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Malmö stad

Förskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-05-26 kl. 09:00

Plats

Digitalt via Teams/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)
Nina Jakku (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

Agneta Sjölund, avdelningschef
Josefine Storm, utvecklingssekreterare
Louise Säfström, sekreterare
Peter Lindberg, förskoledirektör
Anna Johnsson, Facklig företrädare Kommunal
Helene Åkesson, Facklig företrädare Lärarförbundet
Katrin Kuniholm, Facklig företrädare SACO

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Louise Säfström
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1.

Val av justerare

2.

Rapporter från kurser och konferenser

3.

Redovisning av förskoleenkäten 2021

FSKF-2021-1944
Sammanfattning

Moa Morin, enhetschef för utredningsenheten, kommer att informera om ärendet muntligt
vid sammanträdet.
Förskoleenkäten är en totalundersökning riktad till alla vårdnadshavare med barn i Malmös
förskolor, både kommunala och fristående. Förskoleenkäten ska ge en kommunövergripande
bild av vårdnadshavarnas upplevelser av kvaliteten inom Malmös förskolor. Resultaten
fungerar som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet på såväl förskole- som
huvudmannanivå.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporten.
Beslutsunderlag







4.

G-Tjänsteskrivelse Förskoleenämnden 210526 Resultatredovisning av
förskoleenkäten 2021
Förskoleenkäten 2021 - Övergripande rapport
Bilaga 1 - Kommunala förskolor, Förskoleenkäten 2021
Bilaga 2 - Fristående förskolor, Förskoleenkäten 2021
Bilaga 3 - Förskoleenkäten 2021
Bilaga 4 - Resultatdiagram, Förskoleenkäten 2021
Ekonomisk prognos 2021

FSKF-2021-1926
Sammanfattning

För helåret 2021 prognostiserar förskolenämnden att det ekonomiska resultatet kommer ligga
i balans med budget.
Enligt den befolkningsprognos som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2020 förväntas
antalet invånare i åldersgruppen 1-5 år uppgå till 22 885 vid 2021 års slut. Baserat på utfallet
under årets första fyra månader görs bedömningen att detta troligtvis är en för hög siffra.
Detta eftersom trenden visar en ännu lägre befolkning i åldersgruppen. Totalt bedöms 100
färre heltidsplatser tas i anspråk under året än budgeterat.
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För helåret bedöms de fyra utbildningsområdena generera ett underskott. Detta balanseras av
färre barn i befolkningen än budgeterat vilket väntas ge ett överskott i befolkningsansvaret.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Ekonomisk prognos 2021 och skickar den till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



5.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210526 Ekonomisk prognos 2021
Ekonomisk prognos 2021
Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Boverkets
promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela
föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor,
fritidshem

FSKF-2021-7413
Sammanfattning

Förskolenämnden ser positivt på att den rättsliga statusen kring olika styrdokument som rör
friytor tydliggörs. Förskolenämnden delar dock inte fullt ut Boverkets problemformulering
om att ytorna vid förskolor blir allt mindre. Den problemformulering som Boverket har i sin
promemoria synliggör det stadsbyggnadsperspektiv som råder kring friytor. Avsaknad av
koppling till skolverksamhet och pedagogik i promemorian gör att det finns risker att
föreskrifter om friytor skapar svårigheter att etablera nya förskolor i den täta staden.
Förskolenämnden i Malmö vill delta i det fortsatta arbetet med att ta fram föreskrifter och
allmänna råd för friytor.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och översänder det till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210526 Remiss angående Remiss från
Finansdepartementet - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter för friytor
Förslag till yttrande över Remiss från Finansdepartementet - Boverkets promemoria
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse
Följebrev till Remiss från Finansdepartementet - Boverkets promemoria Önskemål
om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse
vid skolor, förskolor, fritidshem
Remissmissiv
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet
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6.

Remiss angående samråd för Detaljplan för fastigheten Vintrie 20:63
i Vintrie i Malmö (Detaljplan 5665)

FSKF-2021-6969
Sammanfattning

Föreliggande förslag till detaljplan syftar att säkerställa bevarande av befintlig kulturmiljö samt
att möjliggöra byggnation av cirka tio nya bostäder i Vintrie. Förskolenämnden föreslås ställa
sig positiv till planförslaget samt påtala det stora behov av förskoleplatser som råder i
området.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






7.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210526 Remiss angående samråd för
Detaljplan för fastigheten Vintrie 20:63 i Vintrie i Malmö (Detaljplan 5665)
Förslag till yttrande över Remiss angående samråd för Detaljplan för fastigheten
Vintrie 20:63 i Vintrie i Malmö (Detaljplan 5665)
Planbeskrivning (Detaljplan 5665)
Plankarta (Detaljplan 5665)
Särskilt yttrande stadsbyggnadsnämnd 2019-11-14
Uppdrag från Kommunfullmäktige - § 300 Motion av Linda
Obiedzinski (M) angående en arbetsintegrerad förskollärarutbildning

FSKF-2021-565
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige av Linda Obiedzinski (M) förslås att en arbetsintegrerad
förskollärarutbildning startas i samarbete med Malmö Universitet, med syftet att öka andelen
förskollärare. Med anledning av motionen har förskolenämnden fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att utreda möjligheterna till en sådan utbildning. I detta ärende bifogas
utredningen om arbetsintegrerad förskollärarutbildning. Nedan följer en sammanfattning av
utredningen.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210526 Uppdrag från Kommunfullmäktige § 300 Motion av Linda Obiedzinski (M) angående en arbetsintegrerad
förskollärarutbildning
Utredning arbetsintegrerad förskollärarutbildning
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 300 Motion av Linda Obiedzinski (M)
angående en arbetsintegrerad förskollärarutbildning
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8.

Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige § 300 Motion av Linda Obiedzinski (M)
angående en arbetsintegrerad förskollärarutbildning
Uppdrag till förvaltningen rörande tillsyn och utbetalningar till
fristående verksamhet

FSKF-2021-6785
Sammanfattning

Azra Nielsen, enhetschef för ekonomienheten, och Lisa Lemmeke, enhetschef för
myndighetsenheten, kommer att informera muntligt om ärendet vid sammanträdet.
Förskolenämnden har den 27 januari 2021 beslutat att ge förvaltningen två uppdrag: att se
över förskolenämndens rutin för tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk
omsorg, och att se över och kvalitetssäkra administrativa rutiner för utbetalning av bidrag till
fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. De båda uppdragen ska enligt beslutet
återrapporteras till förskolenämnden i maj 2021.
Förskoleförvaltningen menar att det finns anledning att på ett djupgående sätt och över
längre tid analysera om och hur förskolenämndens Rutiner för förskolenämndens tillsyn av
fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg ska uppdateras. Förskoleförvaltningen
bedömer därvid att det är angeläget att fortsatt under år 2021 utvärdera förvaltningens nya
tillvägagångsätt för tillsyn och därefter bedöma om det finns anledning att revidera nämndens
rutin. Förskoleförvaltningen bedömer också att detta arbete framgent kan ske inom ramen
för förvaltningens ordinarie arbete.
Förvaltningen ger i ärendet en sammanfattande beskrivning av de rutiner som finns samt på
vilket sätt förvaltningen säkerställer att bidrag betalas ut på rätt grunder till fristående
huvudmän i Malmö. Förvaltningen menar att den process som finns för godkännande är ett
förebyggande verktyg för att säkerställa att bidrag utbetalas på rätt grund. Förvaltningen
menar vidare att de löpande kontroller som görs i samband med utbetalning av bidrag är
ändamålsenliga och anpassade i syfte att underlätta för huvudmannen att göra rätt.
Förvaltningen menar avslutningsvis att den tillsyn som görs av enskilda huvudmän också är
ett verktyg för att säkerställa att bidrag har betalats ut på rätt grund. Förvaltningen redovisar i
ärende FSKF-2020-6636 Intern kontroll – Risk för felaktiga utbetalningar till fristående
verksamhet, en direktåtgärd som genomförts i form av översyn av befintliga rutiner för
utbetalningar av bidrag till fristående verksamhet.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förskoleförvaltningens återrapportering.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210526 Uppdrag till förvaltningen rörande
tillsyn och utbetalningar till fristående verksamhet
§18 FSKN Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna gällande Översyn av
förvaltningens arbete och fristående familjedaghem
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9.

Intern kontroll – Risk för felaktiga utbetalningar till fristående
verksamhet

FSKF-2021-6636
Sammanfattning

Enligt Intern kontrollplan 2021 har en direktåtgärd genomförts i form av översyn av
befintliga rutiner kring utbetalningar av bidrag till fristående verksamhet. I
uppföljningsrapporten om direktåtgärden beskrivs arbete och rutiner för att säkerställa att
bidrag betalas ut på rätt grunder samt förutsättningar för ett fortsatt kontinuerligt utvecklingsoch förbättringsarbete. Direktåtgärden har genomförts parallellt med ett särskilt uppdrag från
förskolenämnden som handlar om att se över och kvalitetssäkra administrativa rutiner för
utbetalning av bidrag till fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. (FSKF-2021160).
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporterad direktåtgärd inom intern kontrollplanen 2021.
Beslutsunderlag




10.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210526 Uppföljning av IK-plan 2021 - Risk
för felaktiga utbetalningar till fristående verksamhet
Uppföljning av IK-plan 2021 - Risk för felaktiga utbetalningar till fristående
verksamhet
Svar till revisionen 210305
Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22564

Borttagen på grund av sekretess

11.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22583

Borttagen på grund av sekretess

12.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22600

Borttagen på grund av sekretess
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13.

Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19

FSKF-2020-6931

14.

Information från förvaltningen

Sekretessärenden
15.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-2395

Borttagen på grund av sekretess

16.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-6893

Borttagen på grund av sekretess

17.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-6894

Borttagen på grund av sekretess

18.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-6896

Borttagen på grund av sekretess
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