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Anna Johnsson (Kommunal)
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§

89

Rapporter från kurser och konferenser

Anneli Bojesson (L), Hasse Hajar (S) och Linda Obiedzinski (M) berättar om deras besök på
konferensen ICSEI i Marrakech i januari 2020.
Paragrafen är justerad
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§

90

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.
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.
Särskilda yttranden

Joel Nordström (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





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

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2020-08-27.
Ärende nr 3. Yttrande över remiss om motion om Arbetsintegrerad
förskollärarutbildning.
I ärendet skulle nämnden ta ställning till en motion från Moderaterna om att undersöka
möjligheten att starta en förskollärarutbildning i Malmö som till stor del varvas med arbete i
Malmös förskolor.
Detta är något Vänsterpartiet driver och Vänsterpartiet välkomnar därför motionen. Detta kan
vara ett av många sätt att stärka bemanningen vilket Malmö har ett stort behov av. Det stora
problemet, både för bemanningen och för Malmös förskolor i sin helhet, är dock fortsatt
underfinansieringen.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2020-08-27

_____________________________________________
Joel Nordström
med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich-Clementi
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§

91

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,
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.
Beslut

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

Joel Nordström (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200827 Remiss angående uppdrag att se över
indexineringen av inkomstklasser som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter
Förslag till yttrande över Remiss angående uppdrag att se över indexeringen av
inkomstklasserna 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

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2020-08-27.
Ärende nr 4. Remiss om maxtaxa.
I ärendet skulle nämnden besluta om ett yttrande över en remiss om indexeringen av
maxtaxan av kommunens förskoleavgifter.
Indexering av maxtaxan är ett sätt att se till att hushåll med olika inkomst betalar olika
förskoleavgifter. Indexeringen har inte justerats sedan 2015 och det är därför mycket
välkommet att det nu görs.
Vänsterpartiet arbetar för att välfärden ska ordnas solidariskt och jämlikt, där alla bidrar efter
förmåga. Därför är det bra att indexeringen ses över så att den kan anpassas till
utvecklingen av inkomster. Detta kan, om det genomförs på rätt sätt, innebära att Malmös
fattigare hushåll får billigare förskoleavgifter, vilket de verkligen behöver.
Det är viktigt att en ändrad indexering inte drabbar Förskolenämnden negativt. Därför måste
kommunen centralt skjuta till de pengar som behövs när indexeringen ses över. Detta får
inte bli ytterligare en smygnedskärning från Malmös minoritetsstyre.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2020-08-27

_____________________________________________
Joel Nordström
med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich-Clementi
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§

92

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.
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.
Beslutet skickas till

Servicenämnden, LOPE
MKB, Sandra Johansson (förvaltare)
Beslutsunderlag





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

Paragrafen är justerad
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§

93

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-3919

Paragrafen är justerad
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§

94

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1329

Paragrafen är justerad

12

§

95

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1352

Paragrafen är justerad
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§

96

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1285

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2020-08-27.
Ärende nr 9F. Med anledning av förvaltningens överklagan av SCB:s beslut.
Förskoleförvaltningen i Malmö har överklagat SCB:s beslut att neka Förskoleförvaltningen
rätt att ta del av allmänna handlingar.
Vänsterpartiet anser att förvaltningens beslut att överklaga är ett mycket bra agerande. Det
är av högsta vikt att Förskolenämnden får ta del av de begärda uppgifterna då de behövs för
att kunna möjliggöra en likvärdig förskola. Statistiska centralbyrån har belagt uppgifterna
med sekretess, inte med hänsyn till barnen och deras vårdnadshavares integritet, utan med
hänsyn till vinstintresset hos de privata företag som driver förskolor och enskild pedagogisk
omsorg i kommunen. Man har menat att detta är fråga om företagens ekonomiska
förhållanden, affärshemligheter.
För att möjliggöra en likvärdig förskola och pedagogisk omsorg använder
Förskoleförvaltningen sig av viss information om föräldrarna och barnet. Detta har gjorts
länge och på ett säkert sätt med respekt för de enskildas integritet. SCB invänder inte mot
detta, utan hävdar istället att det skulle skada företagen.
SCB:s beslut är ett led i den utveckling där vinstdrivande privata företag som driver förskolor
och pedagogisk omsorg prioriteras före barnens behov. Detta är oacceptabelt, och det
räcker inte med att göra informationen tillgänglig igen. Vinstjakten måste bort från svensk
välfärd.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2020-08-27
_____________________________________________
Joel Nordström
med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich-Clementi
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§

97

Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19

FSKF-2020-6931
Sammanfattning

Peter Lindberg, förskoledirektör, informerar om nuläget i förvaltningen och berättar att det är
lugnt och stabilt ute på förskolorna. Både andelen barn och personal är lite lägre än normalt,
men håller sig ändå på en stabil nivå.
Paragrafen är justerad
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§

98

Information från förvaltningen

Peter Lindberg, förskoledirektör, lämnar följande information:



Det har varit en lugn sommar ute på förskolorna och semesterplaneringen och
bemanningen har fungerat bra.
Förvaltningen har överklagat till kammarrätten SCB:s beslut att
avslå förskoleförvaltningens begäran om att få del av statistik till grund för
resursfördelningen, i den delen statistiken rör fristående förskolor. Statistiken rör
avidentifierad socioekonomisk data hänförlig till varje förskola.

Paragrafen är justerad

