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Eventuellt förhinder anmäls snarast till Louise Säfström
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1.

Val av justerare

2.

Rapport från kurser och konferenser

3.

Budgetskrivelse 2022

FSKF-2021-1949
Sammanfattning

Förskolenämnden beslutar årligen om en budgetskrivelse som underlag för
budgetberedningen inför kommunfullmäktiges beslut om stadens budget. Budgetskrivelsen
inleds med de utmaningar som Malmö stads tre skolnämnder gemensamt ser när det gäller
utbildningsverksamhetens förutsättningar att utveckla en likvärdig verksamhet som har
kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev.
Vägen till en gymnasieexamen börjar tidigt i utbildningssystemet och grunden läggs i
förskoleåldern. I budgetskrivelsen betonas att det krävs en nationell satsning för att stärka
den svenska förskolan. Med höjda nationella krav och barnens förutsättningar i Malmö
behöver arbetet med att stärka professionens villkor stärkas och fördjupas. Detta samtidigt
som kompetensförsörjning kvarstår som en omfattande utmaning.
I budgetskrivelsen lyfts vidare verksamhetsförändringar och kvalitetsutveckling för att kunna
möta utmaningarna inom förskolan. En förväntad minskning av antalet barn kommande år
kräver anpassningar som bedöms innebära fortsatt stora påfrestningar på
förskoleverksamheten. I budgetskrivelsen föreslås att kommunbidragstilldelningen fullt ut ska
ta hänsyn till nämndens pris- och löneökningar samt kompensera för det tillfälligt minskade
barnantalet. Detta för att kunna säkerställa en god och likvärdig utbildning för barnen i
förskolan.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Budgetskrivelse 2022 och översänder den till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



4.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Budgetskrivelse 2022
Budgetskrivelse 2022
Lokalbehovsplan 2022-2031

FSKF-2021-1955
Sammanfattning

Lokalbehovsplanen utgör grunden för nämndens lokalförsörjningsarbete. Planen uppdateras
årligen och beskriver nämndens övergripande lokalbehov, idag och framåt. I planen beskrivs
utnyttjandet av befintliga lokaler och vilka pågående lokalprojekt nämnden har.
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Lokalbehovsplanen utgör ett underlag dels för den egna verksamheten, dels för stadens
samlade lokalförsörjningsarbete.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till Lokalbehovsplan 2022-2031 och skickar den
vidare till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag




5.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Lokalbehovsplan 2022- 2031
Lokalbehovsplan 2022-2031
Geografiskt uppdelade prognoser för lokalbehovsutvecklingen 2022-2031
Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig grundskola Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)

FSKF-2021-11603
Sammanfattning

I betänkandet föreslås bland annat följande. Den numera obligatoriska förskoleklassen ersätts
av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (den
obligatoriska skolan). Lärare i den obligatoriska skolan, men inte förskollärare, blir direkt
behöriga att undervisa där. Kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och
pedagogik ska bibehållas men i övrigt inlemmas årskurs 1 helt i den obligatoriska skolans
uppdrag och regelverk. Läroplanerna ska anpassas så att de understödjer en bättre fungerande
övergång mellan förskola och skola än vad som ofta är möjligt i dag. Dessa
läroplansskärpningar handlar dels om övergångsaktiveter, dels om en ny skyldighet för
förskolan att överlämna nödvändiga uppgifter till mottagande skola, till exempel om ett barns
behov av särskilt stöd. Denna informationsöverföring ska göras om det behövs, oavsett
sekretess och tystnadsplikt och även utan vårdnadshavarnas samtycke.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Remiss angående remiss från
utbildningsdepartementet En tioårig grundskola
Förslag till yttrande över Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig
grundskola
Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig grundskola - Införandet av en
ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU
2021:33)
Följebrev Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig grundskola Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan (SOU 2021:33)
En tioårig grundskola - Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)
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6.

Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Om
folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU
2021:57)

FSKF-2021-13781
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen föreslår att förskolenämnden ställer sig överlag positiv till lagförslag
som verkar för en tillförlitlig folkbokföring. Förskoleförvaltningen instämmer med förslaget
att en uppgiftsskyldighet bör införas för att befrämja folkbokföringsverksamheten. De förslag
som ges i utredningen är av betydelse för samtliga förvaltningar i Malmö stad som använder
sig av identifiering av personer i sin verksamhet.
Däremot bör det understrykas att det krävs en juridisk övergripande analys kring utredningen
för att beakta ett övergripande rättsligt perspektiv avseende de förslag som presenteras och
den påverkan dessa kan antas ha på kommunens invånare, nämnder och förvaltningar.
Förslagen i utredningen, och de frågor de väcker, bedöms av förskoleförvaltningen vara långt
mer övergripande än att beakta som förvaltningsspecifika.
Förskoleförvaltningen vill uppmärksamma att det förslag avseende införande av
identitetsnummer som ges i utredningen innebär omställningskostnader i förhållande till
förvaltningens IT-system, vars införskaffande eventuellt behöver påskyndas.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






7.

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Yttrande över Remiss från
Finansdepartementet - Om folkbokföring samordningsnummer och
identitetsnummer (SOU 2021:57) STK-2021-994
Remiss från Finansdepartementet
Förslag till yttrande över Remiss från Finansdepartementet - Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) STK-2021-994
Remiss angående Granskning för Detaljplan för fastigheten
Almgården 4 med flera i Almgården i Malmö, Detaljplan 5636

FSKF-2021-11652
Sammanfattning

Förskolenämnden ser inte att det finns förutsättningar att uppföra en förskola inom
föreslagen detaljplan. Förskolenämnden menar inte att det är ett bristande utredningsarbete
som är orsaken utan att det inte finns fysiska förutsättningar inom planområdet.
Ställningstagandet motiveras med en rad frågetecken kring genomförbarheten.
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Förskolenämnden vill att det behov av förskoleplatser som förväntas uppkomma av
förtätningen tillgodoses inom utbyggnaden av Jägersro-området.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden justerar beslutet omedelbart och översänder det till
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag












8.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Remiss angående Granskning för
Detaljplan för fastigheten Almgården 4 med flera i Almgården i Malmö, Detaljplan
5636
Förslag till yttrande över Remiss angående Granskning för Detaljplan för
fastigheten Almgården 4 med flera i Almgården i Malmö, Detaljplan 5636
Plankarta Detaljplan 5636
Planbeskrivning Detaljplan 5636
Samrådsredogörelse Detaljplan 5636
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-27
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-27
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-27
Reservation Stadsbyggnadsnämnden 2021-05-27
Särskilt yttrande Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-29
Särskilt yttrande Stadsbyggnadsnämnden 2018-11-29
Remiss angående Handlingar till granskning för; Detaljplan för del
av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö (Dp
5530)

FSKF-2021-14391
Sammanfattning

Föreliggande förslag till detaljplan syftar att möjliggöra för tät, blandad och stadsmässig
bebyggelse. Planförslaget möjliggör för cirka 350 bostäder, kontor, parkeringshus, park, samt
en förskola om cirka 100 platser. Förskolenämnden föreslås ställa sig positiv till planförslaget
och att nybyggnation av förskola möjliggörs.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Remiss angående Handlingar till
granskning för; Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i
Hyllie i Malmö (Dp 5530)
Förslag till yttrande över Remiss angående Handlingar till granskning för;
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i Malmö
(Dp 5530)
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9.

Dp 5530, Planbeskrivning
Dp 5530, Plankarta
Dp 5530, Samrådsredogörelse
Reservation från Centerpartiet och Moderaterna, SBN 2019-03-14
Reservation från Moderaterna och Centerpartiet, SBN 2021-06-24 §247
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna, SBN 2021-06-24 §247
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet, SBN 2018-05-17
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet, SBN 2021-06-24 §247
Remiss angående handlingar till granskning för; Detaljplan för
fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö (Dp
5622)

FSKF-2021-14325
Sammanfattning

Planförslaget syftar att möjliggöra blandad stadsbebyggelse i norra Bunkeflostrand och
omfattar cirka 1000 nya bostäder samt en förskola om cirka 120 platser. Förskolenämnden
föreslås ställa sig positiv till planförslaget och att förutsättningar ges för nybyggnation av
förskola.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag












10.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Remiss angående handlingar till
granskning för; Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostrand i
Malmö (Dp 5622)
Förslag till yttrande över Remiss angående handlingar till granskning för; Detaljplan
för fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5622)
Dp 5622, Planbeskrivning
Dp 5622, Plankarta
Dp 5622, Samrådsredogörelse
Reservation från Centerpartiet, SBN 2021-06-24 §248
Reservation från Moderaterna, SBN 2021-06-24 §248
Reservation från Moderaterna, SDN 2018-12-19 § 467
Reservation från Sverigedemokraterna, SBN 2021-06-24 §248
Särskilt yttrande från Liberalerna, SBN 2018-12-19 § 467
Särskilt yttrande från Miljöpartiet, SBN 2021-06-24 §248
Remiss angående Handlingar till samråd för; Detaljplan för
fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl. (Limhamns gamla skjutbana)
i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5624)
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FSKF-2021-14376
Sammanfattning

Föreliggande förslag till detaljplan syftar att möjliggöra blandad stadsbebyggelse i form av
småhus, flerbostadshus och närservice, samt att säkertälla bevarande av befintliga
naturvärden. Förskolenämnden föreslås ställa sig positiv till planförslaget.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag









11.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Remiss angående Handlingar till
samråd för; Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl. (Limhamns gamla
skjutbana) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5624
Förslag till yttrande över Remiss angående Handlingar till samråd för; Detaljplan
för fastigheten Bunkeflostrand 155:5 m.fl. (Limhamns gamla skjutbana) i
Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5624)
Dp 5624, Planbeskrivning
Dp 5624, Plankarta
Reservation från Moderaterna, SBN 2018-12-19 § 468
Reservation från Moderaterna,SBN 2021-06-24 §249
Reservation från Sverigedemokraterna, SBN 2021-06-24 §249
Särskilt yttrande från Liberalerna, SBN 2018-12-19 § 468
Tecknande av projekteringsavtal för Glasblåsarens förskola
inomfastigheten Glasugnen 1

FSKF-2021-14326
Sammanfattning

Glasblåsarens förskola är en planerad ny förskola inom fastigheten Glasugnen 1 i Limhamns
hamnområde. Förskolan angränsar till Glasbruksskolan i norr. Den nya förskolan förväntas
kunna omfatta omkring 110–120 förskoleplatser med beräknad verksamhetsstart sommaren
2024. De tillkommande platserna är ett viktigt tillskott till den samlade kapaciteten i området,
där det enligt nuvarande behovsanalys och prognos väntas en platsbrist under den närmsta
tioårsperioden.
Föreliggande projekteringsavtal uppgår till 5 000 000 kr och omfattar framtagande av
programhandling, systemhandling, bygghandling och förfrågningsunderlag för
generalentreprenad avseende nybyggnation av ny förskola.
Förslag till beslut

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








12.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Tecknande av projekteringsavtal för
Glasblåsarens förskola inom fastigheten Glasugnen 1
Projekteringsavtal GLASUGNEN 1 Glasblåsarens förskola 7243
Ombudsblankett GLASUGNEN 1 Glasblåsarens förskola 7243
Kartor lokalisering Glasblåsarens förskola Glasugnen 1
Projektplan Glasugnen 1 Glasblåsarens förskola
Bilaga 2 -Glasugnen 1 ritning våning 2 och 3
Bilaga 1 - Glasugnen 1 ritning bottenvåning
Ansökan om godkännande för fristående förskola – Kronprinsens
förskola AB – Kronprinsens förskola

FSKF-2020-6001
Sammanfattning

Kronprinsens förskola AB har ansökt om att bedriva en fristående förskoleenhet i Malmö.
Förskoleförvaltningen föreslår att förskolenämnden godkänner ansökan. Förskolenämndens
beslut ersätter tidigare beslut om godkännande för Kronprinsens förskola AB att bedriva en
fristående förskoleenhet.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner med stöd av 2 kap. 5 §, 2 kap 5 a § och 2 kap. 7 § andra
stycket skollagen (2010:800) ansökan från Kronprinsens förskola AB (organisationsnummer
556458-8811) att bedriva en fristående förskoleenhet i enlighet med upprättad
tjänsteskrivelse.
2. Förskolenämndens beslut ersätter tidigare beslut om godkännande för Kronprinsens
förskola AB att bedriva en fristående förskoleenhet.
Beslutsunderlag





13.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Ansökan om godkännande för
fristående förskola – Kronprinsens förskola AB – Kronprinsens förskola
Ansökan om godkännande om utökning av platser för Kronprinsens förskola
Komplettering gällande ansökan om godkännande om utökning av platser för
fristående förskola
Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22566

Borttagen på grund av sekretess
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14.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22585

Borttagen på grund av sekretess

15.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2020-22602

Borttagen på grund av sekretess

16.

Information om förskoleförvaltningens arbete med Covid-19

FSKF-2020-6931

17.

Information från förvaltningen

18.

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet gällande barngrupper och
bemanning

FSKF-2021-14940
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Vänsterpartiet gällande barngrupper och bemanning

Sekretessärende
19.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-8501

Borttagen på grund av sekretess
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