
Av dessa skäl avlägger Vänsterpartiet detta särskilda yttrande.

Malmö, 2020-06-17

_____________________________________________
Joel Nordström
med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich-Clementi
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: 7

Remiss om Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder, har i och med Malmö stads budget 2019
fått i uppdrag att fördjupa sig i klimatneutralt byggande och vad det innebär för staden. En strategi för
klimatneutralt byggande tas fram med syfte att nå stadens klimatmål.

Sverigedemokraterna ställer sig i princip positiv till förslaget om strategi för klimatneutralt byggande:
”Malmö stad ska etablera ett arbetssätt där organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i
samband med upphandling, planering och byggande med sikte på att uppnå klimatneutralt Malmö år
2030.”

Om Malmö ska bygga klimatneutralt är det då viktigt att följa de riktlinjer som finns för kostnader och
kvalitet på byggmaterial. Detta är särskilt viktigt när det gäller förskolor där barn vistas åtminstone
delar av dagen.

Vi vill lyfta fram att klimatneutralt byggmaterial kan bli dyrare och att då eventuella kostnadsökningar
bör hållas inom rimliga gränser i förhållande till hur stor omfattning byggnader skall uppföras med
klimatneutralt byggmaterial. Då arbetssätten att bygga klimatneutralt kontinuerligt förändras är detta
även en faktor som kan bli en kostnadsökning.

Sverigedemokraterna vill avslutningsvis påtala att den eventuella faran med ökade kostnader vid
klimatneutralt byggande kan påverka ekonomin och arbetsmiljön i förskolorna. Den potentiellt ökade
kostnaden bör ses över i förhållande till vilken instans som har det ekonomiska ansvaret vid dessa
fördyringar.
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För Sverigedemokraterna Malmö

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Med instämmande av
Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

2020-06-22
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Intern kontroll - Risk för sent betalda fakturor

FSKF-2020-7319
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 22 procent av fakturorna var försenade till betalning. Jämförelse har
samtidigt gjorts med för sent betalda fakturor för januari-april 2019 och 2018. 2019 var det
fem procent och 2018 var det sex procent av fakturorna som var försenade till betalning.
Som en av Malmö stads åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronapandemin
för näringslivet, har Malmö stads verksamheter uppmanas att betala leverantörsfakturor
tidigare än det datum som leverantören har angett som sista betalningsdag. Detta bedöms
påverka resultatet då fakturaprocessen måste ske mer skyndsamt än tidigare, vilket bör tas i
beaktan när jämförelser mellan åren görs. Med anledning av detta kommer en ny kontroll
genomföras under 2021.
Arbetet för att minimera antalet för sent betalda fakturor fortsätter 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 Risk för sent betalda fakturor
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200617 Intern kontroll - Risk för sent betalda
fakturor
Intern kontroll - Risk för sent betalda fakturor

Paragrafen är justerad
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Intern kontroll - Hantering av personuppgifter i samband med
förskolornas användande av sociala medier

FSKF-2020-7313
Sammanfattning

Förskolenämndens interna kontrollplan för 2020 behandlar risken för att information
publiceras på förskolornas bloggar som strider mot datalagringsdirektivet eller offentlighetsoch sekretesslagstiftning. Granskning av risken har gjorts enligt beslutad intern kontrollplan.
Granskningen 2020 visar att de flesta bloggar sköts enligt de rutiner som finns.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner granskningen av publicering av information i förskolornas
bloggar.
2. Förskolenämnden ger respektive rektor i uppdrag att vidta åtgärder för de bloggar som vid
granskning påvisat brister.
3. Förskolenämnden beslutar att ytterligare granskning genomförs även nästkommande år.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200617 Intern kontroll - Hantering av
personuppgifter i samband med förskolornas användande av sociala medier
Uppföljning av internkontrollplan 2020 - Publicering av information i förskolornas
bloggar
Lista på granskade bloggar med besökt URL i april 2020

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2019-20264

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-2592

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1328

Paragrafen är justerad
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85

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1340

Paragrafen är justerad
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Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1284

Paragrafen är justerad
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§

87

Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19

FSKF-2020-6931
Sammanfattning

Peter Lindberg, förskoledirektör, informerar om läget i förvaltningen kopplat till covid-19.
Smittspridningen har minskat i hela landet och även i Skåne och Malmö. Andelen barn och
medarbetare på plats har därför fortsatt att öka även om de fortfarande ligger något under det
normala. Arbetet för att ytterligare undvika risken för smittspridning kommer att fortsätta
under sommaren med bland annat en öppen förskola på hjul som kommer att utgå från
Kroksbäcksparken och ha inriktning språkutveckling.
Beslutsunderlag



Presentation om förvaltningens arbete med Covid-19 - förskolenämnden 17 juni
2020

Paragrafen är justerad
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Information från förvaltningen

Förvaltningen lämnar följande information:






Madelene Hillborg, utvecklingspedagog i utbildningsområde norr, informerar om
Funnys äventyr som är ett nytt kulturhus för barn och planerar att öppna i Malmö
hösten 2020. Samtliga Malmös förskolor kommer att erbjudas att besöka Funnys
äventyr.
Peter Lindberg, förskoledirektör, informerar om att den statliga utredningen om
fritidshem och pedagogisk omsorg har publicerat ett betänkande nu i juni där de
redovisar sitt uppdrag att lämna förslag som syftar till att stärka kvaliteten och
likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg.
Peter informerar vidare om det förändringsarbete som pågår inom
förvaltningen. Från att tidigare ha varit fem utbildningsområden kommer det nu att
bli fyra. En annan förändring är att utbildningschefernas uppdrag kommer att
förändras.

Paragrafen är justerad

