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Malmö stad

Förskolenämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2022-06-15 kl. 13:00

Plats

Hotel Garden, Baltzarsgatan 20 Malmö

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)
John Eriksson (C)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga deltagare

Agneta Sjölund, avdelningschef
Josefine Storm, utvecklingssekreterare
Linda Berg
Louise Säfström, sekreterare
Sebastian Kjellman, planeringssekreterare
Serene Rosberg, Förvaltningsdirektör
Moa Morin, t.f. avdelningschef
Lisa Lemmeke, enhetschef
Azra Nielsen, enhetschef
Björn Östnäs, säkerhetssamordnare
Annika Arkenheim, sekreterare på stadskontoret
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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.

Information om säkerhetsarbetet inför valet

Annika Arkenheim, sekreterare på hållbarhetsavdelningen på stadskontoret, informerar
muntligt vid sammanträdet om stadens om struktur och rutiner kopplat till säkerhetsarbetet
under valåret.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden har tagit del av informationen.
4.

Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning 2022

FSKF-2021-22857
Sammanfattning

Moa Morin, t.f. avdelningschef för kvalitet- och myndighetsavdelningen, informerar muntligt
om ärendet vid sammanträdet.
Rapporten Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2022 är en del av
förvaltningens och skolchefens rapportering till nämnden om de kommunala förskolornas
förutsättningar att uppfylla de nationella målen. I rapportens första del redovisas nyckeltal
som beskriver förskolornas förutsättningar att genomföra kärnuppdraget. I den andra delen,
som syftar till att öka kunskapen om mönster i staden när det gäller barns behov, redovisas
analyser av förvaltningens fördelning av särskild resurs till barn med omfattande behov av
särskilt stöd och de underlag som används vid resurstilldelning utifrån socioekonomiska
faktorer.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden har tagit del av Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning
2022.
Beslutsunderlag

•
•
5.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 220615 Lägesbedömning - förutsättningar
och fördjupning 2022
Lägesbedömning Förutsättningar och fördjupning 2022
Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
upprätta policy för samverkan mellan hem och skola
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FSKF-2022-1492
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att Malmö stad ska upprätta
en policy för samverkan mellan hem och skola. I motionen anges bland annat att Malmö stad
inte har någon policy för samverkan mellan skola och vårdnadshavare. Vidare bland annat att
en policy för denna samverkan och därmed även ett systematiskt arbete i detta område kan
förbättra skolresultaten, speciellt i Malmös socialt utsatta områden.
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett yttrande där förskolenämnden föreslås avslå
motionen. Det anses inte finnas ett behov av att ta fram ett policydokument som rör
samverkan mellan skolan och hemmet. Den tydliga och omfattande lagstiftning som finns i
skollag men också i förskolans läroplan som berör områdena samverkan med hemmet
bedöms vara tillräcklig.
Förslag till beslut

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

•
•
•

6.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 220615 Remiss angående motion av Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att upprätta policy för samverkan mellan hem och skola
Förslag till yttrande över Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upprätta
policy för samverkan mellan hem och skola STK-2022-112
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upprätta policy för samverkan
mellan hem och skola
Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam
Ali Pour (SD) om demokratisk styrning av upphandlingsprocessen

FSKF-2022-1488
Sammanfattning

Förskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig över Nima Gholam Ali Pours (SD) motion
om demokratisk styrning av upphandlingsprocessen. I motionen lyfts att
upphandlingsprocesser i Malmö stads nämnder, bland annat förskolenämnden, blivit
processer där tjänstemännen tar beslut angående antaganden av anbud samt tecknande av
avtal avseende upphandlingar och att inga upphandlingsbeslut hamnar hos själva nämnden,
oavsett hur stort kontraktsvärdet är på upphandlingen.
Förvaltningen föreslår att förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
samt att förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av
det som framkommer i yttrandet.
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Förslag till beslut

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

•
•
•
7.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 220615 Motion av Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratisk styrning av upphandlingsprocessen
Förslag till yttrande över Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om demokratisk styrning av upphandlingsprocessen STK-2022-108
Motion Demokratisk styrning av upphandlingsprocessen
Remiss angående handlingar till samråd för; Detaljplan för del av
fastigheten Kranen 5 m.fl. i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5767)

FSKF-2022-9285
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen är positiv till att förslaget innefattar en större förskola inom
detaljplaneområdet. Förskoleförvaltningen vill framhålla att den förskola som innefattas
förslaget ingår i den långsiktiga plan som styr etableringen av nya förskolor i Västra hamnen.
Förskolan planeras ha ca 240 platser.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 220615 Remiss angående handlingar till
samråd för Detaljplan för del av fastigheten Kranen m.fl. i Västra hamnen
Förslag till yttrande över remiss angående samråd för Detaljplan för del av
fastigheten Kranen I Västra hamnen
Dp 5767 Följebrev till samrådshandlingar
Dp 5767 Planbeskrivning samråd
Dp 5767 Plankarta samråd
Reservation från Miljöpartiet 2022-04-27
Reservation från Moderaterna och Centerpartiet 2022-04-27
Reservation från Vänsterpartiet 2021-06-24
Reservation från Vänsterpartiet 2022-04-27
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2021-06-24
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2022-04-27
Ärende från Stadsrevisionen gällande granskning av systematiskt
brandskyddsarbete
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FSKF-2021-15947
Sammanfattning

Detta ärende är en uppföljning på det yttrande som behandlades i Förskolenämnden den 24
november 2021. För att stärka styrning, uppföljning och kontroll av SBA-arbetet kommer
rutiner för återrapportering till nämnd ses över, återkopplingen planeras ske efter
Stadskontoret tagit fram en gemensam återrapporteringsmall för samtliga förvaltningar.
Säkerställande gällande utbildningsrutiner för samtlig personal kommer att utföras genom
HR-verktyget WINLAS. Avvikelser och tillbud i systemet Agera kommer att kontinuerligt
följas upp och ses över under 2022 för att få fram en fungerande rutin.
Upphandling av nytt system för att hantera SBA planeras att påbörjas av Stadskontoret under
2022 och planeras finnas tillgängligt 2023/2024.
Gränsdragningslistorna mellan hyresgäst och hyresvärd finns även i Onenote och det
inväntas även en ny intern hyresmodell som beräknas vara klar 2024 och därefter kommer
gränsdragningslistan mellan Stadsfastigheter och alla förvaltningar uppdateras.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
9.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 220615 Ärende från Stadsrevisionen gällande
granskning av systematiskt brandskyddsarbete
Förslag till yttrande över Ärende från Stadsrevisionen gällande granskning av
systematiskt brandskyddsarbete
Följemail till granskning av systematiskt brandskyddsarbete
Granskning av systematiskt brandskyddsarbete
Uppföljning av beslut om godkännande och rätt till bidrag samt
tillsyn av fristående verksamheter 2021

FSKF-2021-22858
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen har följt upp av beslut om godkännande och rätt till bidrag, samt
tillsynen av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Uppföljningen omfattar så
väl arbetet med utveckling av tillsynsprocessen som resultatet av tillsynerna och besluten om
godkännande och rätten till bidrag.
Uppföljningen ger en bild av utvecklingen inom Malmös fristående verksamheter, vanliga
bris-ter vid tillsynen samt genomförd och planerad utveckling av tillsynsprocessen.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden har tagit del av rapporten.
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Beslutsunderlag

•
•

10.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 220615 Uppföljning av beslut om
godkännande och rätt till bidrag samt tillsyn av fristående verksamheter 2021
Rapport gällande Uppföljning av beslut om godkännande och rätt till bidrag samt
tillsyn av fristående verksamheter 2021
Nämndinitiativ från Moderaterna gällande enskild pedagogisk
omsorg

FSKF-2022-8287
Sammanfattning

Linda Obiedzinski (M) har inkommit med ett nämndinitiativ gällande enskild pedagogisk
omsorg.
Förskolenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2022 att uppdra åt
förskoleförvaltningen att bereda ärendet till ett kommande nämndsammanträde.
Förskoleförvaltningen förslår att förskolenämnden avslår de två första att-satserna och avstår
från att yttra sig avseende den tredje att-satsen.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden avslår nämndinitiativets första att-sats.
2. Förskolenämnden avslår nämndinitiativets andra att-sats.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
11.

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 220615 Nämndinitiativ från Moderaterna
gällande enskild pedagogisk omsorg
Bilaga 1 - Svar på frågor från revisionen gällande tillsyn av enskild pedagogisk
omsorg 2020-03-05
Bilaga 2 - Uppföljning av IK-plan 2021 - Risk för felaktiga utbetalningar till
fristående verksamhet
Bilaga 3 - Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210526 Uppdrag till förvaltningen
rörande tillsyn och utbetalningar till fristående verksamhet
§79 FSKN Nämndinitiativ från Moderaterna gällande enskild pedagogisk omsorg
Nämndinitiativ från Moderaterna gällande enskild pedagogisk omsorg
Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2022-9605

Borttagen på grund av sekretess
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12.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-22989

Borttagen på grund av sekretess

13.

Borttagen på grund av sekretess

FSKF-2021-22999

Borttagen på grund av sekretess

14.

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser juni 2022

FSKF-2021-22787
Sammanfattning

En förteckning över inkomna, utgående och upprättade skrivelser till nämnden sedan
föregående sammanträde har tagits fram.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner redovisningen av inkomna, utgående och upprättade
skrivelser.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 220615 Inkomna, utgående och upprättade
skrivelser juni 2022
A) FSKF-2021-22104-13.1 Dom gällande överklagat avgörande
A) FSKF-2021-22213-11.1 Dom gällande överklagat avgörande
A) FSKF-2022-10164-1.1 Beslut gällande prövningstillstånd i mål om tilläggsbelopp
B) FSKF-2021-16711-6.2 Prot.utd. KF §118 inkl. bilagor - Motion av Anders
Andersson (V) och Lisa Stolpe (V) om bilfria zoner
B) FSKF-2022-2548-7.1 Prot.utd. KS §204 inkl. bilagor - Remiss från
Kulturdepartementet - Rätt mottagare - Granskning och integritet
B) FSKF-2022-9955-1.3 Prot.utd. KS §185 inkl. bilagor - Utredning - Övergripande
mål och gemensamma strategier för mottagande
B) FSKF22457992 Prot.utd. KF §102 inkl. bilagor - Årsredovisning 2021 Malmö
stad
B) FSKF22457995 Prot.utd. KF §105 inkl. bilagor - Revidering av
kommunstyrelsens reglemente
B) FSKF22457999 Prot.utd. KF §103 inkl. bilagor - Uppföljning av intern kontroll
2021
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•
•
•
•

15.

B) FSKF22458002 Prot.utd. KF §104 inkl. bilagor - Hållbarhetsrapport 2021
B) FSKF22458607 Prot.utd. KS §183 inkl. bilagor - Malmö stads
befolkningsprognos 2022–2032
B) FSKF22458536 Prot.utd. KS §181 inkl. bilagor - Malmö Tillväxtkommission –
Delrapport
C) FSKF22458506 Prot.utd. VN §28 inkl. bilagor - Beslut om vallokaler vid de
allmänna valen 2022
Information från förvaltningen

