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Malmö stad

Förskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-12-16 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)
Johanna Andersson (M)
Henrik Queckfeldt (C)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga deltagare

Josefine Storm, utvecklingssekreterare
Louise Säfström, sekreterare
Peter Lindberg, förskoledirektör

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Louise Säfström
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1.

Val av justerare

2.

Rapport från kurser och konferenser

3.

Lägesbedömning 2020

FSKF-2020-2432
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen har tagit fram kvalitetsrapporten Lägesbedömning 2020. Rapporten
syftar till att ge en bild av kvaliteten inom den kommunala förskoleverksamheten och annan
pedagogisk verksamhet. Rapporten ger även en bild av förskolornas ekonomiska, materiella,
personella och organisatoriska förutsättningar att uppfylla de nationella målen i skollagen och
läroplanen. Lägesbedömningen används som ett beslutsunderlag för nämndens och
förvaltningens övergripande prioriteringar.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden lägger rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag



4.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Lägesbedömning 2020
Lägesbedömning 2020
Nämndsbudget 2021 - Ekonomi

FSKF-2020-2434
Sammanfattning

Nämndsbudget 2021 – Ekonomi innehåller en beskrivning av förskolenämndens volymer
och ekonomi. Förskolenämnden kommer vid sammanträdet i januari 2021 att behandla
nämnds-budgeten i de delar som avser förskolenämndens ansvar, planering av verksamheten
samt nämndens arbete kopplat till kommunfullmäktigemålen.
Förskolenämnden föreslås även besluta att fastställa kommunal ersättning för barn i förskola
och pedagogisk omsorg, enligt Grundbelopp till förskolor och pedagogisk omsorg 2021.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Nämndsbudget 2021 – Ekonomi.
2. Förskolenämnden fastställer grundbelopp för år 2021 enligt Grundbelopp till förskolor
och peda-gogisk omsorg 2021, för barn som är bosatta i Malmö och som är inskrivna i
förskola eller peda-gogisk omsorg.
3. Förskolenämnden godkänner Regler för ersättning till kommunala och fristående förskolor
och peda-gogisk omsorg med en tillfällig justering gällande beräkningen av strukturersättning
till fristående verksamheter under år 2021.
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4. Förskolenämnden upphäver i och med detta tidigare Regler för ersättning till kommunala
och fristående förskolor och pedagogisk omsorg (FSKF-2019-20441)
Beslutsunderlag






5.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Nämndsbudget 2021 - Ekonomi
Nämndsbudget 2021 - Ekonomi
Regler för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk
omsorg
Specifikation av grundbelopp 2021
Grundbelopp till förskolor och pedagogisk omsorg 2021
Funktionsprogram för förskolor i Malmö

FSKF-2020-7227
Sammanfattning

Funktionsprogram för förskolor i Malmö är ett styrdokument som ägs av förskolenämnden
och som beskriver hur förskolans olika professioner ser på barnens bästa förskola, hur
förskolan är och ska vara en del av staden samt hur en arbetsmiljömässigt god miljö kan
säkerställas för personalen.
Syftet är att förskolorna ska bli mer likvärdiga sett till funktionalitet, att förskolenämnden ska
bli en tydligare beställare och att erfarenheter av tidigare planeringsprocesser förmedlas.
Funktionsprogrammet är lika delar en kravställning som ett sätt att förmedla till olika aktörer
som är involverade i planeringsprocessen av nya förskolor hur förskoleverksamhet bedrivs.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Funktionsprogram för förskolor i Malmö.
2. Förskolenämnden godkänner att föreliggande Funktionsprogram för förskolor i Malmö
ersätter det funktionsprogram som antogs av förskolenämnden 20161130.
Beslutsunderlag



6.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Funktionsprogram för förskolor i
Malmö
Funktionsprogram för förskolor i Malmö
Riktlinjer för direktupphandling

FSKF-2020-20229
Sammanfattning

Varje nämnd i Malmö stad utgör egna upphandlande myndigheter och har ansvar för de
inköp som görs inom nämndens verksamheter. Enligt Malmö stads riktlinjer för
inköpsverksamhet och enligt gällande lagstiftning ska upphandlande myndigheter besluta om
riktlinjer för sin användning av direktupphandlingar.
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Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Riktlinjer för direktupphandling.
Beslutsunderlag



7.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Riktlinjer för direktupphandling
Riktlinjer för direktupphandling
Förskoleenkäten 2020 - Information till Förskolenämnden

FSKF-2020-19768
Sammanfattning

I rapporten Slutrapport för utvecklingen av Förskoleenkäten redogörs för utvecklingsarbetet
med förskoleenkäten vad gäller framtagning av ny enkät, utökat syfte samt vilka förändringar
som gjorts i syfte att öka svarsfrekvensen.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden lägger rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag




8.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Förskoleenkäten 2020 - Information
till Förskolenämnden
Förskoleenkäten
Slutrapport för utvecklingen av Förskoleenkäten
Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster

FSKF-2020-11728
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen föreslår förskolenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen och dess yrkanden om att uppdra åt berörda nämnder att utreda ett införande
av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige mer än två år.
Vidare föreslår motionären att efter genomförd utredning, ge berörda nämnder i uppdrag att
införa avgifter för tolktjänster, samt att ge undantag för den enskilde som är synskadad,
hörselskadad eller talskadad.
Förskoleförvaltningen hänvisar till förvaltningslagen 13§ om tolkning och översättning som
säger att en myndighet ska använda tolk och översätta handlingar om det behövs för att den
enskilde ska kunna ta tillvara sin rätt i kontakterna med myndigheter. Vidare har en kommun
enligt kommunallagen 2 kap 5§ endast rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som
de är skyldiga att tillhandahålla om det följer av lag eller författning. Något sådant vad gäller
avgift för tolkning finns inte.
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Förslag till beslut

1. Förskolnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag





9.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Remiss angående Motion av Magnus
Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Förslag till yttrande över Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster
Följebrev till remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
samverkan mellan förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen omkring daterandet av studiedagar och
verksamhetsutvecklingsdagar

FSKF-2020-15773
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med motion om samverkan mellan
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av studiedagar och
verk-samhetsutvecklingsdagar. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt
förskolenämnden och grundskolenämnden att samverka omkring daterandet av studiedagar
och verksamhetsutvecklingsdagar i Malmös kommunala förskolor och grundskolor, i syfte att
vårdnadshavare ska kunna ta ut färre semesterdagar
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande över motionen. Yttrandet visar på
svårigheter med att uppnå det motionären föreslår. Förskolenämnden anser att
kommunfullmäktige bör avslå motionen.
Förslag till beslut

1. Förskolnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Remiss angående motion av Nima
Gholam Ali Pour (SD) om samverkan mellan förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen omkring daterandet av studiedagar..
Förslag till yttrande över Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om samverkan
mellan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av
studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar
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10.

Följebrev till remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
samverkan mellan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen
Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om samverkan mellan
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av
studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar
Remiss angående Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning

FSKF-2020-18894
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter beslut vid sitt sammanträde 2020-10-05 skickat
förslaget till ”Riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT, digitalisering och
systemförvaltning” på remiss till samtliga nämnder. Förslaget utgår från områdena styrning,
finansiering och organisering av kommungemensam IT, digitalisering och förvaltning i
Malmö stad.
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. I förslaget till yttrande förslås
förskolenämnden ställa sig positiv till en samlad organisering av kommungemensam IT på
serviceförvaltningen. Nämnden föreslås vidare efterfråga ett förtydligande av den
fördelnings- och finansieringsmodell som beskrivs i förslaget, samt att understryka vikten av
att säkerställa strukturer för en kommungemensam planering utifrån förvaltningarnas olika
behov.
Förslag till beslut

1. Förskolnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Remiss angående Riktlinjer och
omorgnisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning
Förslag till yttrande över Remiss angående Riktlinjer och omorganisering gällande
IT, digitalisering och systemförvaltning
Följebrev till Remiss angående Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 567 Riktlinjer och
omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning
Tjänsteskrivelse Stadskontoret Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digitalisering och systemförvaltning
Remissförslag: Riktlinjer för IT och digitalisering
Riktlinjer för IT och digital infrastruktur samt digitalisering
Kommunövergripande IT och systemförvaltning
Basleveranser
IT-Strategi för Malmö Stad
Det digitala Malmö, Program för Malmö stads digitalisering 2017–2022
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11.

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Införandet av
en familjevecka påbörjas Ds 2020:24, STK-2020-1473

FSKF-2020-20899
Sammanfattning

En statlig utredning ”Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov,
studiedagar och utvecklingssamtal” (Ds 2020:24) föreslår en utformning av en ny
föräldrapenningsförmån som ska benämnas familjedagspenning. Familjeveckan innebär att
föräldrar ska ha rätt till ledighet från arbetet i vissa situationer och till en ersättning för
förlorad arbetsinkomst.
Förskoleförvaltningen föreslår förskolenämnden beslutar att i förslag till yttrande till
kommunstyrelsen framföra ett antal synpunkter och reflektioner på delar av utredningen
utifrån förskoleverksamhetens perspektiv och hur verksamheten kan komma att påverkas vid
ett genomförande av reformen.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






12.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Remiss angående Remiss från
Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24, STK2020-1473
Förslag till yttrande över Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en
familjevecka påbörjas Ds 2020:24 STK-2020-1473
Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24
Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas Ds
2020:24
Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

FSKF-2020-21537
Sammanfattning

Förskolenämnden instämmer i behovet av att säkerställa informationsförsörjningen inom
skolväsendet, och att en lösning behöver komma på plats skyndsamt. Nämnden är därför
positiv till den föreslagna tillfälliga lagändringen i offentlighets- och sekretesslagen.
Förskolenämnden framför emellertid också att en långsiktig lösning kräver en omfattande
analys, gällande flera frågor utifrån tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen. Det är
också helt nödvändigt att en långsiktig, hållbar lösning tas fram innan den föreslagna lagen
löper ut, så att det inte återigen uppstår ett glapp.
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Förslag till beslut

1. Förskolnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsunderlag





13.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Remiss angende resmiss från
Utbildnngsdepartementet - Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till
skolinformation
Förslag till yttrande över Remiss från Utbildningsdepartementet - Tidsbegränsad
lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation STK-2020-1457
Remiss från Utbildningsdepartementet - Tidsbegränsad lösning för att säkerställa
tillgång till skolinformation
Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
Remiss gällande granskning för Detaljplan för kvarteren Stensjön
och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)

FSKF-2020-20330
Sammanfattning

Föreliggande förslag till detaljplan möjliggör för en förtätning av Bellevuegården med fler
bostäder i en variation av boendeformer, byggnadsvolymer och utformningar. Planförslaget
möjliggör även för två förskolor om totalt cirka 180 platser. Förskolenämnden föreslås ställa
sig positiv till planförslaget, men samtidigt påtala att förslaget föregår planprogrammet för
Lorensborg och Bellevuegården samt att det saknas en samlad och tydlig beskrivning av
förskoletomterna i planen.
Förslag till beslut

1. Förskolnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Remiss gällande granskning för
Detaljplan för kvarteren Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i
Malmö (Dp 5513)
Förslag till yttrande över Remiss gällande granskning för Detaljplan för kvarteren
Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Särskilt yttrande Vänsterpartiet
Särskilt yttrande Moderaterna och Centerpartiet
Reservation Sverigedemokraterna
Reservation Liberalerna och Moderaterna
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14.

Särskilt yttrande Vänsterpartiet
Reservation Sverigedemokraterna
Reservation Socialdemokraterna och Liberalerna
Remiss angående samrådshandlingar gällande Detaljplan för del av
fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie i Malmö, Dp 5720

FSKF-2020-21638
Sammanfattning

Föreliggande förslag till detaljplan möjliggör för en grundskola samt en sporthall väster om
Hyllie boulevard i södra Hyllie. Förskolenämnden föreslås ställa sig positiv till planförslaget
och samtidigt påtala det stora behovet av förskoleplatser i området och vikten av att planera
för fler förskolor.
Förslag till beslut

1. Förskolnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






15.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Remiss angående samrådshandlingar
gällande Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie i Malmö, Dp
5720
Förslag till yttrande över Remiss angående samrådshandlingar gällande Detaljplan
för del av fastigheten Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie i Malmö, Dp 5720
Plankarta
Planbeskrivning
Särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet
Avtal gällande framtagande av förstudie, utvärdering av
konceptförskola, sammanställning av krav och framtagande av
kalkylhandling för nybyggnation av Brages förskola inom
fastigheten Ylletråden 1

FSKF-2020-21293
Sammanfattning

Brages förskola är en ny förskola inom fastigheten Ylletråden 1 i Hyllievång. Den nya
förskolan väntas kunna omfatta cirka 160 förskoleplatser vilket är ett viktigt tillskott till den
samlade kapaciteten i området, där det enligt nuvarande behovsanalys och prognos väntas en
betydande platsbrist under den närmsta tioårsperioden.
Avtalet uppgår till 2 000 000 kr och omfattar framtagande av förstudie, utvärdering av SKL
Kommentus förskolekoncept, sammanställning av krav samt framtagande av kalkylhandling i
samarbete med utvald entreprenör enligt utvärdering.
Formen för avtal och arbetssätt är ny, och det är första gången SKL Kommentus ramavtal

10

för förskolebyggnader prövas i staden. Ramavtalet ses som en möjlighet att begränsa
kostnadsutvecklingen vid nybyggnation av förskola.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner i ärendet redovisat förslag på avtal för Brages förskola inom
fastigheten Ylletråden 1.
2. Förskolenämnden beslutar också att kostnaden för avtalet ryms inom tilldelat
kommunbidrag samt uppdrar åt förskoledirektör att teckna avtal med Stadsfastigheter.
Beslutsunderlag





16.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Avtal gällande framtagande av
förstudie, utvärdering av konceptförskola och framtagande av kalkylhandling för
nybyggnation av Brages förskola
Förslag på avtal för Brages förskola inom fastigheten Ylletråden 1
Hyresvärdens ombud och hyresgästrepresentant
Kartor lokalisering Brages förskola, Ylletråden 1
Deltagande på Skolriksdagen 2021

FSKF-2020-22811
Sammanfattning

Skolriksdagen är en nationell konferens som arrangeras av SKR. Den riktar sig till
förtroendevalda, tjänstepersoner, rektorer och förskolechefer. 2021 kommer konferensen att
äga rum 26–27 april och genomföras helt digitalt. Förslaget är att samtliga ledamöter och
ersättare i förskolenämnden får möjlighet att delta och att arvode samt ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgår.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden beslutar att samtliga ledamöter och ersättare i nämnden får delta i
Skolriksdagen 2021 samt att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.
Beslutsunderlag


17.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201208 Deltagande på Skolriksdagen 2021
Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1366

Borttagen på grund av sekretess

18.

Borttagen på grund av sekretess
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FSKF-2020-1334

Borttagen på grund av sekretess

19.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1291

Borttagen på grund av sekretess

20.

Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19

FSKF-2020-6931

21.

Information från förvaltningen

