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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-16 kl. 09:00-11:45

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S) (deltog digitalt via Teams)
Nada Johansson (S) (deltog digitalt via Teams)
Yakup Veysel (S) (deltog digitalt via Teams)
Surra Al Sakban (MP) (deltog digitalt via Teams)
Lars Joel Michael Nordström (V) (deltog digitalt via Teams)
Pernilla Röjner (M) (deltog digitalt via Teams)
Julija Radeson Lindeberg (M) (deltog digitalt via Teams)
Eva-Christine Winqvist (SD) (deltog digitalt via Teams)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) (deltog digitalt via Teams)
Henrik Queckfeldt (C) (deltog digitalt via Teams) ersätter Elin Asker (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S) (deltog digitalt via Teams)
Annika Larsson (S) (deltog digitalt via Teams)
Albin Mikullovci (S) (deltog digitalt via Teams)
Amanda Johannesson (S) (deltog digitalt via Teams)
Marianne Friedman (L) (deltog digitalt via Teams)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) (deltog digitalt via Teams)
Torsten Viktor Gunnarson (M) (deltog digitalt via Teams)
Joakim Larsson (M) (deltog digitalt via Teams)
Johanna Andersson (M) (deltog digitalt via Teams)
Christer Bengtsson (SD) (deltog digitalt via Teams)

Övriga närvarande

Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (sekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Agneta Sjölund (avdelningschef, deltog digitalt via Teams)
Ana Maria Deliv (avdelningschef, deltog digitalt via Teams)
Gabriella Fricke (enhetschef, deltog digitalt via Teams)
Moa Morin (enhetschef, deltog digitalt via Teams)
Ida Sundberg (utredningssekreterare, deltog digitalt via Teams)
Helene Åkesson (Lärarförbundet, deltog digitalt via Teams)
Anna Johnsson (Kommunal, deltog digitalt via Teams)

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Louise Säfström
Ordförande

...........................................

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

...........................................

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Justeringen

2020-12-22

Protokollet omfattar

§§148-166
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Lägesbedömning 2020
Nämndsbudget 2021 - Ekonomi
Funktionsprogram för förskolor i Malmö
Riktlinjer för direktupphandling
Förskoleenkäten 2020 - Information till Förskolenämnden
Remiss angående 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
Remiss angående Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en
familjevecka påbörjas Ds 2020:24, STK-2020-1473
Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet - 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)
Remiss angående samrådshandlingar gällande Detaljplan för del av fastigheten
Bunkeflo 7:6 m.fl. i Vintrie i Malmö, Dp 5720
Avtal gällande framtagande av förstudie, utvärdering av konceptförskola,
sammanställning av krav och framtagande av kalkylhandling för nybyggnation av
Brages förskola inom fastigheten Ylletråden 1
Deltagande på Skolriksdagen 2021
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19
Information från förvaltningen
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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.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger rapporten 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 Henrik
Queckfeldt (C) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Surra Al Sakban (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 4.
Beslutsunderlag
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Lägesbedömning 2020

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2020-12-16.
Ärende nr 3. Lägesbedömning 2020.
Lägesbedömning 2020 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.
Malmös förskolor dras med stora problem kopplade till en långsiktig underfinansiering. Detta
har lett till för många barn i barngrupperna, ohållbar arbetsmiljö och för låg andel utbildad
personal. Detta leder i sin tur till stora problem att attrahera ny bra personal.
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, 2020-12-16

_____________________________________________
Joel Nordström
med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2020-12-16
Ärende 3: Lägesbedömning 2020
FSKF-2020-2432
Lägesbedömningen 2020 är ett väl genomarbetad kvalitetsrapport som på ett gott och ärligt
sätt beskriver förskolans förutsättningar, utmaningar och nuläge. Rapporten beskriver väl de
utmaningar inom bland annat kompetens, snedfördelning och svenska språket som förskolan
tampas och i framtiden kommer tampas med. Med Lägesbedömningen presenterad, är det
klarare än någonsin att varken rambudget eller de uppdrag som den styrande minoriteten i
Malmö röstat för i kommunfullmäktige inte på något vis tar höjd för eller svarar på de
utmaningar som förskolan i Malmö har, befinner sig i och kommer ställas inför. Inte heller
nämndens förslag till budget är tillräckligt för att svara på och lösa de problem som
Lägesbedömningen beskriver.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Henrik Quekfeldt (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden 2020-12-16
Diarienummer: FSKF-2020-2432
Vikten av barnkonsekvensanalys
Det är glädjande att se att barnkonsekvensanalys nämns i relation till barns deltagande i
varsamheten i stort. Det är naturligtvis viktigt att barn ges möjlighet till påverkan i vardagen.
Däremot så vill Miljöpartiet se ytterliga åtgärder som möjliggör barns påverkan i strategiska
beslut. Vidare betyder barnkonsekvensanalys att beslutfattare inte bara inhämtar barns
perspektiv (deras åsikter) men även hämtar in kunskap om vilken inverkan har beslutet på
barn och huruvida det främjar barns rättigheter. Detta arbete behöver systematiseras och bli
en integrerad del av alla processer.

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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Särskilt yttrande
Förskolenämnden 2020-12-16
Ärendenummer: FSKF-2020-2432

Lägesbedömning 2020
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.
Sverigedemokraterna påtalar att den obalans av kompetens till följd av medarbetares
varierande språkkunskaper måste åtgärdas. Det är tydligt att förutsättningarna för att erbjuda
barnen en god språkmiljö som krävs för att uppfylla målen varierar. Vi vill förtydliga att detta
bör absolut gälla det svenska språket som ska komma i första hand. Det finns förskolor i Malmö
som har medarbetare som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Det är av särskilt
stor vikt för de barn som inte har svenska som sitt modersmål och inte får den språkliga
stimulansen från hemmet.
Vidare är de stora barngrupperna ett problem. 2019 visade statistiken att medeltalet låg på
17,2 barn. Skolverket har riktmärken för sex-tolv barn för åldersgruppen ett till tre år medan
värdet för barn mellan fyra och fem år ligger på intervallet nio till femton barn.
Lägesbedömningen visar tydligt att de medel som genom den styrande minoriteten fick
igenom i fullmäktige inte kommer att kunna tillgodose lösningar på de utmaningar som
förskolan har och kommer att ha. Med en Sverigedemokratisk budget hade Malmös förskolor
haft bättre ekonomiska förutsättningar, det är att konstatera.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Med instämmande av
Christer Bengtsson
Christer Bengtsson
2020-12-21
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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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
nämndsbudgeten 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.
Beslut

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

Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 5.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) och Julija Radeson Lindeberg (M) reserverar sig
mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 6.
Henrik Queckfeldt (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 7.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig muntligt
mot beslutet.
Yrkanden

Linda Obiedzinski (M) yrkar avslag på framlagt förslag till förmån för eget budgetförslag i
kommunfullmäktige.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) och Anneli Bojesson (L) yrkar avslag till Linda
Obiedzinskis (M) yrkande.
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Joel Nordström (V) yrkar att nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om undantag från
generella nedskärningar, så kallade effektiviseringar, vilket motsvarar en minskad nedskärning
på 23 Mkr, samt att ärendet återremitteras för att anpassas efter kommunstyrelsens svar.
Ordföranden och Anneli Bojesson (L) yrkar avslag till Joel Nordströms (V) yrkande.
Henrik Queckfeldt (C) yrkar avslag på framlagt förslag till förmån för eget budgetförslag i
kommunfullmäktige.
Anneli Bojesson (L) yrkar avslag till Henrik Queckfeldts (C) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden börjar med att fråga nämnden om de kan godkänna Joel Nordströms (V)
yrkande och finner att nämnden avslår det.
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst för att avslå Joel Nordströms (V)
yrkande och Nej-röst för att godkänna Joel Nordströms (V) yrkande. Omröstningsordningen
godkänns av nämnden. Resultatet blir 10 st Ja-röster och 3-st Nej-röster, vilket innebär att
nämnden beslutar att avslå Joel Nordströms (V) yrkande. Se voteringslista, bilaga 8.
Ordföranden finner därefter att det finns tre förslag till beslut: det framlagda förslaget, Linda
Obiedzinskis (M) yrkande samt Henrik Queckfeldts (C) yrkande. Ordföranden frågar
nämnden om de kan godkänna Linda Obiedzinskis (M) yrkande och finner att nämnden
avslår det. Därefter frågar ordföranden om nämnden kan godkänna Henrik Queckfeldts (C)
yrkande och finner att nämnden avslår det. Slutligen frågar ordföranden om nämnden
kan godkänna det framlagda förslaget och finner att nämnden beslutar att godkänna det.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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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

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2020-12-16.
Ärende nr 4. Nämndsbudget 2021.

Förskolenämnden har fått i uppdrag att anta en intern budget utifrån de medel som
Kommunfullmäktige beslutat om. Den av S, L och Mp framlagda budgeten innebär
nedskärningar i verksamheten.
Lokalkostnaderna
Det politiska styret sparar 13,4 Mkr på lokalkostnaderna. Detta innehåller vissa positiva
besparingar, men även skadliga nedskärningar. Negativt är att arbetet med att minska
barngrupperna försvåras när lokalkostnaderna minskas.
Men lokalkostnaderna rymmer även kostnader för lokalvård, vaktmästeri och löpande
underhåll. Detta är viktigt arbete som inte kan skäras ned på hur som helst utan att det ger
negativa effekter på arbetsmiljön.
Tilläggsbelopp, transporter och specialverksamheter
För 2021 vill den styrande minoriteten skära ned med 6,1 Mkr på tilläggsbelopp, transporter
och specialverksamheter. Transportkostnader är bland annat transporter för barn med
särskilda behov, och specialverksamheten bekostar bland annat OB-förskolorna.
Den översyn som gjorts av OB-förskolorna och ska leda till kostnadsminskningar kommer
sannolikt leda till en sämre tillgång till OB-förskolor och specialverksamhet. De
vårdnadshavare som jobbar natt och de barn med extra behov ska ska alltså få det ännu
svårare än idag.
Myndighetsutövning och administration
Myndighetsutövning och administration minskar med 1,7 Mkr under 2021.
Myndighetsutövning och administration är de som ansvarar för tillsyn på förskolor. 2018
visade samtliga regelbundna tillsyner på privata förskolor att det fanns behov som måste
åtgärdas. Tillsynen behöver alltså mer, inte mindre, pengar.
Omröstning
Dessa nedskärningar kommer uppenbarligen ha negativa effekter på en stor del av Malmös
barn och den personal som är anställd på Förskoleförvaltningen. Därför yrkade
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Vänsterpartiet att nämnden skulle ansöka hos Kommunstyrelsen om undantag från
generella nedskärningar, så kallade effektiviseringar, vilket motsvarar en minskad
nedskärning på 23 Mkr, samt att ärendet återremitteras för att anpassas efter
kommunstyrelsens svar.
Malmös barn och de som arbetar med att ta hand om dem förtjänar så mycket bättre. Att år
efter år lägga nedskärning efter nedskärning innebär en allt mer ohållbar situation för
barnen och personalen. Barngrupperna och arbetsmiljön kan inte bli bättre så länge det inte
satsas pengar, och situationen kommer bli sämre så länge det görs nedskärningar. Vi vet
detta. Åtstramningarna måste få ett stopp.
Av dessa skäl avger vi denna reservation.
Malmö, 2020-12-16
_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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Reservation

Förskolenämnden 2020-12-16
Ärende: Nämndsbudget 2021 - Ekonomi
FSKF-2020-2434
Budgeten som antagits i kommunfullmäktige svarar enligt Moderaterna inte på de utmaningar
och den problematik som förskolan står inför. Om Moderaternas budgetförslag i
kommunfullmäktige har gått igenom, hade förskolan fått en riktad lönesatsning och tydliga
budgetuppdrag.
Moderaterna yrkade därför avslag till ärendet till förmån för eget budgetförslag i
kommunfullmäktige.
Då vi inte vann gehör för vårt yrkande väljer vi att reservera oss i ärendet.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)
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Reservation

Förskolenämnden 2020-12-16
Ärende: Nämndebudget 2021 - Ekonomi
Centerpartiet reserverar sig för budget som är framlagd, till förmån för egen framlagd i KS.

Med instämmande av
Henrik Queckfeldt

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-12-16

Förskolenämnden
Voteringslista: §149
Ärende:

Nämndsbudget 2021 - Ekonomi, FSKF-2020-2434

Voteringslist(or)
Nämndsbudget 2021 - Ekonomi
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Nada Johansson (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Surra Al Sakban (MP), Ledamot
Lars Joel Michael Nordström (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Henrik Queckfeldt (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
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X
X
3

0
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Funktionsprogram för förskolor i Malmö

FSKF-2020-7227
Sammanfattning

Ida Sundberg, utredningssekreterare på enheten fysisk miljö, informerar muntligt om ärendet
på sammanträdet.
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.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 9.
Henrik Queckfeldt (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 11.
Yrkanden

Henrik Queckfeldt (C) yrkar att andra meningen i andra stycket på sidan 10 omformuleras till
följande: ”En ny förskola i Malmö bör inte rymma färre än 80 barn men varierande storlek är
att önska.”
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Henrik Queckfeldts (C) yrkande.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar bifall till Henrik Queckfeldts (C) yrkande.
Joel Nordström (V) yrkar att på sidan 15, under rubriken ”Att tänka på”, stryka ”Den
pedagogiska ytan per barn behöver inte tillgodoses per avdelning.”
Ordföranden yrkar avslag på Joel Nordströms (V) yrkande.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar att stryka hela första stycket på sidan 11.
Ordföranden yrkar avslag på Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) yrkande.
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Beslutsgång

Ordföranden prövar Henrik Queckfeldts (C), Joel Nordströms (V) och Nichlas Holmgren
Gellerstens (SD) ändringsyrkandena ett efter ett och finner att nämnden avslår samtliga.
Ordföranden frågar därefter nämnden om de kan godkänna det framlagda förslaget och
finner att nämnden godkänner det.
Övrigt

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) lyfter fram att det kan behövas en omskrivning och
förtydligande av tredje stycket på sidan 40 kring vilda zoner. Förvaltningen tar med sig det
och omformulerar stycket till den slutgiltiga versionen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Funktionsprogram för förskolor i
Malmö
Funktionsprogram för förskolor i Malmö
Presentation funktionsprogram för förskolor i Malmö - förskolenämnden 2020-1216
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2020-12-16.
Ärende nr 5. Funktionsprogram för förskolor i Malmö.

I ärendet skulle nämnden anta ett nytt funktionsprogram för Malmös förskolor.
Funktionsprogrammet är ett dokument som man utgår ifrån när nya förskolor ska utformas.
Programmet var i stora drag bra, men innehåll en formulering om att barnens pedagogiska
yta inte behöver tillgodoses per avdelning. Detta riskerar leda till att man tummar med
barnens pedagogiska yta genom att säga att den tillgodoses genom något vanligtvis
otillgängligt rum. Vänsterpartiet yrkade för att stryka den formuleringen. Alla andra partier
röstade för att ha kvar denna formulering, och därför avger vi denna reservation.
Malmö, 2020-12-16
_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2020-12-16
Ärende: Funktionsprogram för förskolor i Malmö
Centerpartiet lade ett ändringsyrkande som inte fick gehör och därför inkommer vi med detta
särskilda yttrande. Det särskilda yttrandet gäller ordalydelsen på s. 10, andra stycket andra
meningen där Centerpartiet skulle vilja ändra meningen till:
”En ny förskola i Malmö bör inte rymma färre än 80 barn men varierande storlek är att önska”
Ändringen vill vi göra bland annat av nedan anledningar:
•

•
•
•

•

Förskolans storlek är en avvägning mellan ekonomi och det lilla barnets känsla för
sammanhang. Att skapa stor-förskolor ställer därför höga krav på att förskolan
organiseras på ett sådant sätt att känslan av det lilla sammanhanget finns kvar.
Det behöver finnas variation i Malmö stads förskolor, både större och mindre enheter.
Med väldigt stora enheter följer stora tomter, vilket försvårar etablering av förskolor.
Särskilt vid förtätning eller i de centrala delarna.
Stora förskolor medför också stora gårdar i enlighet med dagens ytbestämmelser vilket
skapar behov av avgränsningar på gården och eventuella faciliteter längst bort på
gården.
Stora enheter kan skapa längre avstånd mellan förskola och hem.

Elin Asker och Henrik Queckfeldt
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden 2020-12-16
Ärendenummer: FSKF-2020-7227

Funktionsprogram för förskolor i Malmö
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.
Sverigedemokraterna yrkade att utelämna första stycket under sidan 11 i funktionsprogrammet. Det är viktigt att sätta förskolans del i det främre rummet för samnyttjande och
inte tvärtom. Sverigedemokraterna ställde sig även bakom Centerpartiets yrkande om att
förändra andra meningen i andra stycket på sidan 10 från föreliggande förslag till “En ny
förskola i Malmö bör inte rymma färre än 80 barn men varierande storlekar är att
önska.” Storleken på förskolan bör varieras utefter det behov och möjligheter som uppstår.
Samtliga yrkanden som har framförts ovan avslogs av förskolenämnden. Anledningen till att
Sverigedemokraterna inte reserverade sig var med anledning av programmets grundtanke.
Sverigedemokraterna ställer sig alltså bakom grundtanken att nämnden antar ett
funktionsprogram med det syftet som funktionsprogrammet innehåller.
För Sverigedemokraterna Malmö

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av
Christer Bengtsson
Christer Bengtsson (SD)
2020-12-16

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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151

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.
Beslut

1. Förskolenämnden återremitterar ärendet om Riktlinjer för direktupphandling till
förvaltningen för vidare utredning av konsekvenserna kring ett tillägg om krav på
kollektivavtal.
Särskilda yttranden

Surra Al Sakban (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Joel Nordström (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Yrkanden

Joel Nordström (V) yrkar att på sidan 2, sist i det tredje stycket under rubriken
”Direktupphandling”, tillföra följande mening: "Tjänster får inte upphandlas från leverantörer
som saknar kollektivavtal.”
Då det finns oklarheter kring konsekvenserna av en sådan skrivning föreslår ordföranden
Rose-Marie Carlsson (S) att ärendet återremitteras till förvaltningen för att vidare utreda
frågan.
Joel Nordström (V) tillstyrker ordförandens återremissyrkande.
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska återremitteras och finner att nämnden beslutar
att göra det.
Beslutsunderlag
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Riktlinjer för direktupphandling
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden 2020-12-16
Diarienummer: FSKF-2020-20229
Upphandling av livsmedel
Miljöpartiet stödjer Malmö stads fordran om att produkter som direktupphandlas måste
uppfylla Malmö stads miljö- och kemikaliekrav och/eller säkerhetskrav. Vidare vill
Miljöpartiet att Malmö stad upprättar tydliga hållbarhetskrav för upphandling av livsmedel.
Vi vill att kommunens upphandlingar ställer höga krav på transporter, ekologisk produktion
och djurskydd. Vi vill också att kommunen planerar menyerna, inte minst på förskolan,
utifrån vad som är i säsong i närområdet, eftersom lokal ekologisk odling gynnar den
biologiska mångfalden runt Malmö.

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 2020-12-16.
Ärende nr 6. Riktlinjer för direktupphandling.
I detta ärende föreslogs nya riktlinjer för direktupphandling.
Vänsterpartiet föreslog att riktlinjerna skulle tillföras en mening om att tjänster inte får
upphandlas från leverantörer som saknar kollektivavtal. De andra partierna var positiva till
detta så ärendet återremitterades för att justeras utifrån denna inriktning.

Malmö, 2020-12-16

_____________________________________________
Joel Nordström
med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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Förskoleenkäten 2020 - Information till Förskolenämnden

FSKF-2020-19768
Sammanfattning

Moa Morin, enhetschef på utredningsenheten, informerar muntligt om ärendet på
sammanträdet.
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.
Beslut

1. Förskolenämnden lägger rapporten till handlingarna.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) Julija Radeson Lindeberg (M), och Henrik
Queckfeldt (C) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Förskoleenkäten 2020 - Information
till Förskolenämnden
Förskoleenkäten
Slutrapport för utvecklingen av Förskoleenkäten
Presentation förskoleenkäten 2021
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2020-12-16
Ärende 7: Förskoleenkäten
FSKF-2020-19768
Efter drygt ett och ett halvt års arbete har förvaltningen presenterat den version en ny
förskoleenkät. I juni 2019 var Moderaterna och Centerpartiet ledande i att öppna upp för en
förändring av förskoleenkäten, där även nämnden beslutade att bland annat lägga till följande
uppdrag:
- Att utöka enkätens syfte för att den inte enbart ska svara på frågor gällande det systematiska
kvalitetsarbetet i relation till läroplanen.
- Att till nästa enkät se över och omarbeta den för att öka vårdnadshavarnas möjligheter att
bidra med sin syn på effekterna av förskolans förutsättningar på barnets lärande och på
förskolans övergripande verksamhet generellt.
Förslaget till förskoleenkät svarar absolut på de uppdrag som gavs i juni 2019. Något som
däremot inte lyft är den önskan om svar på varför Förskoleenkäten inte ska eller kan användas
i jämförande syften, då vi i Moderaterna och Centerpartiet anser att det är en ypperlig
möjlighet att använda den insamlade informationen i syfte att skapa en bättre förskola för alla
Malmös barn.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Henrik Quekfeldt (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)
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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.
Beslut

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

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 15.
Yrkanden

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar att förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Nichlas Holmgren Gellerstens (SD)
yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag och Nichlas
Holmgren Gellerstens (SD) yrkande. Ordföranden finner att nämnden godkänner
förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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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
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Reservation
Förskolenämnden 2020-12-16
Ärendenummer: FSKF-2020-11728

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga
tolktjänster
Magnus Olsson (SD) har inkommit med en motion om att avgiftsbelägga tolktjänster. Motionen
innehåller två att-satser varav en är att uppdra åt berörda nämnder att utreda ett införande av
avgifter för tolktjänster för personer som vistats i Sverige mer än två år. Den andra att-satsen
handlar om att införa avgifter för tolktjänster, med undantag för personer som är synskadade,
hörselskadade eller talskadade. Sverigedemokraterna delar motionens mening.
I förslaget till yttrande redogör förvaltningen för att en kommun har, i enlighet med
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. Vidare framhålls det att
förvaltningslagen reglerar skyldigheten för myndigheter att använda tolk och översättare.
Sverigedemokraterna vidhåller att en utredning gällande införandet av en tolkavgift är
önskvärd. När en individ kommer till Sverige och etablerar sig ska denne lära sig det svenska
språket. Att låta det allmänna stå för skenande kostnader är inte rimligt. Vid en viss tidpunkt
bör det alltså vara rimligt att behärska det svenska språket utan att tolk eller översättare
behövs. Region Blekinge har startat en utredning om möjligheterna att införa avgifter för
tolktjänster.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna:
-Att förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Med instämmande av
Christer Bengtsson
Christer Bengtsson
2020-12-21
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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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 gällande daterandet av studiedagar och
verksamhetsutvecklingsdagar. 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.
Beslut

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

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 16.
Yrkanden

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar att förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Nichlas Holmgren Gellerstens (SD)
yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag och Nichlas
Holmgren Gellerstens (SD) yrkande. Ordföranden finner att nämnden godkänner
förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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Förslag till yttrande över Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om samverkan
mellan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av
studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar
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
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Reservation
Förskolenämnden 2020-12-16
Ärendenummer: FSKF-2020-15773

Remiss angående motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om samverkan mellan
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av
studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar
Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med motion om samverkan mellan
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av studiedagar och
verksamhetsutvecklingsdagar. 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. Sverigedemokraterna delar motionens
intentioner och att-sats.
I förslaget till yttrande beskrivs förfarandet som en alltför stor administrativ börda för
förvaltningen. Det påtalas även att det är rektorn som beslutar om förskolans inre organisation
och att det inte finns något som hindrar att en rektor när det är möjligt väljer samma datum
som grundskolornas studiedagar. Sverigedemokraterna ser gärna att detta tillämpas i den
omfattning som är möjlig. Det praktiska förfarandet skulle då exempelvis kunna innebära delvis
kommunikativa insatser som skulle vara till vårdnadshavares fördel och göra skillnad.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna:
-Att förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Med instämmande av
Christer Bengtsson
Christer Bengtsson
2020-12-21
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

32

§

155

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.
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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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.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) Julija Radeson Lindeberg (M) och Henrik
Queckfeldt (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation,
bilaga 17.
Yrkanden

Linda Obiedzinski (M) yrkar avslag på det framlagda förslaget.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Linda Obiedzinskis (M) yrkande och
bifall till det framlagda förslaget.
Mats Sjölin (S) yrkar bifall till det framlagda förslaget.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag och Linda
Obiedzinskis (M) yrkande. Ordföranden finner att nämnden godkänner förvaltningens
förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





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
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Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas Ds
2020:24
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Reservation

Förskolenämnden 2020-12-16
Ärende 11: Remiss angående Remiss från Socialdepartamentet - Införandet
av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24, STK-2020-1473
FSKF-2020-20899
Införandet av den så kallade familjeveckan är en väldigt kostsam reform. I svåra ekonomiska
tider som präglas hög arbetslöshet och stora utanförskap behöver man prioritera så att
offentliga utgifter till välfärdens kärna. Inom förskoleförvaltningen hade även detta inneburit
att den personal som nyttjar familjeveckan behöver ersättas av kortidsvikarier, vilket inte är
det bästa för barnen eller verksamheten generellt.
Av ovan nämnda anledningar yrkade vi avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Då vårt yrkande inte vann gehör avger vi härmed denna reservation.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Henrik Quekfeldt (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)
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§

157

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.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201216 Remiss angående remiss från
Utbildningsdepartementet - 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

Paragrafen är justerad

37

§

158

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.
Beslut

1. Förskolnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden justerar beslutet omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga
18.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 19.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) Julija Radeson Lindeberg (M), och Henrik
Queckfeldt (C) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 20.
Yrkanden

Joel Nordström (V) yrkar att den tredje meningen i förslaget till yttrande, under rubriken
”Yttrande”, stryks.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Joel Nordströms (V) yrkande och yrkar
bifall till framlagt förslag.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar avslag på framlagt förslag.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: det framlagda förslaget, Joel
Nordströms (V) yrkande samt Nichlas Holmgrens (SD) yrkande.
Ordföranden börjar med att fråga nämnden om de kan godkänna Joel Nordströms (V)
yrkande om ändring i yttrandet och finner att nämnden avslår det.
Därefter ställer ordföranden det framlagda förslaget mot Nichlas Holmgren Gellerstens
(SD) avslagsyrkande och finner att nämnden godkänner det framlagda förslaget.
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Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor
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
Särskilt yttrande Vänsterpartiet
Reservation Sverigedemokraterna
Reservation Socialdemokraterna och Liberalerna

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2020-12-16.
Ärende nr 13. Yttrande över remiss för Dp 5513.
I detta ärende skulle Förskolenämnden besluta om ett yttrande över ett remissutskick för ny
detaljplan för kvarteret Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården).
Vänsterpartiet Malmö anser att planen, i den utsträckning den berör förskolor, till största
delen är väl avvägd.
Att bygga en nya förskola inom området är en i grunden god idé, men i yttrandet föreslogs
Förskolenämnden ange att den nya förskolan byggdes för att underlätta för en fristående,
konfessionell, förskola att växa.
Vänsterpartiet är starka motståndare till konfessionella skolor och förskolor, och därför
yrkade vi att det stycke där underlättandet föreslogs skulle tas bort från yrkandet. Då
samtliga övriga partier ville ha kvar stycket föll vårt yrkande, och därför avlägger vi härmed
denna reservation.

Malmö, 2020-12-16

_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Reservation
Förskolenämnden 2020-12-16
Ärendenummer: FSKF-2020-20330

Remiss gällande granskning för Detaljplan för kvarteren Stensjön och
Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp 5513)
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.
För en framtida ny placering av förskolor är två ytor markerade som ”möjlig
förskolegård”. Båda platserna kommer nära och mellan befintliga bostadshus. Det kan
upplevas som kompakt. På de ytor som är menade att bli lokalisering för förskolor
med lekytor finns det idag sandlådor med lekredskap och förrådshus för cyklar. Blir
det byggnation behövs det ny placering för dessa nämnda funktioner.
Sverigedemokraterna motsätter sig den förtätning som pågår. Eftersom ärendet
innebär en förtätning motsätter vi oss detta projekt då det är av en sådan stor
omfattning. Vi hänvisar vidare till de reservationer som har lagts i
Stadsbyggnadsnämnden. Med anledning av ovanstående yrkade vi att avslå förslagen
till beslut.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av
Christer Bengtsson
Christer Bengtsson (SD)
2020-12-16

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

Förskolenämnden 2020-12-16
Ärende 13: Remiss gällande granskning för Detaljplan för kvarteren
Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp5513)
FSKF-2020-20330
Föräldrar som hämtar och lämnar sina barn har ett behov att parkera nära förskolan. I
planbeskrivningen framgår inte hur nära korttidsparkeringsplatserna är och därför vill
Centerpartiet och Moderaterna göra ett medskick att dessa platser måste vara i nära anslutning
till förskolan.
Vi vill också påpeka att förskoleförvaltningen inte tillhandahåller parkering till sin personal
och därför inte borde åläggas någon kostnad för de platser till anställda som planeras att
erbjudas i ett parkeringsgarage.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julia Radesson Lindeberg (M)

Henrik Quekfeldt (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)
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§

159

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.
Beslut

1. Förskolnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Malmö stadsbyggnadskontor
Beslutsunderlag







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

Paragrafen är justerad
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§

160

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

Servicenämnden/Stadsfastigheter
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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§

161

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.
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



G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201208 Deltagande på Skolriksdagen 2021

Paragrafen är justerad
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§

162

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1366

Paragrafen är justerad
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§

163

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1334

Paragrafen är justerad

47

§

164

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-1291

Paragrafen är justerad
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§

165

Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19

FSKF-2020-6931
Sammanfattning

Förskoledirektör, Peter Lindberg, informerar om följande:
 Förvaltningen arbetar nu mer att packa 3000 kit av skyddsutrustning bestående utav
munskydd och engångsvisir. De ska finnas ute på samtliga förskolor för att kunna
användas av medarbetare under tiden de väntar på att vårdnadshavare ska hämta sitt
barn med covid-symptom.
 Närvaron för barn ute på förskolorna har den senaste veckan varit några procent
färre än tidigare. Närvaron för medarbetare ligger kvar på samma nivåer som de
senaste veckorna. Bemanningen är i dagsläget ansträngd på ett antal förskolor och
förvaltningen arbetar på olika sätt för att stötta upp med ytterligare personal.
Beslutsunderlag



Presentation om förvaltningens arbete med Covid-19 - förskolenämnden 16
december 2020

Paragrafen är justerad
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§

166

Information från förvaltningen

Förskoledirektör, Peter Lindberg, lämnar följande information:




En journalist på en dagstidning har tittat på ärenden om återkallande av bidrag till
enskild pedagogisk omsorg som nämnden har beslutat om under året. Djupintervjuer
har gjorts med anställda på förvaltningen och det kommer därför säkert att
uppmärksammas i tidningen.
I medier har det de senaste veckorna stått om en barnskötare som är anställd inom
Malmö stad som har blivit häktad misstänkt för bland annat
grovt barnpornografibrott. Förvaltningen har informerat vårdnadshavare på 5
förskolor där personen arbetar eller har arbetat.

Paragrafen är justerad

