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Malmö stad

Förskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-08-27 kl. 09:00

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)

Ledamöter

Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S)
Nada Johansson (S)
Yakup Veysel (S)
Surra Al Sakban (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Elin Asker (C)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Ersättare

Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Amanda Johannesson (S)
Marianne Friedman (L)
Alexandra Ronkina (MP)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Torsten Viktor Gunnarson (M)
Joakim Larsson (M)
Malin Ahlström (M)
Henrik Queckfeldt (C)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga deltagare

Josefine Storm, utvecklingssekreterare
Louise Säfström, sekreterare
Peter Lindberg, förskoledirektör
Anna Johnsson, Kommunal
Katrin Harrysson, Skolledarna
Helene Åkesson , Lärarförbundet

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Louise Säfström
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1.

Val av justerare

2.

Rapporter från kurser och konferenser

3.

Remiss angående Motion av Linda Obiedzinski (M) angående en
arbetsintegrerad förskollärarutbildning

FSKF-2020-5743
Sammanfattning

Linda Obiedzinski (M) har inkommit med motion angående en arbetsintegrerad
förskollärarutbildning i Malmö. Motionens intention är att öka andelen förskollärare inom
förskoleförvaltningen genom att nämnden undersöker möjligheterna för att starta upp en
arbetsintegrerad utbildning för förskollärare i samarbete med Malmö Universitet.
Förskoleförvaltningen föreslår förskolenämnden att ställa sig bakom Linda Obiedzinskis (M)
förslag att undersöka möjligheten att ingå ett samarbete med Malmö Universitet i syfte att
starta en arbetsintegrerad förskollärarutbildning.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden förslår kommunfullmäktige att bifalla motion av Linda Obiedzinski (M)
angående att undersöka möjligheterna för införande av en arbetsintegrerad utbildning för
förskollärare.
Beslutsunderlag





4.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200827 Remiss angående Motion av Linda
Obiedzinski (M) angående en arbetsintegrerad förskollärarutbildning
Förslag till yttrande över Remiss angående Motion av Linda Obiedzinski (M)
angående en arbetsintegrerad förskollärarutbildning
Motion av Linda Obiedzinski (M) angående en arbetsintegrerad
förskollärarutbildning
Remiss angående uppdrag att se över indexeringen av
inkomstklasserna som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter

FSKF-2020-6454
Sammanfattning

Den 1 juli 2015 indexerades inkomsttaket i maxtaxan. Malmö stad har sedan dess årligen
justerat den högsta avgiftsgrundande inkomsten och de högsta avgiftsbeloppen som är
fastställda av Skolverket. I samband med beslut om nya avgiftsnivåer inför 2020 (STK-20191531) beslutade kommunstyrelsen den 4 december 2019 ge uppdrag till stadskontoret,
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förskolenämnden och grundskolenämnden att se över indexeringen.
Förskolenämndens utredning baseras på två olika beräkningar, dels med 2015 som basår och
dels med 2019 som basår. Resultatet visar på ekonomiska effekter både för vårdnadshavare
och för förskolenämndens och grundskolenämndens verksamheter vid ett förändrat
avgiftssystem. I bägge alternativen hade införandet av en indexjusterad progressiv avgiftsskala
inneburit en årlig höjning av lägsta inkomst för hushållen och en årlig minskning av
intäkterna för förskolenämnden och grundskolenämnden. Dessutom minskar statsbidraget
för maxtaxa i en högre takt än vad intäkterna för barnomsorgsavgifter gör, vilket i sin tur
innebär lägre intäkter för nämnderna. Förskolenämnden vill understryka vikten av att berörda
nämnder blir kompenserade för uteblivna intäkter vid ett dylikt beslut.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner utredningen och förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsunderlag




5.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200827 Remiss angående uppdrag att se över
indexineringen av inkomstklasser som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 277 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa
inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet – uppräkning januari
2020
Tecknande av hyresavtal för Hyllievångens förskola inom
fastigheten Norrbäck 3

FSKF-2020-13230
Sammanfattning

Hyllievångens förskola är en befintlig förskola vars hyresavtal sagts upp för omförhandling av
fastighetsägaren då ventilationsåtgärder krävs. Med undertecknande av avtalet följer ett
ansvar för fastighetsägaren att åtgärda de myndighetskrav gällande ventilation som krävs för
att fortsätta bedriva förskoleverksamhet.
Årshyran för lokalen, som har en kapacitet om cirka 80 barn, uppgår till 1 330 000 kronor per
år. Detta innebär 1 731 kronor per kvadratmeter och år. Lokalen är enligt behovsanalys för
den period som avtalet avser viktig för att kunna möta den förväntade efterfrågan i området.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner i ärendet redovisat förslag på hyresavtal för Hyllievångens
förskola inom fastigheten Norrbäck 3.
2. Förskolenämnden beslutar att kostnaden för hyran ryms inom tilldelat kommunbidrag
samt uppdrar åt förskoledirektören att teckna avtal med fastighetsägaren, MKB.
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200827 Tecknande av hyresavtal för
Hyllievångens förskola inom fastigheten Norrbäck 3
Förslag till avtal Hyllievångens förskola inom Norrbäck 3
Yttrande över hyresförslag avseende Hyllievångens förskola inom Norrbäck 3
Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-3919

Borttagen på grund av sekretess

7.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1329

Borttagen på grund av sekretess

8.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1352

Borttagen på grund av sekretess

9.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1285

Borttagen på grund av sekretess

10.

Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19

FSKF-2020-6931

11.

Information från förvaltningen
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