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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-05-26 kl. 09:00-12:05

Plats

Digitalt via Teams/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)
Nada Johansson (S) (deltar digitalt)
Yakup Veysel (S) (deltar digitalt)
Surra Al Sakban (MP) (deltar digitalt) §§77-89
Nina Jakku (V) (deltar digitalt)
Pernilla Röjner (M) (deltar digitalt)
Julija Radeson Lindeberg (M) (deltar digitalt)
Eva-Christine Winqvist (SD) (deltar digitalt)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) (deltar digitalt)
Hasse Hajar (S) (deltar digitalt) ersätter Mats Sjölin (S)
Alexandra Ronkina (MP) (deltar digitalt) §§90-93 ersätter Surra Al Sakban
(MP)
Torsten Viktor Gunnarson (M) (deltar digitalt) ersätter Elin Asker (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Annika Larsson (S) (deltar digitalt)
Albin Mikullovci (S) (deltar digitalt)
Amanda Johannesson (S) (deltar digitalt)
Marianne Friedman (L) (deltar digitalt)
Alexandra Ronkina (MP) (deltar digitalt) §§77-89
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) (deltar digitalt)
Joakim Larsson (M) (deltar digitalt)
Johanna Andersson (M) (deltar digitalt)
Christer Bengtsson (SD) (deltar digitalt)
Berit Eskilsson (SD) (deltar digitalt)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef, deltar digitalt) §§77-89
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Anna Johnsson (Facklig företrädare Kommunal, deltar digitalt) §§77-89
Helene Åkesson (Facklig företrädare Lärarförbundet, deltar digitalt) §§77-89
Katrin Kuniholm (Facklig företrädare SACO, deltar digitalt) §§77-89
Ana Maria Deliv (kvalitet- och myndighetschef, deltar digitalt)
Gabriella Fricke (enhetschef, deltar digitalt) §§77-81
Lisa Lemmeke (enhetschef, deltar digitalt)
Azra Nielsen (enhetschef, deltar digitalt) §§77-89

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Birgitta Henecke (enhetschef, deltar digitalt) §§77-89
Moa Morin (enhetschef, deltar digitalt) §§77-78
Johan Byström (utredningssekreterare, deltog digitalt) §§77-78
Ida Alm (utredningssekreterare, deltog digitalt) §§77-78
Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2021-06-02

Protokollet omfattar

§§77-93
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ÄRENDELISTA
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93

Rapporter från kurser och konferenser
Redovisning av förskoleenkäten 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
Remiss angående samråd för Detaljplan för fastigheten Vintrie 20:63 i Vintrie i
Malmö (Detaljplan 5665)
Uppdrag från Kommunfullmäktige - § 300 Motion av Linda Obiedzinski (M)
angående en arbetsintegrerad förskollärarutbildning
Uppdrag till förvaltningen rörande tillsyn och utbetalningar till fristående
verksamhet
Intern kontroll – Risk för felaktiga utbetalningar till fristående verksamhet
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
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
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§

77

Rapporter från kurser och konferenser

Anneli Bojesson (L), Yakup Veysel (S), Julia Radeson-Lindeberg (M) och Pernilla Röjner
(M) berättar om deras deltagande på Skolriksdagen i april.
Anneli Bojesson (L) berättar även om sitt deltagande på Familjecentralskonferensen 2021
som hon deltog i nu i maj.
Paragrafen är justerad
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§

78

Redovisning av förskoleenkäten 2021

FSKF-2021-1944
Sammanfattning

Moa Morin, enhetschef för utredningsenheten, informerar om ärendet muntligt.
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.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporten.
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Torsten
Gunnarson (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 3.
Beslutsunderlag








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

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-05-26
Ärende 3: Förskoleenkäten 2021
FSKF-2021-1944
I ärendet Förskoleenkäten 2021 redovisas resultatet från förvaltningens förskoleenkät. På flera
områden sker en höjning av de olika målvärdena, däremot innebär en höjning av värden inte
att man bör vars nöjd. Att en femtedel av vårdnadshavarna inom förskolan inte hade velat
rekommendera sin förskola tyder på att det fortsatt finns utmaningar som väntar.
Moderaterna tycker även att det är glädjande att förvaltningen gett gehör för linjen om att i
högre utsträckning använda Förskoleenkätens resultat och information för att göra
jämförelser, i syfte att förbättra kvalitén. Det är en inställning som på relativt kort tid
förändrats, vilket är oerhört glädjande för det vidare arbetet.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Torsten Gunnarsson (M)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2021-05-26.
Ärende nr 3. Redovisning av förskoleenkäten 2021.
Nämnden skulle i detta ärende ta ställning till en rapport förvaltningen skrivit baserat på den
enkät som gått ut till vårdnadshavare i Malmö tidigare under 2021.

Det är glädjande att antalet enkätsvar ökat anmärkningsvärt. Dock oroande att enkätsvaren
från vårdnadshavare med barn i förskolor i strukturellt försummade områden fortsatt är
lägre. Detta tyder på att ytterligare ansträngningar krävs för att öka deltagandet.
Enkäten i sig är också omarbetad, men ger fortfarande begränsade möjligheter till
vårdnadshavarna att ge sitt perspektiv på förskolornas förutsättningar för att hålla en hög
och likvärdig kvalitet. Resultatet från enkäten visar att vårdnadshavare i större utsträckning
är missnöjda med barngruppernas storlek och personaltäthet än i övriga frågor. Dock är
frågan om barngruppernas storlek ställd med ett töjbart begrepp [om dessa] ”fungerar”,
vilket gör det svårt att avläsa vad vårdnadshavare verkligen avser. Enkäten efterfrågar heller
inte föräldrarnas insikt om exempelvis barngruppernas storlek, vilket skulle vara möjligt att
göra.
En omarbetning skulle kunna öka vårdnadshavarnas möjligheter ytterligare att bidra med sin
syn på effekterna av förskolans förutsättningar på barnets lärande och på förskolans
övergripande verksamhet generellt.
Utöver detta har möjligheten till fritextsvar funnits i årets enkät. Detta ser vi mycket positivt
på. Det har inkommit cirka 4600 sådana, som dock inte finns med i sammanställningen.

Av dessa skäl avger Vänsterpartiet härmed detta särskilda yttrande
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Malmö, 2021-05-28

_____________________________________________
Nina Jakku
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF 2021–1944

Redovisning av förskoleenkäten 2021
Förskolenämnden har tagit del av förskoleenkätens resultat. Enkäten är en totalundersökning
riktad mot vårdnadshavare med barn i Malmös förskolor, både hos kommunala såväl som de
fristående. Enkäten har blivit omarbetad en del och en större andel vårdnadshavare bland de
kommunala förskolorna har besvarat enkäten, till skillnad från föregående år.
Sverigedemokraterna ser det som positivt att själva enkäten verkar ha genererat ett bättre
underlag från vårdnadshavarna, till skillnad från föregående år där svarsfrekvensen sjönk från
år till år. Resultaten är också redovisade på ett övergripande och greppbart vis. Det ska dock
poängteras att svarsfrekvensen var betydligt lägre i socioekonomiskt utsatta områden, vilket
kan generera en snedvriden eller missvisande bild.
Svarsfrekvensen är höjd, men det behövs ytterligare insatser för att få fler vårdnadshavare i de
utpekade områdena att besvara enkäten. Den högsta respektive lägsta svarsfrekvensen per
kommunal förskola var 93 respektive 15%.
Enkäten visar ytterligare på två avsnitt gällande ”tillräckligt mycket personal i barngruppen”
och att ”barngruppens storlek fungerar för mitt barn” med 69 respektive 73% i instämmande.
Detta talar för den personalbrist och de stora barngrupper som kan återfinnas på Malmös
förskolor.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)

Berit Eskilsson (SD)

2021-06-01
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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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.
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.
Beslut

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

Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Torsten
Gunnarson (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210526 Ekonomisk prognos 2021
Ekonomisk prognos 2021

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2021-05-26.
Ärende nr 4. Ekonomisk prognos 2021
I detta ärende skulle nämnden ta ställning till en ekonomisk prognos för 2021. Prognosen
visar ett överskott för perioden, trots nedskärningar i budgeten. Detta beror till största del på
statsbidrag för sjukskrivningar pga Corona, men också på att det sparats på lönekostnader
genom att vikarier inte tagits in vid sjukfrånvaro. Det finns en ökad grundbemanning som är
planerad åtminstone till augusti. Detta har gett goda effekter och Vänsterpartiet är måna om
att personalstyrkan hålls på en nivå som ger personalen möjlighet att hantera pandemins
utmaningar, vilket givetvis även kommer barnen till del.
Den styrande minoriteten har under de senaste åren konsekvent tvingat på Malmös förskolor
nedskärningar. Den budget som gäller 2021 är inget undantag, den ger inte utrymme för de
förbättringar Malmö så desperat behöver utan fördjupar istället problemen.
Den ansträngda ekonomin leder inte bara till att problemen kvarstår, utan även till att
förskoleförvaltningen tvingas till onödigt kortsiktiga perspektiv. Att inskrivna och närvarande
barn är färre än beräknat borde rimligtvis innebära en relativ och bibehållen ökning av de
anställda i förhållande till barnen och därmed en rimligare arbetsbelastning. Istället sparas
det in på denna kostnad. Detta är ett bevis för att budgeten inte är avsedd för att på allvar ta
tag i Malmös förskolors problem, dess syfte eller åtminstone verkan är istället att bibehålla
dem.
Om det är något tillfälle då det hade varit enklare än vanligt att minska barngrupperna är det
nu när antalet barn blir lägre än prognostiserat.
Att inte på riktigt ta tag i detta tydliga och stora problem är något som Vänsterpartiet
konsekvent varit motståndare till. Vänsterpartiet är de enda som på riktigt vill ge
förskoleförvaltningen och dess personal de förutsättningar de förtjänar. Därför avger vi detta
särskilda yttrande.
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Malmö, 2021-05-28

_____________________________________________
Nina Jakku
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi

13

Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-05-26
Ärende 4: Ekonomisk prognos 2021
FSKF-2021-1926
I den ekonomiska prognosen för 2021 kan man utläsa att Förskoleförvaltningen
prognostiserar en budget i balans. Däremot visar prognosen på ett underskott i
verksamhetsområdena, som räddas upp av ett överskott på grund av färre barn i befolkningen
än budgeterat. Detta är ännu ett bevis på att den styrande minoritetens satsningar på
förskolans v visar ännu en gång att den styrande minoriteten satsningar på förskolans
verksamhet inte är tillräckliga. Med Moderaternas budgetförslag hade förskolan drivits med
tydlighet, och mer pengar, från politiken.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Torsten Gunnarsson (M)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-1926

Ekonomisk prognos 2021
För helåret 2021 prognostiserar Förskolenämnden att ekonomin kommer ligga i balans med
budgeten. Totalt bedöms det tas ett hundratal färre heltidsplatser i anspråk än vad som har
budgeterats för dem. En ytterligare förklaring som anges är att en del nybyggnadsprojekt har
blivit försenade.
Sverigedemokraterna lade, i kommunfullmäktige, en annan budget vilket hade gett
förskolenämnden i Malmö mer ekonomiska resurser att röra sig med. Förutsättningarna hade
kunnat vara ännu bättre rent ekonomiskt, då anslaget hade varit högre.
Ärenden som behandlades under sammanträdet visar på ett behov av större ekonomiska
ramar vilket ger bättre förutsättningar för att klara av de utmaningar som Malmös förskola
ställs inför. Det är naturligtvis bra att utfallen prognostiseras väl i förhållande till den budget
som har blivit antagen och att det hushålls med de resurser som finns. Tyvärr finns inte
utökade ekonomiska möjligheter vilket hade kunnat ges utifall Sverigedemokraternas
budgetreservation i kommunfullmäktige hade vunnit gehör.

För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)

Berit Eskilsson (SD)

2021-06-01

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 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.
Beslut

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

Surra Al Sakban (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 7.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Torsten
Gunnarson (M) reserverar sig mot beslutet i den del Linda Obiedzinskis (M) yrkande inte
bifölls av nämnden och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 8.
Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 10.
Yrkanden

Linda Obiedzinski (M) yrkar att första meningen under sammanfattningen i yttrandet stryks
och byts ut till följande text:
Förskolenämnden anser att myndighetsföreskrifter gällande friytors utformning vid förskolor och annan
jämförlig verksamhet kan och har bidragit till en ökad rättslig otydlighet på området. Denna risk för
otydlighet tillsammans med vikten av att kommunerna har möjlighet att göra avvägningar och bedömningar
utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) mot bakgrund av förutsättningar i varje enskilt fall
ställer sig förskolenämnden negativ till förslaget föreliggande promemoria att ge Boverket utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse inom förskolor och annan jämförlig verksamhet.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag till Linda Obiedzinskis (M) yrkande och
bifall till förvaltningens förslag.
Surra Al Sakban (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång

Ordföranden börjar med att pröva Linda Obiedzinskis (M) yrkande om ändring i yttrandet.
Ordföranden frågar nämnden om den vill avslå eller bifalla Linda Obiedzinskis (M) yrkande
och finner att nämnden beslutar att avslå det.
Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag mot Surra Al Sakbans (MP) yrkande om
att avslå det och finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Stadskontoret, Kajsa Magnusson
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

Paragrafen är justerad
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Reservation
Förskolenämnden 2021-05-26
Diarienummer: FSKF-2021-7413
Krav på friytor
Miljöpartiet reserverar sig angående beslutet om Boverkets rekommendationer. Nämnden
röstade mot förslaget och argumenterade att de "anser att antalet [förskole]platser måste
vara styrande". Vi tycker det är fel att rätten till utveckling och utbildning (för i vårt fall
förskolebarn) sätts emot barnens möjlighet att vistas i utemiljö utformad i enlighet med
tydliga krav på fysiska egenskaper samt lekvärdighet. Lärande på förskolan möjliggörs genom
bl a tillgång till friytor som kan nyttjas i pedagogiskt syfte. Det är också friytorna som ger
utrymme för lek ock vila. Tillgång till friytorna måste ses som en del stadens uppfyllande av
rätten till utbildning.

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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Reservation

Förskolenämnden 2021-05-26
Ärende 5: 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
Boverkets önskar att utöka sitt bemyndigande att meddela föreskrifter för skolor och
förskolor. Boverket är redan idag en instans som föreskriver en rad rekommendationer
avseende exempelvis uteytor, däremot är deras rekommendationer inte förankrade i varken
pedagogik eller verklighet. Att ge Boverket ett utökad bemyndigande hade i flera avseende
försvårat byggande av förskolor. Att i linje med den styrande minoritetens förslag, ha en
fortsatt diskussion med Boverket angående detta, anser vi inte vara tillräckligt. Med anledning
av detta yrkade Moderaterna att följande textstycke skulle läggas till i yttrandet:
Förskolenämnden anser att myndighetsföreskrifter gällande friytors utformning vid
förskolor och annan jämförlig verksamhet kan och har bidragit till en ökad rättslig
otydlighet på området. Denna risk för otydlighet tillsammans med vikten av att
kommunerna har möjlighet att göra avvägningar och bedömningar utifrån
bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) mot bakgrund av förutsättningar i
varje enskilt fall ställer sig förskolenämnden negativ till förslaget föreliggande
promemoria att ge Boverket utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor
för lek och utevistelse inom förskolor och annan jämförlig verksamhet.
Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss till förmån för bifall till yrkandet.
Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Torsten Gunnarsson (M)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2021-05-26.
Ärende nr 5. Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Boverkets
promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för
lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem

I detta ärende skulle nämnden ta ställning till Boverkets promemoria gällande friytor.
Vänsterpartiet ser positivt på nämndens ansats till fortsatt dialog med Boverket och viljan till
att den rättsliga statusen tydliggörs. Vi anser dock att det är av vikt att bestämmelser kring
friytor inte hanteras så flexibelt som nämndens yttrande tar ansats till. Det finns befintliga
tendenser till att tänja på dessa och även om nämnden vänder sig mot Boverkets slutsats att
friytor minskar, så är friytorna på sina håll fortfarande för små. Yttrandet framhåller också att
risken för att det så fortsätter finns pga utmaningar med förskoleplatser. Flexibilitetsviljan
syftar alltså till att göra det ännu mer möjligt att minska dem. Vi ser också allvarligt på att
samma krav inte kan ställas på fristående verksamhet.
Av dessa skäl anger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2021-05-28

_____________________________________________
Nina Jakku
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-7413

Remiss angående Remiss från Finansdepartementet – Boverkets promemoria
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för
lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem
Förskolenämnden har mottagit en anmodan från Kommunstyrelsen att yttra sig gällande
remissen från Boverket, en promemoria angående önskemål om utökat bemyndigande att
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem.
Förskolenämnden tar ställning till liggande förslag till yttrande och översänder detta till
Kommunstyrelsen som i sin tur besvarar remissen.
Sverigedemokraterna vill särskilt lyfta upp den problematik som råder vid olika synsätt på
friytorna och delar yttrandets benägenhet att ge Boverket större möjligheter samt att dessa
ska kunna förtydligas. Det är ett återkommande ämne som är komplext och kan nyanseras på
olika vis genom olika perspektiv. Barnens bästa bör absolut beaktas. Förskolans uppdrag och
verksamhetens behov bör också ges ett tydligare utrymme vid föreskrifterna för friytorna.
Vidare bör det göras noga övervägningar av för- och nackdelarna till det som kan tillföras
antingen vid ett fortsatt förfarande kring statiska mått eller icke-linjära. Detta då det med allra
största sannolikhet kommer att påverka förskoleverksamhetens friytor för morgondagens
förskolebarn, där barnens bästa absolut bör vara i centrum.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)

Berit Eskilsson (SD)

2021-06-01
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

81

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.
Beslut

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

Malmö stadsbyggnadskontor
Beslutsunderlag







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

Paragrafen är justerad
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§

82

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.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner utredningen med den korrigering som nämnden beslutade
om vid sammanträdet och översänder den till kommunstyrelsen.
Ajournering

Mötet ajourneras mellan kl. 9.58 och 10.03.
Korrigering i ärendet

Linda Obiedzinski (M) uppmärksammar nämnden på att en mening på sidan 3 i
utredningen inte stämmer. Det är den sista meningen i fjärde stycket under rubriken "Ett nytt
alternativ innebär att platserna på reguljärt förskollärarprogram minskas" som lyder som
följande: Alternativet skulle därmed inte resultera i fler examinerade förskollärare från Malmö universitet.
Förskolenämnden beslutar att göra en korrigering i ärendet och stryka den meningen samt
liknande formuleringar i resten av dokumentet. Förvaltningen kommer att göra de
ändringarna innan ärendet expedieras till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas 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
Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige § 300 Motion av Linda Obiedzinski (M)
angående en arbetsintegrerad förskollärarutbildning

Paragrafen är justerad
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§

83

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, informerar om ärendet muntligt.
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.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förskoleförvaltningens återrapportering.
Särskilda yttranden

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 11.
Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Torsten
Gunnarson (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.

24

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

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-6785

Uppdrag till förvaltningen rörande tillsyn och utbetalningar till fristående
verksamhet
Förskolenämnden har den 27 januari 2021 gett förvaltningen två uppdrag att se över rutiner
för tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg, och att se över och
kvalitetssäkra administrativa rutiner för utbetalning av bidrag. De båda uppdragen
rapporterades till förskolenämnden i maj 2021 efter behandlingen av ett nämndinitiativ, lagt
av undertecknade.

Det förskolenämnden gav förvaltningen i uppdrag vid mötet den 27 januari 2021 var att en
kontroll av utbetalningar av bidragen skulle ses över. Rutiner för tillsyn av fristående förskolor
och enskild pedagogisk omsorg är angeläget att följa upp och säkerställa genom granskning.
Även huvudmannen kan ha stor hjälp av detta.
Vi Sverigedemokrater ser positivt på att översynen har gjorts och att rutiner har ändrats så att
risken för felaktigheter minskar. Vi ser fram emot uppföljning gällande de förändrade
rutinerna. En kontinuerlig översyn för att kunna underlätta och samtidigt garantera att endast
berättigade bidrag betalas ut är av stor vikt.

För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)

Berit Eskilsson (SD)

2021-06-01
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2021-05-26.
Ärende nr 8. Uppdrag till förvaltningen rörande tillsyn och utbetalningar till fristående
verksamhet.
Ärendet handlade om rutiner vid tillsyn av fristående verksamhet och pedagogisk omsorg.
Vänsterpartiet ser positivt på utökade och genomarbetade rutiner vad gäller tillsyn av
ovanstående verksamheter. Vi är generellt emot att privata och framförallt vinstdrivande
huvudmän finns inom välfärden.
Nämnden hade så sent som i hösten 2020 uppe ett ärende i vilket samtliga partier förutom
Vänsterpartiet röstade för att behålla enskild pedagogisk omsorg, trots alla de systembrister
vi vet är förknippat med densamma.
Vänsterpartiet följde då sin konsekventa linje och yrkade att nämnden skulle utreda hur
pedagogisk omsorg kunde avvecklas samtidigt som de barn med behov av särskilt lugna
och små barngrupper tillgodoses. Inget annat parti stöttade detta yrkande.
Så länge de fristående verksamheterna tillåts finnas är vi för att dessa granskas noga. Men
det är också viktigt att poängtera hur mycket administrativa resurser kontroll av dessa
kräver. Resurser som skulle kunna användas till att utveckla och förbättra den offentliga
verksamheten.
Av dessa skäl anger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2021-05-28

_____________________________________________
Nina Jakku
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Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-05-26
Ärende 8: Uppdrag till förvaltningen rörande tillsyn och utbetalningar till
fristående verksamhet
FSKF-2021-6785
I ärendet redogör förvaltningen för det uppdrag man fått, men även för det arbete som under
året pågått rörande fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Rörande tillsynen är
det Moderaternas åsikt att denna bör flyttas över från kommunal nivå, till exempelvis
Skolinspektionen. Att tillsynen ligger på kommunal nivå resulterar i en ojämlikhet över
landet, men även i en tidskrävande process som inom andra skolformer inte åläggs dem egna
kommunen. Dessutom är vi även i stort behov av en tydligare och skarpare lagstiftning
avseende enskild pedagogisk omsorg, i syfte att skapa tydlighet för aktörerna och
tillsynsmyndighet.
Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Torsten Gunnarsson (M)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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§

84

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).
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporterad direktåtgärd inom intern kontrollplanen 2021.
Särskilda yttranden

Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 14.
Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Torsten
Gunnarson (M) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justering av protokollet har inget
särskilt yttrande lämnats in.
Beslutsunderlag





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

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSK 2021–6636

Intern kontroll – Risk för felaktig utbetalning till fristående förskolor
Enligt uppföljningen av den interna kontrollplanen 2021 har det verkställts en
direktåtgärd gällande översynen av befintliga rutiner kring utbetalning av bidrag till
fristående verksamhet. I kontrollen beskrivs även rutinerna. Det har även utretts huruvida
rutinerna för utbetalningar till fristående aktörer är ändamålsenliga.
En särskild utredning har gjorts av en extern revisionsbyrå avseende fakturahantering från
verksamhet i annan kommun. Brister har visat sig i granskningen och det har lett till att
förvaltningen återgått till beslutade rutiner och från och med 2021-06-01 införs nya
rutiner för inskrivning av barn och utbetalning av grundbelopp. Detta innebär att de som
rapporterar in barn från fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg utanför
Malmö kommun kommer göras genom förskoleförvaltningens e-tjänst. Detta betyder att
huvudmännen inte längre ska skicka en separat faktura för ersättning i form av exempelvis
grundbeloppet. Förändringar på enheten, barn som slutar, ändrar vistelsetid eller börjar
ska rapporteras genom e-tjänsten. Att ha ett enhetligt e-system bedömer vi vara en god
början i arbetet för att säkra att korrekta summor i bidrag betalas ut till fristående aktörer.
Vi Sverigedemokrater ser positivt på att översyn har gjorts och att rutiner har ändrats så
risken för felaktiga utbetalningar minskar. Vi ser vidare framemot uppföljningar av hur de
förändrade rutinerna och åtgärden påverkar risken och hur åtgärden kan utvecklas.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson
2021-06-01

Berit Eskilsson

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2021-05-26.
Ärende nr 9. Intern kontroll – risk för felaktiga betalningar till fristående verksamhet.
Ärendet handlade om rutiner vid utbetalningar till fristående verksamhet och pedagogisk
omsorg. Vänsterpartiet ser positivt på utökade och genomarbetade rutiner vad gäller
utbetalningar till ovanstående verksamheter. Vi är generellt emot att privata och framförallt
vinstdrivande huvudmän finns inom välfärden. Vi ser också allvarligt på att relativt
omfattande möjligheter till felaktiga utbetalningar till dessa verksamheter funnits och att en
rad sådana huvudmän också utnyttjat brister i rutiner.
Så länge de fristående verksamheterna tillåts finnas är vi för att dessa granskas noga. Men
det är också viktigt att poängtera hur mycket administrativa resurser kontroll av dessa
kräver. Resurser som skulle kunna användas till att utveckla och förbättra den offentliga
verksamheten.
Av dessa skäl anger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2021-05-28

_____________________________________________
Nina Jakku
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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§

85

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22564

Paragrafen är justerad
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§

86

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22583

Paragrafen är justerad
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§

87

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22600

Paragrafen är justerad
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§

88

Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19

FSKF-2020-6931
Sammanfattning

Peter Lindberg, förskoledirektör, lämnar följande information:





Smittspridningen minskar både nationellt och i Malmö.
Förvaltningen har startat en arbetsgrupp för att planera för hur bemanningen ska se
ut till hösten.
Likt förra året kommer det att vara fler förskolor öppna under sommaren än normalt
för att minska risken för smittspridning.
Förvaltningen planerar att ha en eller två öppna förskolor på hjul efter sommaren
som ska kunna åka ut till parker runt om i Malmö.

Beslutsunderlag



Presentation till förskolenämnden med anledning av covid-19 2021-05-26

Paragrafen är justerad
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§

89

Information från förvaltningen

Förvaltningen lämnar följande information:





Peter Lindberg, förskoledirektör informerar om att han idag skrev under ett
samverkansavtal med Yalla Trappan. Yalla Trappan kommer inom samverkansavtalet
att stötta förvaltningens uppsökande verksamhet.
Louise Säfström, nämndsekreterare, informerar om att det kommer att ske en
uppdatering av politikernas läsplattor avseende e-postappen. En guide för hur man
slutför uppdateringen finns publicerad under denna punkten i Meetings plus.
Louise Säfström informerar även om att de politiker som vill delta på miljölägesdagen
den 10 juni nu kan anmäla sig via länken som har skickats ut per mejl.
Göran Ernström-Löving, enhetschef, informerar om att staden kommer att införa
avgiftskontroller för förskoleavgiften för att säkerställa att vårdnadshavare betalar rätt
avgift.

Beslutsunderlag



Guide för iOS och E-post-appen

Paragrafen är justerad
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§

90

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-2395

Paragrafen är justerad
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§

91

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-6893

Paragrafen är justerad
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§

92

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-6894

Paragrafen är justerad
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§

93

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-6896

Paragrafen är justerad

