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94

Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning 2022

FSKF-202122857
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.
Beslut
1. Förskolenämnden har tagit del av Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning
2022.
Reservationer och särskilda yttranden
Nina Jakku (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 1.
Linda Obiedzinski (M), Julija Radeson Lindeberg (M), Torsten Gunnarson (M) och Elin
Asker (C) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 3.
Yrkanden
Nina Jakku (V) yrkar att förvaltningen uppdras att inkomma med ett kunskapsunderlag om
hur Göteborg stad arbetat med att minska barngruppernas storlek.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag till Nina Jakkus (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden inleder med att behandla det framlagda förslaget rörande att nämnden har
tagit del av rapporten i ärendet och finner att nämnden bifaller det.
Sedan behandlar ordföranden Nina Jakkus (V) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer Nina
Jakkus (V) tilläggsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att
avslå det.
Votering begärs och genomförs. Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst
för avslag och Nej-röst för bifall till Nina Jakkus (V) tilläggsyrkande.

Omröstningsordningen godkänns av nämnden. Resultatet blir 11 stycken Ja-röster och 2
stycken Nej-röster vilket innebär att nämnden avslår Nina Jakkus (V) tilläggsyrkande. Se
voteringslista, bilaga 4.
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 220615 Lägesbedömning förutsättningar och fördjupning 2022
•
Lägesbedömning Förutsättningar och fördjupning 2022
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2022-06-15.
Ärende nr 4. Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2022
I ärendet fick nämnden ta del av Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2022.
Ett välgenomarbetat dokument som ger inblick i delar av verksamheten.
Ur lägesbedömningen framgår att Malmö i fråga om barngruppernas storlek ligger betydligt
sämre till än riksgenomsnittet och även sämre än andra storstäder, Göteborg och
Stockholm. Detta i linje med föregående års lägesbedömning.
Vidare visar lägesbedömningen att Göteborg stadigt minskat barngruppernas storlek över
tid, vilket väckte vårt intresse för mer kunskap om hur problemet arbetats med i Göteborg.
Vänsterpartiet yrkade följaktligen på att förvaltningen skulle ges i uppdrag att inkomma med
ett kunskapsunderlag om hur Göteborg stad arbetat med att minska barngruppernas storlek.
Detta avslog nämnden. Det är anmärkningsvärt att intresse för eventuella lösningar och mer
kunskap saknas i en fråga som är så pass central för verksamhetens förutsättningar.
Av ovan framlagda skäl avger vi denna reservation.
Malmö, 2022-06-18

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

Förskolenämnden 2022-06-15
Ärende 3: Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning 2022
FSKF-2021-22857
Lägesbedömningen - förutsättningar och fördjupning 2022 visar i mångt och mycket på
samma brister som presenterades i fjolårets rapport. Precis som då, finns det en del
frågetecken, som till exempel Malmös hyreskostnader i relation till andra storstäder och riket
generellt. Den fortsatt låga andelen förskollärare är oerhört problematisk, och bidrar till
bristande likvärdighet för Malmös barn. Att man i årets Lägesbedömning valde att fördjupa
sig i behovet av särskilt stöd och socioekonomisk bakgrund samt att synliggöra bristande
likvärdighet. I delen kring bristande likvärdighet lyfts inte den enorma snedfördelning av
förskollärare runt om i staden, vilket vi tycker bör tas i beaktande i varje fall där likvärdighet
analyseras.

Linda Obiedzinski (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)

Torsten Gunnarsson (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-22857

Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning 2022
Rapporten Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2022 är en del av den
rapportering som sker till nämnden om de kommunala förskolornas förutsättningar att
uppfylla de nationella målen. Förslaget till beslut är att förskolenämnden har tagit del av
Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2022.
En slutsats i Lägesbedömning 2021 är att huvudman och förvaltning i högre grad behöver rikta
stöd och resurser mot de förskolor där behoven är som störst. Det är för Sverigedemokraterna
en självklarhet att stödet och resurserna ska riktas där behoven finns, i första hand till där
behoven är som allra först. Det är, eller bör i varje fall, förefalla sig vara naturligt.
I lägesbedömningen framgår det att den genomsnittliga barngruppsstorleken minskade från
17,2 till 17,1. Då det framgick att statistiken är baserad på begreppet ”avdelning” kan
verkligheten vara en annan. Det är mycket viktigt att ha en samsyn kring begrepp för det
statistiska underlaget.
Det är tydligt att Malmös förskolor är i ett behov av (bland annat) mer ekonomiska och
personella resurser. Att tillgodose det faktiska behovet som finns, inte minst kopplat till
särskilda resurser, är av grundläggande vikt, framför allt för det enskilda barnet. Det är också
tydligt att det krävs omprioriteringar för att ge Malmös förskola en god grund att bygga vidare
på.
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)
2022-06-15

Berit Eskilsson (SD)

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

Förskolenämnden
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Mötesdatum
2022-06-15

Voteringslista: § 94
Ärende: Lägesbedömning - förutsättningar och fördjupning 2022, FSKF-2021-22857
Voteringslist(or)
Bilaga 4
Ledamot
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
Nina Jakku (V), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Elin Asker (C), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Torsten Viktor Gunnarson (M), Ersättare
Resultat

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
11

2

0
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§

95

FSKF-20221492

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD)
om att upprätta policy för samverkan mellan hem och
skola

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.
Beslut
1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Reservationer
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 5.
Yrkanden
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag till Nichlas Holmgren Gellerstens (SD)
yrkande och bifall till det framlagda förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det framlagda förslaget mot Nichlas Holmgren Gellerstens (SD)
yrkande och finner att nämnden bifaller det framlagda förslaget och därmed föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
13
•
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
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Reservation
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2022-1492

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upprätta policy
för samverkan mellan hem och skola
Förskolenämnden ska lämna ett yttrande om en motion från Nima Gholam Ali Pour (SD)
gällande att upprätta policy för samverkan mellan hem och skola. Denna policy föreslås
upprättas i samråd med grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Förslaget till beslut är att förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Med en policy för samverkan mellan hem och skola ökar förutsättningarna för förtroendefulla
relationer till vårdnadshavarna. Som det framhålls i motionen är det viktigt att den framtagna
policyn har en förankring i verksamheten. Det ska också finnas möjlighet till lokalt anpassade
tillägg för varje förskola.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna förskolenämnden besluta:
- 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 (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)
2022-06-15

Berit Eskilsson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.nu
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FSKF-20221488

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) och
Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratisk styrning av
upphandlingsprocessen

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.
Beslut
1. Förskolenämnden 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 6.
Yrkanden
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag till Nichlas Holmgren Gellerstens (SD)
yrkande och bifall till det framlagda förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det framlagda förslaget mot Nichlas Holmgren Gellerstens (SD)
yrkande och finner att nämnden bifaller det framlagda förslaget och därmed föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
•
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 16
Ali Pour (SD) om demokratisk styrning av upphandlingsprocessen STK-2022108
Motion Demokratisk styrning av upphandlingsprocessen
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Reservation
Förskolenämnden 2022-06-15
Ärendenummer: FSKF-2022-1488

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om demokratisk styrning av upphandlingsprocessen
Nämnden tar i detta beslut om en remiss angående en motion från Sverigedemokraterna. I
motionen beskrivs att upphandlingsprocessen, där stora summor av skattemedel används,
helt och hållet har blivit processer där tjänstemännen tar beslut. Detta gäller bland annat i
förskolenämnden och det saknas tak för hur stort belopp som tjänstemannen kan besluta om.
I motionen yrkar Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen ska ta fram förslag till revidering
och att samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram förslag på ett tak där tjänstemännen inte
kan besluta. Detta skulle stärka det politiska ansvaret.
Förskolenämnden har i sitt yttrande föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen. Detta
med motiveringen att all beslutsrätt som är delegerad till tjänstepersoner finns i
förskoleförvaltningens delegationsordning samt nämndens attestinstruktion. Nämnden
beslöt att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna förskolenämnden besluta:
- Att förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Eva-Christine Winqvist (SD)

Med instämmande av
Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)
2022-06-15

Berit Eskilsson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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FSKF-20229285

Remiss angående handlingar till samråd för; Detaljplan
för del av fastigheten Kranen 5 m.fl. i Västra Hamnen i
Malmö (Dp 5767)

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.
Beslut
1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden beslutar att förskoleförvaltningen vid kommande framtagande av
yttrande gällande remisser angående detaljplaner inkluderar en barnkonsekvensanalys.
Reservationer och särskilda yttranden
Nina Jakku (V) reserverar sig mot beslutet i den del hennes återremissyrkande och
tilläggsyrkande inte bifölls och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 7.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet i den del deras ändringsyrkanden inte bifölls och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 8.
Linda Obiedzinski (M), Julija Radeson Lindeberg (M), Torsten Gunnarson (M) och Elin
Asker (C) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 9.

Yrkanden
Nina Jakku (V) lämnar följande två yrkanden:
• Att ärendet återremitteras för att kompletteras med en barnkonsekvensanalys vad
gäller stora förskolor (över 120 barn).
• Att förvaltningen uppdras att inkomma med ett kunskapsunderlag som innefattar
både barnkonsekvensanalys och arbetsmiljöaspekter vad gäller stora förskolor (över
120 barn).
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) lämnar följande två yrkanden…
• Att under rubriken "Friyta" ersätta texten med följande: "Friytan är beräknad till 25
kvadratmeter per barn. Detta är för få kvadratmeter och planeringen bör istället
omfatta en plan för 30 kvadratmeter per barn."
• Att lägga till rubriken "Placering" med följande lydelse: "Nämnden ser det som av
stor vikt att placeringen av förskolan delas upp i företrädesvis två mindre enheter
för att inte bli som en enda stor byggnad, då mindre enheter inger en mer familjär
och betryggande känsla, vilket framförallt är positivt för förskolebarnen. Samtidigt

bör det då planeras för att kunna ge barnen 30 kvadratmeter friyta och bibehålla 19
antalet planerade platser, samtidigt som förskolan delas upp i två mindre enheter."
Ajournering
Mötet ajourneras mellan 14.25-14.40.
Yrkanden, fortsättning
Linda Obiedzinski (M) yrkar att förskoleförvaltningen vid kommande framtagande av
yttrande gällande remisser angående detaljplaner inkluderar en barnkonsekvensanalys.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S), Elin Aker (C), Nichlas Holmgren Gellersten (SD),
Anneli Bojesson (L) och Nina Jakku (V) yrkar bifall till Linda Obiedzinskis (M) yrkande.
Ordföranden yrkar avslag till både Nina Jakkus (V) och Nichlas Holmgren Gellerstens (SD)
yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden inleder med att behandla Nina Jakkus (V) återremissyrkande.
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter behandlar ordföranden Nina Jakkus (V) andra yrkande vilket är ett tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer Nina Jakkus (V) tilläggsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande och finner
att nämnden beslutar att avslå det.
Votering begärs och genomförs. Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst
för avslag och Nej-röst för bifall till Nina Jakkus (V) tilläggsyrkande.
Omröstningsordningen godkänns av nämnden. Resultatet blir 11 stycken Ja-röster och 2
stycken Nej-röster vilket innebär att nämnden avslår Nina Jakkus (V) tilläggsyrkande. Se
voteringslista, bilaga 10.
Därefter behandlar ordföranden Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) ändringsyrkanden
samt det framlagda förslaget till beslut. Ordföranden ställer det framlagda förslaget
till beslut mot Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) yrkanden och finner att nämnden
beslutar att bifalla det framlagda förslaget till beslut.
Sist behandlar ordföranden Linda Obiedzinskis (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden
bifallet tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret i Malmö
Beslutsunderlag
•
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
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2022-06-15.
Ärende nr 7. Remiss angående handlingar till samråd för; Detaljplan för del av
fastigheten Kranen 5 m.f.l i Västra hamnen i Malmö Dp 5767
I ärendet fick nämnden möjlighet att yttra sig om detaljplanen. Förskolan i detaljplanen
planeras för 240 barn. Vi har inför nämnden bett om kunskapsunderlag som inkluderar
barnkonsekvensanalys för så pass stora förskolor. Det underlag som förvaltningen lämnat ut
behandlar dock inga barnperspektiv i förhållande till storförskolor, vilket inte heller nämnden
yttrande eller detaljplanen gör.
Trots försök har vi inte kunnat hitta relevant forskning inom området. Forskare som på något
sätt uttalat sig inom liknande områden framhåller att 1) det finns en risk att antalet möten på
så stora förskolor kan vara skadliga för barn och framförallt de allra minsta barnen och 2) att
det alltid bör ske en barnkonsekvensanalys innan så stora förskolor beslutas om.
Vänsterpartiet yrkade därför att ärendet återremitteras för att kompletteras med en
barnkonsekvensanalys vad gäller stora förskolor (över 120 barn).
Vidare yrkade vi att förvaltningen skulle ges i uppdrag att inkomma med ett
kunskapsunderlag som innefattar både barnkonsekvensanalys och arbetsmiljöaspekter vad
gäller stora förskolor (över 120 barn).
Dessa båda yrkanden avslogs i nämnden. Det är anmärkningsvärt att intresse saknas för
både barnkonsekvensanalys och ytterligare kunskap inom området. Det senare särskilt då
det finns en risk att stora förskolor blir allt vanligare ärenden som nämnden kommer att
besluta om.
Vidare har Vänsterpartiet under lång tid bevakat barns rätt till lek och goda förskolemiljöer i
planeringen av Malmö stad. Gång på gång lyfter vi vikten av att barn prioriteras i staden och
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att en investering i barns lek och välmående också är en investering för framtiden. Därför ser
vi med besvikelse på att det återigen planeras för en förskola där den föreslagna friytan - 25
kvm/barn - är i minsta laget.
Av ovan framlagda skäl avger vi denna reservation.
Malmö, 2022-06-18

Nina Jakku
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Reservation
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2022-9285

Remiss angående handlingar till samråd för; Detaljplan för del av fastigheten
Kranen 5 m.fl. i Västra Hamnen i Malmö (Dp 5767)
Förskolenämnden tar i detta ärende beslut om ett yttrande för samråd. Förvaltningen är
positiv till att förslaget innefattar en större förskola inom detaljplaneområdet.
Förskoleförvaltningen vill framhålla att den förskola som innefattas av förslaget ingår i den
långsiktiga plan som styr etableringen av nya förskolor i Västra hamnen. Förskolan planeras
ha 240 platser. Förslaget till beslut är att förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag
till yttrande.
Sverigedemokraternas kollegor i stadsbyggnadsnämnden har lyft förskolefrågan i ärendet
SBN-2021-420 om förskolans dimension. Därav menar Sverigedemokraterna i
förskolenämnden att förskolans komplementbyggnad ska förläggas i annan del av området för
att förskolan ska ”delas upp” i två mindre enheter, i stället för att bli som en enda stor
byggnad. Likaså anser Sverigedemokraterna att parken inte är tillräcklig som komplement till
friyta, utan 30 kvadratmeter ska tillgodoses. Detta föranleder två yrkanden om innehållet i
yttrandet.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna Förskolenämnden besluta:
- Att under rubriken "Friyta" ersätta texten med följande:
"Friytan är beräknad till 25 kvadratmeter per barn. Detta är för få kvadratmeter och planeringen bör i stället
omfatta en plan för 30 kvadratmeter per barn."

-

Att lägga till rubriken "Placering" med följande lydelse:
"Nämnden ser det som av stor vikt att placeringen av förskolan delas upp i företrädesvis två mindre enheter
för att inte bli som en enda stor byggnad, då mindre enheter inger en mer familjär och betryggande känsla,
vilket framför allt är positivt för förskolebarnen. Samtidigt bör det då planeras för att kunna ge barnen 30
kvadratmeter friyta och bibehålla antalet planerade platser, samtidigt som förskolan delas upp i två mindre
enheter."

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)
2022-06-15

Berit Eskilsson (SD)

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

Förskolenämnden 2022-06-15
Ärende 7: 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
Moderaterna och Centerpartiet vill framhålla att det är oerhört viktigt att
barnkonsekvensanalyser alltid genomförs vid yttrande över remisser gällande detaljplaner,
vilket hela nämnden valde att ställa sig bakom. Vidare anser vi att det är viktigt att det byggs
olika sorters förskolor i Malmö, både mindre och större enheter, för att möta efterfrågan och
kunna bygga förskolor i hela Malmö. Med förenklade och förändrade krav på exempelvis
friyta och andra byggnationsregler hade det varit möjligt att bygga förskolor där det inte går
idag.
Linda Obiedzinski (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)

Torsten Gunnarsson (M)

Voteringslista
Malmö stad

Förskolenämnden
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Mötesdatum
2022-06-15

Voteringslista: § 97
Ärende: 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
Voteringslist(or)
Bilaga 10
Ledamot
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
Nina Jakku (V), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Elin Asker (C), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Torsten Viktor Gunnarson (M), Ersättare
Resultat

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
11

2

0
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§

98

Information om säkerhetsarbetet inför valet

Sammanfattning
Annika Arkenheim, säkerhetssamordnare på hållbarhetsavdelningen på stadskontoret,
informerar muntligt vid sammanträdet om stadens om struktur och rutiner kopplat till
säkerhetsarbetet under valåret.
Beslut
1. Förskolenämnden har tagit del av informationen.
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§

99

FSKF-202115947

Ärende från Stadsrevisionen gällande granskning av
systematiskt brandskyddsarbete

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.
Beslut
1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 11.
Beslutet skickas till
Stadsrevisionen
Beslutsunderlag
•
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
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-15947

Ärende från Stadsrevisionen
brandskyddsarbete

gällande

granskning

av

systematiskt

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 att
Stadskontoret har tagit fram en gemensam återrapporteringsmall för samtliga förvaltningar.
Förslaget till beslut är att förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Sverigedemokraterna vill med detta särskilda yttrande påtala vikten av att avhjälpa de
bristerna som uppdagas i granskningen. Avvikelserna är om totalt 31%, vilket är en minoritet,
men inte att förringa. Det saknas exempelvis helt och hållet dokumenterade rutiner för
anmälan av tillbud/avvikelser rörande brand/brandskydd, utbildningsplan för enheten
avseende 2021 och riskinventeringspunkter i de kontrollerna som har gjorts.
Sverigedemokraterna vill avslutningsvis påtala att brandskyddsarbetet är mycket viktigt, då
det kan bli en ödesdiger situation om det brister när det väl blir en skarp, oönskad händelse.
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)
2022-06-15

Berit Eskilsson (SD)

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

100

FSKF-202122858

Uppföljning av beslut om godkännande och rätt till
bidrag samt tillsyn av fristående verksamheter 2021

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.
Beslut
1. Förskolenämnden har tagit del av rapporten.
Reservationer och särskilda yttranden
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 12.
Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Linda Obiedzinski (M), Julija Radeson Lindeberg (M), Torsten Gunnarson (M) och Elin
Asker (C) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutsunderlag
•
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
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-22858

Uppföljning av beslut om godkännande och rätt till bidrag samt tillsyn av
fristående verksamheter 2021
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 brister vid tillsynen samt genomförd och planerad utveckling
av tillsynsprocessen. Förslaget till beslut är att förskolenämnden har tagit del av rapporten.
Sverigedemokraterna vill med anledning av de oegentligheter som (även medialt) har
uppmärksammats påtala vikten av tillsynen och att åtgärder vidtas i ett tidigt stadie när det
börjar uppmärksammas brister som kan vara en del av, exempelvis, ett bedrägeri. Det är
därför positivt att samtliga huvudmän för enskild pedagogisk omsorg har genomgått en
fördjupad regelbunden tillsyn, och vi vill framhålla vikten av att detta arbete fortskrider även
framöver, även vad gäller fristående förskolor.
I rapporten framgår det att ”förskolenämnden har gjort en regelbunden tillsyn av alla
fristående förskolor Malmö med tre till fyra års intervall. Detta innebär att förskolenämnden
genomför i genomsnitt runt 20 regelbundna tillsyner per år”. Mot bakgrund av behovet vill
Sverigedemokraterna påtala att genomsnittet behöver höjas. Dessvärre är det
resurskrävande.
Förskoleförvaltningen nämner i uppföljningen att de har utifrån ett särskilt nämnduppdrag
under 2021 genomgått, granskat och förtydligat befintliga rutiner och processer kopplat till
utbetalningar av bidrag till fristående verksamhet. Detta efter ett nämndinitiativ från
Sverigedemokraterna. Även om våra att-satser inte fick gehör fick andemeningen det, vilket
var mer än välkommet.
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)
2022-06-15

Berit Eskilsson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.nu
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2022-06-15.
Ärende nr 9. Uppföljning av beslut om godkännande och rätt till bidrag samt tillsyn av
fristående verksamheter 2021
I ärendet fick nämnden ta del av rapport om godkännande och rätt till bidrag samt tillsyn av
fristående verksamheter 2021. Vänsterpartiet biföll rapporten i sig och har inget att anmärka
gällande den som sådan.
Ur rapporten framgår att ”Arbetet med att stärka kompetensen och pröva nya
utredningsmetoder inom ägar- och ledningsprövningen för att kunna bedöma huvudmäns
insikt, lämplighet och ekonomiska stabilitet har visat sig ta mer arbetstid i anspråk än
förväntat. Vissa utredningar som berör större koncerner kan också vara mycket
komplicerade. De har en ägarstruktur som kan vara både omfattande, i flera led, samt
innehålla svenska och utländska bolag, utländska institut och privatpersoner. Arbetet har lett
till ytterligare samverkan mellan myndighetsenheten och ekonomiavdelningen. Arbetet inom
ramen för ägar- och ledningsprövning har även medfört ett behov av mer kontakt med andra
myndigheter” vilket är värt att anmärka. Stora skolkoncern har en tendens att expandera,
vilket försvårar den kommunala utbildningens möjlighet till långsiktig planering. De
expanderande skolkoncernen riskerar därigenom att dränera den kommunala verksamheten
på resurser och borde helt enkelt inte existera inom utbildningsområdet. Att de är svåra och
resurskrävande att granska är ytterligare ett argument för deras olämplighet inom den typen
av verksamhet som nämnden ansvarar för.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.
Malmö, 2022-06-18

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

Förskolenämnden 2022-06-15
Ärende 9: Uppföljning av beslut om godkännande och rätt till bidrag samt
tillsyn av fristående verksamheter 2021
FSKF-2021-22858
I ärendet redogör förvaltningen för uppföljningen av besluten om godkännande och rätt till
bidrag samt tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.
Rörande tillsynen är det vår åsikt att denna bör flyttas över från kommunal nivå till
myndighetsnivå, 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)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)
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§

101

FSKF-20228287

Nämndinitiativ från Moderaterna gällande enskild
pedagogisk omsorg

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.
Beslut
1. Förskolenämnden avslår nämndinitiativets första att-sats.
2. Förskolenämnden avslår nämndinitiativets andra att-sats.
3. Förskolenämnden avslår för egen del nämndinitiativets tredje att-sats.
Reservationer
Linda Obiedzinski (M), Julija Radeson Lindeberg (M), Torsten Gunnarson (M) och Elin
Asker (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 15.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet muntligt.
Yrkanden
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till det framlagda förslaget rörande att
avslå de två första att-satserna och yrkar även att nämnden för egen del avslår den tredje attsatsen.
Linda Obiedzinski (M) yrkar bifall till samtliga tre att-satser.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Elin Aker (C) och Julija Radeson Lindeberg(M) yrkar
bifall till Linda Obiedzinskis (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels hennes eget yrkande om att
avslå samtliga tre att-satser, dels Linda Obiedzinskis (M) yrkande om att bifalla samtliga tre
att-satser. Ordföranden ställer dem mot varandra och finner att nämnden avslår samtliga tre
att-satser i nämndinitiativet.
Votering begärs och genomförs. Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst
för avslag till samtliga tre att-satser och Nej-röst för bifall till samtliga tre att-satser.

Omröstningsordningen godkänns av nämnden. Resultatet blir 6 stycken Nej-röster, 6
37
stycken Ja-röster och en som avstår från att rösta. Eftersom ordförandens röst är avgörande
väger Nej-rösterna tyngst vilket innebär att nämnden avslår samtliga tre att-satser. Se
voteringslista, bilaga 16.
Beslutsunderlag
•
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
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Reservation

Förskolenämnden 2022-06-15
Ärende 10: Nämndsinitiativ från Moderaterna gällande enskild pedagogisk
omsorg
FSKF-2022-8287
Moderaterna och Centerpartiet anser inte att förvaltningens motivering gällande
nämndsinitiativens förslag är tillräckliga, och i vissa fall svarar de inte heller på de frågor och
förslag som lyfts i nämndsinitiativet. Givet den problematik som finns inom enskild
pedagogisk omsorg är vi besvikna att resterande nämnd uppenbarligen inte är intresserade av
att få reda på mer information gällande de ekonomiska och myndighetsrelaterade delarna
inom enskild pedagogisk omsorg.
Vi valde att yrka bifall till nämndsinitiativets samtliga attsatser. Då vårt yrkande inte vann
gehör, avger vi denna reservation.

Linda Obiedzinski (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)

Torsten Gunnarsson (M)

Voteringslista
Malmö stad

Förskolenämnden
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Mötesdatum
2022-06-15

Voteringslista: § 101
Ärende: Nämndinitiativ från Moderaterna gällande enskild pedagogisk omsorg, FSKF2022-8287
Voteringslist(or)
Bilaga 16
Ledamot
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
Nina Jakku (V), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Elin Asker (C), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Torsten Viktor Gunnarson (M), Ersättare
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
6

1
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§

102

FSKF-20229605

Borttagen på grund av sekretess
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2022-06-15.
Ärende nr 11. Ansökan om godkännande för fristående förskola – Kronprinsens
förskola Aktiebolag.
Vänsterpartiet instämmer i Förskolenämndens bedömning att förskolan utifrån rådande
lagstiftning bör få sin ansökan beviljad.
Vänsterpartiet vill dock understryka att det fördelningssystem som i dagsläget råder, där
kommunala och fristående huvudmän tilldelas lika grundbelopp överkompenserar de
fristående förskolorna på de kommunala förskolornas bekostnad. Detta eftersom
huvudmännens ansvar inte är lika omfattande. Kommunen har t.ex ett utbudsansvar som
resulterar i högre kostnader.
I Nämndbudget 2022 – ekonomi, kan vi t.ex se att de fristående huvudmännens intäkter för
lokalkostnader ökar enbart av anledningen att kommunala huvudmän beräknas ha färre barn
inskrivna under året. Denna ökning grundar sig inte i prövade behov, utan på ett
finansieringssystem som är felkonstruerat.
Den fristående huvudmannen ifråga utgörs av ett aktiebolag. Aktiebolagens syfte är att
generera vinst till sina ägare. I en verksamhet som förskolan innebär detta att en del
offentliga medel kommer gå till vinst och inte till barnen, personal eller lokaler. Vi vänder oss
alldeles särskilt emot aktiebolag i välfärden, där vinstuttag påverkar förskolans verksamhet
negativt.
Vänsterpartiet menar att det är oundvikligt att fristående förskolor inte tar resurser från
kommunal verksamhet och påverkar den senast nämnda negativt, utöver ovannämnda även
genom administrativa resurser i form av granskning som kommunerna ansvarar för
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.
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Malmö, 2022-06-15

Nina Jakku

Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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§

103

FSKF-202122989

Borttagen på grund av sekretess
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§

104

FSKF-202122999

Borttagen på grund av sekretess
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§

105

FSKF-202122787

Borttagen på grund av sekretess
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§

106

Information från förvaltningen

Serene Rosberg, förskoledirektör, lämnar följande information:
• Prognosen för antalet skyddsbehövande från Ukraina har dämpats och det är
fortfarande ett lugnt läge i staden.
• Rekryteringen av de nya cheferna i förvaltningen är inne i slutskedet. Det rör en
utbildningschef, avdelningschef för kvalitet och myndighet och avdelningschef för
kommunikationsavdelningen. Information kommer att skickas ut till nämnden när
besluten är klara.
Jan-Ola Olsson, ledningsstrateg, lämnar följande information:
• Förändringsarbetet på förvaltningen fortsätter kring organiseringen för de olika
stöd-teamen inom förvaltningen. Det administrativa teamen går ihop till en
gemensam enhet som placeras på kommunikationsavdelningen. Bemanningsteamen
går också ihop till en gemensam enhet och placeras på HR-avdelningen. Det
pedagogiska utvecklingsteamen och specialpedagog- och psykologteamen placeras
på kvalitet och myndighet.
Lisa Lemmeke lämnar följande information:
• Lisa kommer att avsluta sin tjänst som enhetschef för myndighetsenheten nu i juni
för att gå vidare till ett annat uppdrag. Det skapas en tillfällig organisering inom
myndighetsenheten till och med december vilket innebär att Annie Molinder som är
enhetschef för placeringsenheten går in som t.f. enhetschef för myndighetsenheten.
Även förvaltningsjurist Ida Bodin Eriksson kommer att ta ett utökat ansvar och
Sanna Björkenstam som är utredningssekreterare blir teamledare för de som arbetar
med tillsynen.

