Bilagor: Bilaga 1: Åtaganden i Årsanalys 2018

Förskolenämndens arbete under den gångna mandatperioden har haft inriktningen att skapa förutsättningar för Barnens bästa förskola. Utvecklingen av förskoleverksamheten sker varje dag i mötet mellan barn
och pedagoger. Att skapa förutsättningar för förskolornas kvalitet med fokus på det pedagogiska uppdraget utifrån nationella styrdokument har därmed varit grundläggande de senaste fyra åren.
Det systematiska kvalitetsarbetet är resultatet av ett långsiktigt arbete som tagit avstamp i dialog med och
tillit till professionen. Skolinspektionen konstaterade år 2017 att det bedrevs ett väl fungerande arbete
kring förutsättningar för och utveckling av utbildningen i Malmö stads förskolor. Malmö stads kvalitetsmodell och pågående utvecklingsinsatser för att stärka verksamhetens förutsättningar bedöms vidare ligga
i linje med de slutsatser som Tillitsdelegationen förde fram i sitt huvudbetänkande i juni 2018.
Inledningen av mandatperioden präglades av ett intensivt fokus på utbyggnad av förskoleplatser då efterfrågan på förskoleplats vida översteg tillgången på platser. I slutet av mandatperioden började behovet
plana ut och år 2018 var platstillgången tillräcklig för att hantera efterfrågan under hela året. Det är nu utvecklingen av lokalkostnaderna som står i fokus. Under år 2018 har utredning av faktorer som påverkar
kostnadsutvecklingen haft hög prioritet och skett i nära samarbete med servicenämndens verksamhet.
Kompetensförsörjningen i förskolan har successivt kommit att bli den mest omfattande utmaningen för
förskolenämnden. Detta samtidigt som likvärdig kompetens inom förskolorna har varit och är en avgörande kvalitetsfråga. I Lägesbedömning 2018 konstateras att den samlade kompetensen i arbetslaget i hög
grad påverkar arbetet, att personalkontinuiteten påverkar barn som är i behov av trygga och stabila relationer samt att möjligheterna att skapa ett gemensamt förhållningssätt stärks av en hög personalkontinuitet.
Flera aktiva insatser har genomförts för att långsiktigt stärka förutsättningarna för professionens uppdrag.
2018 års arbete har varit fortsättningen på en långsiktig och systematisk utvecklings- och förändringsprocess, där organisationsutveckling, tid för verksamhetsutveckling och arbete med lönebildning har varit
grundläggande beståndsdelar. Syftet med organisationsutvecklingen har varit att ge möjlighet till ett nära
ledarskap och ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår ifrån professionens kunskaper och erfarenheter.
En viktig del i arbetet har handlat om att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Detta i syfte att öka attraktiviteten och därmed kunna rekrytera och behålla medarbetare.
Den ökade konkurrensen och nationella brist som råder har påverkat möjligheterna att rekrytera förskollärare och antalet förskollärare har fortsatt att minska. Tillgången till förskollärare i organisationen påverkar
förutsättningarna för att utföra verksamheten utifrån läroplansuppdraget. Samtidigt har antalet barnskötare ökat. Ett omfattande arbetet har genomförts för att utveckla barnskötares yrkesroll. Andelen barnskötare med formell kompetens har ökat och ligger i nivå med nämndens mål för 2018.
För att skapa möjligheter för Malmö stads förskolor att registrera barns närvaro har arbetet med ett digitalt närvarosystem fortsatt under år 2018. Vistelsetidsprojektet, VISP ska bidra till ökad trygghet och säkerhet för barnen, samt även stärka förutsättningarna för en kvalitativ resurs- och bemanningsplanering.
Förskolans avgörande roll för barnen i Malmö har varit grundläggande för nämndens arbete under mandatperioden och bedöms bidra till utvecklingen av en hållbar stad. Familjecentraler och de öppna förskolorna är viktiga för att nå barn som står utanför förskoleverksamheten. I detta arbete är samverkan med
arbetsmarknads- och socialnämnden, Region Skåne och idéburen sektor avgörande. Under mandatperioden har andelen barn som efterfrågar plats i förskoleverksamheten ökat successivt från 88,3 procent 2014
till 89,7 procent 2018. Detta innebär att antalet heltidsplatser i Malmös förskoleverksamhet under mandatperioden ökat med 1500. Av ökningen är det 600 platser som avser fristående verksamhet, varav cirka 300
platser tillkom under år 2018.
År 2018 slutar det ekonomiska resultatet på ett överskott om 4,6 Mkr, vilket motsvarar cirka 0,2 procent
av förskolenämndens nettokostnad.

Målen för förskolan finns i skollagen och i förskolans läroplan. Styrningen och ledningen med mål omsätts
i det dagliga arbetet tillsammans med barnen och utvecklingen sker genom ett systematiskt kvalitetsarbete
på enhets- och huvudmannanivå. En övergripande uppföljning och rapportering till nämnden från detta
arbete sker varje år genom en lägesbedömning. Samtidigt har förskolenämnden som kommunal nämnd
ansvar för planering och uppföljning av den kommunala förskoleverksamheten med utgångspunkt i reglemente, mål i kommunfullmäktiges budget och i andra kommunala styrdokument.
Förskolenämndens arbete under mandatperioden
Förskolenämnden har under den gångna mandatperioden arbetat utifrån Malmö stads gemensamma process för styrning, ledning och utveckling med mål. Nämndens arbete för att bidra till kommunfullmäktiges
mål har varit föremål för kontinuerlig genomlysning och utveckling under de senaste fyra åren. En viktig
del har varit att utveckla arbetet i förhållande till den statliga styrningen. Detta har bidragit till lärande och
till erfarenheter som nu kan ligga till grund för nämndens arbete med att bidra till kommunfullmäktiges
mål i budget 2019.
I inledningen av mandatperioden beslutade förskolenämnden om 18 mål och 26 målindikatorer (år 2015).
Inför år 2016 gjordes en översyn som resulterade i att nämndens mål och indikatorer minskade i antal till
12 nämndsmål och 19 indikatorer. Därefter har nämnden arbetat efter de 12 nämndsmålen, medan indikatorerna kontinuerligt setts över och utvecklats. För år 2018 beslutade nämnden om komplettering av två
nämndsmål med inriktning på nämndens bidrag till Malmö stads arbete med att stärka social hållbarhet
och tryggheten i Malmö (målområde 3 respektive målområde 6).
Kommunstyrelsen har under senare delen av mandatperioden analyserat nämndernas mål i syfte att beskriva den samlade träffbilden i förhållande till kommunfullmäktiges mål. Analyserna bedöms ha bidragit till
ett gemensamt lärande kring stadens styrning, ledning och utveckling med mål och har legat till grund för
förskolenämndens arbete.
Planering och uppföljning år 2018
Nio målområden med tio kommunfullmäktigemål som pekar ut riktningen för arbetet i nämnder, förvaltningar, bolagsstyrelser och bolag har löpt under mandatperioden. Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar
för att bidra till kommunfullmäktiges mål. Förskolenämnden har formulerat nämndsmål i förhållande till
samtliga kommunfullmäktigemål och har beslutat om målindikatorer i syfte att följa upp målen. Förskolenämnden har i nämndsbudgeten för 2018 som inriktning för uppföljningen fastställt målvärden för kvantitativa indikatorer respektive bedömningsgrund för kvalitativa indikatorer.
Flera av målindikatorerna har valts med utgångspunkt i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och den
årligen återkommande lägesbedömningen. Syftet är att sätta fokus på de strukturella förutsättningar som
sätter ramarna för förskolornas arbete. Huvudmannen - i detta fall förskolenämnden - har ansvaret för att
ge förskolorna de förutsättningar som behövs för att de ska kunna genomföra sina uppdrag enligt de nationella styrdokumenten. Förskolechefen har ett suveränt ansvar för det pedagogiska arbetet och förskolornas inre organisation.
De samlade bedömningarna kring nämndens arbete med målen bygger på utvecklingen utifrån målindikatorer och på arbetet med förskoleförvaltningens åtaganden. I analysen sätts denna information i relation
till omvärldsinformation och andra underlag.
Åtagandena är framtagna i förskoleförvaltningens verksamhetsplan för år 2018 och beskriver vad förvaltningen åtar sig att arbeta med för att nämndsmålen ska kunna uppfyllas. Uppföljning av arbetet med åtagandena framgår av bilaga 1.
Förskolenämnden har haft två uppdrag från kommunfullmäktige år 2018. Uppdraget Samtliga nämnder och
bolag får i uppdrag att exemplifiera hur man arbetar med att integrera de globala målen i samverkan med andra nämnder
och externa aktörer redovisas under målområde 1. Uppdraget Förskolenämnden och grundskolenämnden, i samarbete
med servicenämnden, ges i uppdrag att höja andelen ekologisk mat som serveras i stadens förskolor och skolor redovisas
under målområde 3.

Bedömning av måluppfyllelse görs enligt nedan:
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är uppnått
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är delvis uppnått
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet inte är uppnått
Uppföljningen kan ännu inte göras, till exempel på grund av det inte finns tillgänglig data
Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade mått där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala värdet.

Utgångspunkten för förskolenämnden har varit att bidra till kommunfullmäktigemålet inom ramen för
förskolans uppdrag att respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värden förmedlas till barnen och förankras i förskolans arbete. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i förskolans uppdrag och värdegrund så som de formuleras i skollagen och förskolans läroplan.
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter är kärnvärden i detta arbete. Utifrån ett vidgat Malmöperspektiv knyter nämndsmålet an till Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Malmökommissionen) och dess resonemang kring tidiga satsningar och förskolans samhällsuppdrag. Genom att erbjuda god omsorg och utbildning i förskolan kan
staden bidra till skapandet av ett mer jämlikt och hållbart samhälle.
Nämndsmålet riktar fokus mot innehållet i verksamheten och medarbetarnas arbete tillsammans med barnen. Behovet att särskilt fokusera på förskolornas arbete med barns delaktighet och inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet uppmärksammades på övergripande nivå i 2016 års lägesbedömning och på politisk nivå i samband med nämndsbudget 2017. Nämndens uppföljningar sedan dess har visat på en positiv
utveckling på kommunens förskolor med omfattande utvecklingsinsatser både på lokal och övergripande
nivå. Nämndens uppföljning har emellertid också visat hur måluppfyllelsen påverkas av hur utvecklingen
ser ut i andra målområden. Särskilt tydligt är sambandet mellan personalens kompetens och förskolornas
möjligheter att arbeta med barns delaktighet och inflytande.
Förskolan ska spegla samhället genom en strävan efter jämställdhet och mångfald. Arbetet för att öka andelen män i förskolan är långsiktigt och har pågått under hela mandatperioden.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet inom nämndens verksamhet delvis genomförts på det sätt som nämnden planerade inför år 2018. Till grund för denna bedömning ligger att kvaliteten i arbetet med barns delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet varierar mellan förskolor och att
det därför finns ett fortsatt utvecklingsbehov.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet är delvis uppnått.
Arbetet med förskolans värdegrund förutsätter ett målinriktat arbete tillsammans med barnen där barns
inflytande över undervisningen och delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet måste ses som grundläggande förutsättningar för att varje barn ska uppleva sitt eget och allas lika värde. Nämndens uppföljning

visar att frågor som rör barns inflytande och delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet har hög prioritet i verksamheten och att det på i stort sett alla förskolor pågår olika insatser för att involvera barnen i
verksamhetens utveckling. I några fall uppger förskolorna i sina egna rapporteringar att barnen inte är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet eller att barnen är delaktiga i liten utsträckning. Den senaste lägesbedömningen visar på tydliga ambitioner på förskolorna att göra barnen delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Det framkommer dock att förskolorna har kommit olika långt i arbetet och att det är svårt att
utifrån förskolornas egna rapporteringar dra slutsatser om i vilket utsträckning barnen har reellt inflytande
över sin utbildning.
Andelen män utav förskolans pedagogiska personal uppgick till 7,1 procent i december 2018, vilket innebär en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år.
Varför blev det så?
Läroplansuppdraget att öka barns inflytande och delaktighet har uppmärksammats som förbättringsområde i förskolornas egna uppföljningar och även på övergripande nivå i de senaste årens lägesbedömningar. Det framgår i den senaste lägesbedömningen att utvecklingsarbete har påbörjats både på lokal nivå
och på övergripande nivå. Den övergripande utbildningsinsatsen Barns delaktighet och utforskande har pågått
under hela 2018. Förskolorna rapporterar om flera positiva effekter i verksamheten. En generell slutsats i
lägesbedömningen är att medvetenheten och förståelsen bland medarbetarna om vikten av barns inflytande och delaktighet generellt sett har ökat inom organisationen.
I lägesbedömning 2018 dras slutsatsen att medarbetarnas kompetensnivå i hög grad påverkar barns inflytande och delaktighet. En slutsats är att tillgången till förskollärare riskerar att påverka likvärdigheten i
verksamheten negativt. För att förskolorna ska kunna ge förutsättningar för exempelvis barns inflytande
och delaktighet behövs stabilitet i barngrupperna och medarbetare som är närvarande, engagerade och
medforskande. För detta krävs ett gemensamt förhållningssätt. Förutsättningarna att upprätta och upprätthålla ett sådant förhållningssätt påverkas negativt av frånvaro bland medarbetarna på förskolorna. Nämndens rapportering kring andelen förskollärare per förskoleområde sker under målområde 3. Rapportering
kring sjukfrånvaro sker under målområde 9.
Det långsiktiga arbetet på Malmös förskolor för att attrahera, rekrytera och behålla män inom yrkena
barnskötare, pedagog och förskollärare samt förste förskollärare har fortsatt. Förskolenämndens verksamhet deltar i ett nationellt nätverk i Sveriges kommuner och landstings (SKL) regi för frågor som rör män i
förskolan och har under året presenterat arbetet på flera internationella konferenser som på olika sätt problematiserat frågor kring män och jämlikhet i förskolan. Förutom att skapa bättre förutsättningar för män
och kvinnor att arbeta och utvecklas inom förskolan förväntas arbetet bidra till att stärka Malmö stad som
arbetsgivare. När andelen män på kommunens förskolor sätts i ett nationellt perspektiv är den jämförelsevis hög. Malmö stad är jämte Umeå kommun den kommun som har den högsta andelen män i verksamheten.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Förskolans reviderade läroplan, som börjar gälla under 2019, innehåller ett särskilt avsnitt om barns delaktighet och inflytande. Avsnittet tar sin utgångspunkt i förskolans värdegrund och det finns ett uttalat rättighetsperspektiv och tydliga kopplingar till förskolans jämställdhetsarbete och arbetet mot diskriminering
och andra former av kränkande behandling.
Förskolenämndens bedömning är att det krävs fortsatta utvecklingsinsatser för att stärka barns delaktighet
och inflytande i utbildningen. Fortsatt planering och uppföljning sker inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet. Läroplanen är en central utgångspunkt i det fortsatta arbetet.

Nämndens uppdrag är att utveckla en kvalitativ och jämlik förskola för alla barn i hela staden. Detta knyter an till flera av de globala målen i FN:s Agenda 2030, framförallt i det globala målet om en god utbildning för alla, mål 4, och specifikt i delmålet 4.2, som innebär att samtliga barn ska ha tillgång till en förskola av god kvalitet som förbereder dem inför att börja grundskolan. Samarbetet med andra nämnder och
samhällsaktörer är en viktig förutsättning i detta arbete.
En genomgång av Agenda 2030 i relation till förskolans kärnuppdrag genomfördes under året. Vid en jämförelse mellan de 17 globala målen i Agenda 2030 och förskolans nationella uppdrag såsom det uttrycks i
skollag och läroplan, blir det tydligt att de grundläggande värdena och intentionerna i dokumenten stämmer väl överens. Strävan efter en hållbar utveckling genom jämställdhet, jämlikhet, inkludering och interkulturell förståelse präglar så väl de globala målen som förskolans styrdokument. Förskolans uppdrag kan
sägas inrymma de globala målens intentioner på två sätt, både genom sin utformning och genom sitt innehåll. Tonvikten, som i Agenda 2030 läggs vid inkludering och likvärdighet, återspeglas i förskolans styrdokument som anger att alla barn har rätt att utvecklas så långt det är möjligt och att förskolan ska erbjuda
det stöd och den stimulans som varje barn behöver. Varje barns rätt till plats i förskola finns inskriven i
skollagen.
Det långsiktiga arbetet med uppsökande verksamhet i samarbete med olika myndigheter, organisationer
och träffpunkter har fortsatt med målet om fler barn i förskola. Samverkan med den idéburna sektorn har
utvecklats under året i syfte att nå ut till fler vårdnadshavare. Bland annat har ett förskoleområde i utbildningsområde Öster inlett träffar med föreningar och organisationer på det lokala planet för att nå ut till
fler familjer. Detta har skett i samverkan med fritidsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Under året har kontakter och möten genomförts med Sveriges kommuner och landsting, SKL, utifrån en
överenskommelse med regeringen rörande öppen förskola för språk och integration. Satsningen pågår
2018–2020 och syftar till att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor
samt öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund. Förskoleförvaltningen bjöd in SKL för
att dela med sig av det arbete som genomförs rörande integration, språkträning och samhällsorientering på
de öppna förskolorna/familjecentralerna. Till följd av detta har förskoleförvaltningen medverkat i en
spridningskonferens och en filmproduktion. Malmö stad har även som en av fem kommuner deltagit i en
utvärdering i form av en fallstudie genomförd av SKL.
Förskolenämnden har beslutat om ett nämndsmål under målområde 3, Förskolenämnden ska bidra till det socialt hållbara Malmö genom att tillsammans med övriga nämnder, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor arbeta för goda
och likvärdiga uppväxtvillkor för alla barn, vilket knyter an till detta uppdrag. I uppföljningen av detta
nämndsmål finns ytterligare information om nämndens arbete och samverkan utifrån de globala målen.

Förskolenämnden har haft två nämndsmål med inriktning mot självförsörjning, näringslivskontakter och
sysselsättning. Det ena målet har haft inriktningen att skapa förutsättningar för familjernas möjlighet till
självförsörjning genom att tillhandahålla förskoleplatser och det andra målet har handlat om att erbjuda
saklig information till fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg när det gäller nyetablering.
Förskolenämnden har genom sitt kärnuppdrag en viktig roll för att skapa förutsättningar för Malmöbors
självförsörjning. Genom att erbjuda barnfamiljer förskoleplats i den omfattning som behövs bedöms
nämnden ha bidragit till grundläggande förutsättningar för måluppfyllelse. I inledningen av mandatperioden var läget dock kritiskt. År 2014 befann sig nämnden i en situation där efterfrågan på förskoleplats
översteg tillgången på platser och ett intensivt arbete med utbyggnad av platser påbörjades. Under mandatperioden har sammanlagt cirka 2 500 ytterligare platser skapats genom utbyggnad. Vidare infördes möjligheten för vårdnadshavare att välja flexibelt startdatum vid erbjudande av plats i kommunal förskoleverksamhet år 2017 och utökades år 2018. Detta med syftet att öka möjligheterna att få det förskolealternativ
som man önskar för sitt barn. Alla barn vars vårdnadshavare efterfrågat plats har under år 2018 erbjudits
plats i förskoleverksamhet inom lagstadgad tid. Förskolenämnden kan också konstatera att platstillgången
under 2018 varit tillräcklig för att hantera efterfrågan under hela året.
Förskolenämnden beslutar om godkännande och rätt till bidrag för att etablera fristående enheter samtidigt som nämnden är tillsynsmyndighet enligt skollagen. Nämndens mål och arbete har syftat till att bidra
till den del av kommunfullmäktigemålet som avser en växande arbetsmarknad. Regelbunden dialog och
samarbete har genomförts med fristående aktörer som bedriver förskoleverksamhet och med aktörer som
har för avsikt att etablera verksamhet. Förbättringsåtgärder har vidtagits inom ramen för nämndens tillsynsuppdrag med fokus på samverkan med andra kommunala nämnder som är involverade i processer
kring nyetablering. Detta för att få till stånd en samstämmighet i den kommunala myndighetsutövningen.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet bidragit till kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2018.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet är uppnått. Alla barn vars vårdnadshavare efterfrågat plats
under året har erbjudits plats i förskoleverksamheten.
Arbetet med förskoleförvaltningens åtagande har innefattat såväl grundläggande och strategisk planering
för att säkerställa tillräcklig lokalkapacitet och att skapa bättre förutsättningar för att erbjuda plats så nära
barnets hem som möjligt, som insatser för att möjliggöra flexibelt startdatum vid erbjudande av plats i
kommunal förskoleverksamhet.
Varför blev det så?
En god kapacitets- och lokalplanering är central för att kunna möta behovet av förskoleplatser. Det sker
ett kontinuerligt arbete med uppföljning och platsplanering. En viktig del av arbetet handlar om att ta
fram beslutsunderlag och prognoser om framtida behov, ett arbete som sker strukturerat över året.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Förskolenämndens lokalförsörjningsplan 2019–2028 utgör den strategiska utgångspunkten för att skapa
likvärdiga förskolor och för att säkerställa att efterfrågan på förskoleplats tillgodoses i den omfattning som
behövs för att bidra till självförsörjning. Planeringen inför 2019 visar att förskolenämnden bedöms ha tillräcklig lokalkapacitet. Fortsatt samarbete med andra nämnder och förvaltningar kommer att vara en viktig

förutsättning för det fortsatta arbetet för att bidra till kommunfullmäktiges mål.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet är uppnått.
Uppföljningen av nämndens målindikatorer visar att förvaltningens möten med fristående huvudmän har
genomförts planenligt. Den första informationsträffen hade huvudfokus på förskolans läroplan och den
andra på utvärdering av resursfördelningsmodell samt förutsättningar för budgetarbetet på grund av valåret. När det gäller den andra målindikatorn uppvisas avvikelse då endast en träff med företagslotsen genomfördes under året.
Förskoleförvaltningen har genom sitt åtagande arbetat för att säkerställa att det finns saklig och korrekt
information om etablering av fristående förskola och pedagogisk omsorg, samt att särskilt säkerställa goda
kontakter gentemot fristående huvudmän. Detta arbete bedöms har bidragit till måluppfyllelsen.
Varför blev det så?
Regelbunden dialog och samarbete med fristående aktörer har varit en viktig del av arbetet med måluppfyllelse. Informationsinsatser som rör nyetablering och utökning av fristående verksamhet har utgått ifrån
upparbetade rutiner när det gäller kommunikation med och information till fristående huvudmän där
malmo.se använts som en prioriterad informationskanal. Detta för att informera om nya regler för fristående verksamheter gällande ägar- och ledningsprövning, verksamheternas ekonomiska förutsättningar,
förskolans reviderade läroplan samt ny bestämmelse om skolchef.
Förbättringsåtgärder kopplade till förvaltningens åtaganden har skett som del av ett mer generellt utvecklingsarbete kopplat till nämndens tillsynsuppdrag. Genom samarbetet med Malmö stads företagslots ges
möjlighet att nå ut med kvalitetssäkrad information i sammanhang dit sökande som är intresserade av att
starta fristående verksamhet vänder sig. Även om nämndens målvärde om två möten under året inte har
uppnåtts har förbättringsåtgärder skett inom ramen för annat utvecklingsarbete. Samverkan med andra
kommunala förvaltningar som är involverade i processer som rör nyetablering har varit en viktig del av
arbetet under 2018. Förskoleförvaltningen för kontinuerlig dialog med stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen för att utbyta erfarenheter och identifiera samarbetsytor med målsättningen att få till stånd
en samstämmig kommunal myndighetsutövning i förhållande till fristående huvudmän. Under året har särskilt fokus riktats mot pedagogisk omsorg där det finns ett behov att samordna informationsinsatser kring
verksamhetens lokalmässiga förutsättningar. Detta sammantaget ligger till grund för bedömningen av
måluppfyllelsen.
När det gäller de direkta kontakterna med fristående aktörer sker dessa bland annat i samband med godkännande av ny verksamhet eller vid tillsyn av nya eller befintliga verksamheter. Direkt kopplat till nämndens tillsynsuppdrag har åtgärder vidtagits för att minska handläggningstiden i tillsynsärenden. Dessutom
har rutinerna för återkoppling i tillsynsärenden setts över. Förbättringsarbetet ligger i linje med Tillitsdelegationens delbetänkande En lärande tillsyn: Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och
omsorg (SOU 2018:48) som kopplat till begreppet "lärande tillsyn" lyfter fram vikten av dialog och samverkan mellan tillsynsverksamhet och myndighet och som ringar in återkoppling av tillsynsresultatet som ett
särskilt kritiskt moment.
På nationell och regional nivå har kontinuerliga utbyten med andra kommuner genom storstadsnätverk för

godkännande- och tillsynsfrågor, och även ett regionalt nätverk tillsammans med skånska kommuner, bidragit till samstämmighet i hanteringen av tillsyns- och godkännandefrågor.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
I nämndens fortsatta arbete som tillsynsmyndighet bedöms dialogen med fristående aktörer som en viktig
förutsättning. Vidare krävs fortsatt nära samverkan med miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för att utveckla en samstämmig kommunal myndighetsutövning i förhållande till fristående
huvudmän.

Förskolenämnden har under perioden haft två mål med inriktning att barn och unga ska få det stöd och
den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin potential. Ett centralt begrepp för båda målen har varit likvärdighet. Nämndens första mål har riktat fokus
mot kommunens arbete för goda och likvärdiga uppväxtvillkor för alla barn. Detta med utgångspunkten
att en förskola med god och likvärdig kvalitet kan ha en utjämnande effekt för barn vars vårdnadshavare
har begränsande socioekonomiska villkor och barn som i övrigt lever i utsatthet.
Både Malmökommissionen och den statliga Kommissionen för jämlik hälsa framhäver förskolans viktiga
roll för barns utveckling, lärande och välbefinnande. Detta har varit centrala utgångspunkter i förskolenämndens arbete under den gångna mandatperioden. En likvärdig tillgång till förskola av god kvalitet kan
förbättra barnens hälsa både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I 2018 års nämndsbudget gjordes en komplettering med ett nytt mål kopplat till detta kommunfullmäktigemål för att tydliggöra och belysa förskolans roll i utvecklingen av det socialt hållbara Malmö och vikten av samverkan med andra
nämnder, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor i detta arbete.
Stadens familjecentraler och de öppna förskolorna har varit centrala i arbetet med att nå barn som står utanför förskoleverksamheten. Det långsiktiga arbetet för att starta fler familjecentraler har fortsatt i samverkan med Region Skåne och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Förskolenämndens verksamhet har
arbetat utifrån den gemensamma avsiktsförklaring med Region Skåne och arbetsmarknads- och socialförvaltningen som tecknades år 2017. I januari 2019 öppnar en ny familjecentral i Lindängen och arbete pågår
kring fler möjliga lokaliseringar.
Det andra nämndsmålet understryker barnens rätt till en likvärdig utbildning oberoende av var i staden
verksamheten bedrivs och förskolenämndens ansvar i egenskap av huvudman för den kommunala förskoleverksamheten att skapa förutsättningar för en förskola av god och likvärdig kvalitet. Under året har flera
positiva effekter av det långsiktiga arbetet med organisationsutveckling visat sig i verksamheten. En generell slutsats är att förskolecheferna har stärkts i sitt strategiska ledarskap och att möjligheterna att fördela

kompetenser efter de behov som finns inom förskoleområdena har förbättrats. Samtidigt har utmaningarna kring kompetensförsörjning haft stor påverkan på nämndens arbete med att bidra till måluppfyllelse.
Förskolenämndens uppföljningar visar att tillgången till förskollärare påverkar hur väl läroplansuppdraget
utförs och hur undervisningen kan bedrivas. En ojämn fördelning av kompetensen riskerar att få negativa
konsekvenser både för kvaliteten och likvärdigheten i verksamheten.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att nämndens arbete delvis bidragit till kommunfullmäktiges mål på det sätt som planerades inför år 2018. Förskolenämnden arbetar för att stärka förutsättningarna för en utbildning av god och likvärdig kvalitet på Malmös förskolor. Under mandatperioden påbörjades ett långsiktigt arbete och flera utvecklingsinsatser genomfördes för att stärka förskolecheferna i det
strategiska ledarskapet med ett särskilt fokus på kvaliteten och kompetensen i verksamheten. Detta arbete
behöver nu fortsätta med bibehållen kraft. Samverkan med andra nämnder, myndigheter och idéburen
sektor har även fortsättningsvis en viktig roll i utvecklingen av en socialt hållbar stad.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet är uppnått.
Uppföljningen av nämndens målindikatorer visar att andelen barn i förskoleverksamhet överstiger nämndens målvärde för 2018 och att andelen barn i åldern 3–5 ligger i nivå med nämndens målvärde för året.
Förvaltningens åtagande att verka för att öka andelen barn i åldern 3–5 bedöms som fullföljt. Uppföljningen av den målindikator som avser antal öppna förskolor som är knutna till familjecentraler visar att
nämndens målsättning inte är uppnådd trots ett aktivt arbete under året.
Varför blev det så?
De senaste åren har andelen barn som går i förskola successivt ökat. Stadens familjecentraler och de
öppna förskolorna bedöms vara viktiga i arbetet med att nå barn som står utanför förskoleverksamheten.
För att öka andelen barn i åldern 3–5 år i förskoleverksamhet har informationen om familjecentralerna i
Malmö utvecklats. Vidare har filmer tagits fram som på ett enkelt sätt beskriver förskolan. Detta i syfte att
nå ut till vårdnadshavare vars barn i dagsläget inte deltar i förskola. På lokal nivå har uppsökande verksamhet med regelbundna besök på familjecentraler, öppna förskolor och BVC i de områden med förhållandevis många barn som står utanför förskolan genomförts. Besöken bygger på ett upparbetat nätverk mellan
förskoleförvaltningen och föreningar/organisationer. Vid besöken har kontakter vidareutvecklats och information lämnats till vårdnadshavare om förskolan och dess kvaliteter. Vidare har praktisk information
lämnats om hur ansökningsförfarandet går till.
Samverkan med flera olika aktörer har varit viktig för att nå ut till bland andra nyanlända vårdnadshavare
och beskriva förskolans uppdrag och hur den kan förbereda barnen inför skolstart. Ingångar i detta arbete
är de öppna förskolorna och familjecentralerna. På öppna förskolan Hera utvecklas löpande olika former
för att möta målgrupperna nyanlända och asylsökande vårdnadshavare. En ansökan om medel från länsstyrelsen har beviljats, vilket har lett till att Hera har fått möjlighet att vidareutveckla verksamheten och
utöka samarbetet med andra organisationer för att nå målgruppen. Under året har Kompassens öppna förskola och Sesams familjecentral haft samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens SFIenhet och erbjudit språkträning varje vecka för nyanlända och asylsökande. Vidare har familjehuset Nydala
samverkat med den ideella föreningen Svenska med baby där språkträning erbjudits en gång i veckan.
Antalet öppna förskolor som varit knutna till familjecentraler var oförändrat jämfört med år 2017 och
uppgick vid årets slut till fem. Förskolenämndens verksamhet har arbetat aktivt för att öka antalet familjecentraler i Malmö stad. Detta är ett arbete som förutsätter samverkan med Region Skåne och arbetsmarknads- och socialförvaltningen och där det finns en gemensam avsiktsförklaring för arbetet. Ett hyresavtal

tecknades under året för Lindängens familjecentral, vilken öppnar i januari 2019. Arbete för ytterligare en
familjecentral vid Värnhem i vårdcentralen Granens lokaler har genomförts. Vidare har förberedelser
gjorts för att Sesam familjecentral ska kunna flytta till nya, upprustade lokaler som även möjliggör barnmorskemottagning. Socialrådgivartjänster har inrättats på Solstrålens familjecentral och Barnens Hus, vilket innebär att socialtjänsten numera bemannar samtliga familjecentraler i Malmö stad.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Utvecklingsarbetet kring familjecentraler och öppna förskolor bedöms vara centralt för förskolenämndens
uppsökande verksamhet med målet att öka andelen barn i förskola. Här ingår att vidareutveckla den språkstödjande verksamheten på öppna förskolor och familjecentraler. En viktig del i detta arbete är samverkan
med arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt idéburen sektor.
Det krävs ett fortsatt aktivt och målinriktat arbete för öka antalet familjecentraler. Här ingår att arbeta med
flera möjliga geografiska lokaliseringar för nyetablering av familjecentraler och utvecklingsarbete för att
fler av kommunens öppna förskolor ska bli del i familjecentraler. En viktig utgångspunkt är den avsiktsförklaring om familjecentraler som är tecknad med samarbetsaktörerna arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Region Skåne.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att nämndsmålet är delvis uppnått.
Tillgången till förskollärare är en avgörande kvalitetsfaktor för det pedagogiska arbetet på kommunens
förskolor. Nämndens uppföljning visar på en förflyttning avseende förskoleområden med lägst andel förskollärare och förste förskollärare. Även om nämndens målvärde inte uppnåddes under året har andelen
gått från 20 till 25 procent jämfört med år 2017.
Nämndens uppföljning när det gäller omsättning av barn på kommunens förskolor tyder på en positiv utveckling jämfört med föregående år då spridningen mellan den förskola som har lägst omsättning i barngruppen och den förskola som har högst omsättning av barn har minskat med cirka fem procentenheter
jämfört med samma mättillfälle föregående år.

Under året har arbete inom ramen för förvaltningens åtaganden genomförts för att minska skillnaden mellan förskoleområdena och utbildningsområdena avseende andelen förskollärare och förste förskollärare.
Vidare har arbetet innefattat insatser för att öka kontinuiteten för barnen i förskolan. Förskolenämndens
arbete för att attrahera nya och behålla medarbetare är av relevans för nämndsmålets uppfyllnad. Rapportering kring detta arbete sker under målområde 9.
Varför blev det så?
Ytterst syftar arbetet för att öka kontinuiteten i barngrupperna till att skapa strukturella förutsättningar för
att alla barn ska få möjlighet till goda och kontinuerliga pedagogiska relationer. Den senaste lägesbedömningen lyfter fram kontinuitet i personalgruppen och tillgång till vikarier som avgörande förutsättningar
utöver omsättning i barngrupperna. Det konstateras att personalomsättningen tillsammans med annan
personalfrånvaro är ett av de vanligaste hindren för ökad måluppfyllelse i verksamheten. Tillgången till
förskollärare påverkar hur väl läroplansuppdraget utförs och hur undervisningen kan bedrivas. En ojämn
fördelning av förskollärarkompetensen riskerar att få negativa konsekvenser för kvaliteten och likvärdigheten i verksamheten. Sambandet mellan kompetens och kvalitet har varit en central utgångspunkt i den
övergripande verksamhetsplaneringen de senaste åren.
I den senaste lägesbedömningen dras slutsatsen att den organisationsutveckling som genomfördes 2016
har stärkt förutsättningarna för förskolecheferna i deras strategiska ledarskap. Nu finns möjligheter att fördela kompetenser efter de behov som finns inom förskoleområdena. Inrättandet av biträdande förskolechefer och förste förskollärare bedöms ha bidragit till att stärka det nära pedagogiska ledarskapet. I egenskap av nära pedagogiska ledare har förste förskollärarna uppdraget att stötta arbetslagen i utvecklingsarbetet. Förste förskollärarna ska enligt uppdragsbeskrivningen avsätta 60 procent av sin arbetstid till arbete
i barngrupperna och bidrar därigenom till att stärka förskollärarkompetensen på kommunens förskolor.
Avståndet till förskolan är en viktig faktor när föräldrarna ska välja förskoleplats åt sina barn. Att vårdnadshavarna är nöjda med barnets förskoleplacering är avgörande när det gäller omsättning av barn. Under året har åtgärder vidtagits för att underlätta vårdnadshavarnas förskoleval. Flexibel inskolning tillämpas
vid erbjudande av plats och under året har spannet för den flexibla inskolningen utökats från 21 dagar till
60 dagar.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Ett fortsatt fokus på kompetens och förskollärarnas förutsättningar att bedriva undervisning enligt läroplanen blir avgörande i förskolenämndens fortsatta arbete. Detta inte minst mot bakgrund av den reviderade
läroplanen, som träder i kraft under 2019, där förskollärarnas ansvar i undervisningen förtydligas. Utöver
detta ser förskolenämnden ett behov att i det fortsatta arbetet uppmärksamma kontinuitet i barn- och personalgrupperna. Kopplat till detta finns utmaningen att utveckla strategier för att kunna nyttja arbetslagens
samlade kompetens optimalt.
Behovet att motverka geografisk obalans har uppmärksammats som en prioriterad fråga i förskolenämndens strategiska lokalplanering och även i 2018 års lägesbedömning kopplat till förskolornas lokalmässiga
förutsättningar. Det konstateras att möjligheterna att ha nära till förskolan skiljer sig beroende på var i
Malmö som barnen bor. För att kunna åstadkomma förändring skulle en utbyggnad behöva ske i de delar
av kommunen där det råder generell brist på förskoleplatser, vilket framför allt är i de centrala delarna av
staden.

Under året har utvecklingsarbetet i Malmö stads förskolor fortsatt för att bidra till Malmö stads mål om att
all mat som serveras av staden ska vara ekologisk år 2020. Malmö stads policy för hållbar utveckling och
mat har varit en av grundstenarna i arbetet.
Förskolenämnden har sedan mandatperiodens början arbetat utifrån målet att Hälso- och miljökrav ska styra
valet av produkter i förskolornas dagliga miljö och har kontinuerligt följt utvecklingen av andelen miljömärkta
livsmedelsinköp. Andelen har under år 2018 uppgått till i genomsnitt 75 procent, vilket innebär en ökning
jämfört med år 2017 (73 procent). Sedan år 2015 har andelen ökat med sammanlagt 18 procentenheter.
Nätverksträffar och kommunikationsinsatser för att uppmärksamma, synliggöra och inspirera Malmö
stads förskolor kring vikten av miljömärkta inköp är aktiviteter som bedöms ha bidragit till utvecklingen.
Att matlagningspersonal, chefer och pedagoger involverats i arbetet bedöms vara en viktig framgångsfaktor. Detta gäller även stöd till förskolechefer vid planering och uppföljning av livsmedelsinköp för att
skapa en lägesbild och ge underlag för kommande utvecklingsarbete.
Arbetet har skett i nära samarbete med andra förvaltningar, bland annat har miljöförvaltningen genomfört
regelbundna nätverksträffar för matlagningspersonal på förskolorna. För att uppmärksamma och stärka
arbetet med hållbar mat har miljöförvaltningen de senaste åren delat ut diplom till de förskolor som har
högst procent inköp av ekologiska livsmedel. Diplomen delades år 2018 ut till både tillagningskök och
mottagningskök i två kategorier. Nytt för året var att de tillagningskök som hade lägst växthusgasutsläpp

per kilo inköpta livsmedel uppmärksammades. År 2018 utmärkte sig sammanlagt 20 förskolor när det gäller ekologisk och klimatsmart mat, varav fyra tillagningskök och tre mottagningskök köpte mer än 90 procent ekologisk mat.
Förskolenämndens verksamhet ingår i projektet Klimatsmart mat i Malmö, ett gemensamt utvecklingsarbete
för att minska matens klimatpåverkan och matsvinn i förskolan. Projektet leds av miljöförvaltningen och
bland annat förskoleförvaltningen och serviceförvaltningen deltar. Inom ramen för projektet har utbildningsinsatser för att minska matens klimatpåverkan och svinnet inom förskolan genomförts. Utbildningen
har tagits fram av en brett sammansatt referensgrupp med bland andra projektledare från miljöförvaltningen, kökssamordnare, förskolechefer, förskollärare och matlagningspersonal från förskoleförvaltningen
och sektionschef från skolrestauranger vid serviceförvaltningen. Vidare har ett informationsmaterial tagits
fram till medarbetare för att minska matsvinn: Första hjälpen för rester och en information till vårdnadshavare
om klimatsmart mat finns nu. Förskolenämnden ser detta arbete som viktigt för att ytterligare kunna öka
andelen ekologisk mat som serveras i de kommunala förskolorna.

Enligt skollagen ska förskolenämnden som huvudman för den kommunala förskoleverksamheten vidta
åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Detta innebär ett krav på nämnden att säkerställa att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn. Förskolenämndens mål har utgått ifrån att ett
aktivt och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling bidrar till kommunfullmäktiges mål.
Arbetet under den gångna mandatperioden har inriktats på att skapa förutsättningar för det förebyggande
arbetet i syfte att göra Malmö till en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering och
kränkande behandling. Ett utvecklingsarbete för att stärka förskolorna i det förebyggande arbetet påbörjades år 2014 och har sedan dess haft hög prioritet. Förskolornas arbete mot kränkande behandling och diskriminering följs upp årligen och särskilda insatser har under åren vidtagits för att skapa likvärdiga förutsättningar för förskolorna att arbeta förebyggande. Förskolans värdegrund ska genomsyra all verksamhet.
Det förebyggande arbetet sker dagligen i mötet mellan barnen och medarbetarna på förskolan.
Samverkan med andra nämnder och externa aktörer har varit en viktig förutsättning. För att stärka verksamheternas förmåga att aktivt arbeta med ett normkritiskt perspektiv har ett samarbete etablerats mellan
de tre utbildningsnämnderna. I samarbete med Stockholms universitet har förskoleförvaltningen även tagit
fram stödmaterialet Förebyggande arbete och åtgärdande insatser gällande misstanke om sexuella trakasserier mot barn
av medarbetare i verksamheten.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet delvis bidragit till kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2018. För att
möta skollagens och diskrimineringslagens stränga krav på förebyggande insatser behöver utvecklingsarbetet fortsätta och fördjupas.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet delvis uppnåtts under året.

Uppföljningen av målindikatorerna visar att 85 procent av de kommunala förskolorna har upprättade planer mot diskriminering och kränkande behandling, vilket innebär en minskning jämfört med år 2017. Den
andra delen av uppföljningen har skett genom stickprov och 64 procent av undersökta förskolor (16 av 26
förskolor) uppfyller kraven i skollag och diskrimineringslag när det gäller innehållet i planerna. Resultatet
pekar på en viss förbättring jämfört med år 2017.
Förskoleförvaltningens åtaganden, som dels har bestått i att stärka arbetet med ett normkritiskt perspektiv
tillsammans med övriga skolförvaltningar och dels stärka förutsättningarna för förskolornas förebyggande
och främjande arbete på området, bedöms att bidragit till arbetet för ökad måluppfyllelse.
Varför blev det så?
Förskolenämndens arbete har tagit sin utgångspunkt i de krav som ställs på huvudmannen i skollagens 6:e
kapitel, i diskrimineringslagen och i kommunens planer om jämställdhet och antidiskriminering. En grundläggande förutsättning är att det på kommunens förskolor sker ett systematiskt arbete där planer mot diskriminering och kränkande behandling upprättas kontinuerligt. Inför år 2018 tillförde nämnden en målindikator om andelen planer som uppfyller kraven i skollag och diskrimineringslag för att på så sätt tydliggöra att det finns ett förbättringsbehov.
I förskoleförvaltningens regelbundna uppföljning av diskriminering och kränkande behandling konstateras
att förskolornas arbete uppvisar vissa förbättringar jämfört med tidigare år. Även om samtliga planer inte
uppfyllde skollagens och diskrimineringslagens krav i stickprovskontrollen innebär resultatet en förbättring från 5 av 25 år 2017 till 16 av 25 år 2018. Resultatet visar dock att det krävs fortsatta förbättringsåtgärder.
Förskolenämnden följer årligen upp antal registrerade ärenden om diskriminering och kränkande behandling. Under år 2017 registrerades 268 ärenden, vilket utgör en ökning med 100 procent från år 2015 och en
ökning med 42 procent jämfört med år 2016. Antalet registrerande ärenden år 2018 redovisas till nämnden
under våren 2019. En tänkbar förklaring är att fler händelser anmäls och att det därmed handlar om ett
mörkertal som minskar. Förklaringar som lyfts fram i lägesbedömning 2018 är utbildningsinsatser för förskolechefer och medarbetare på kommunens förskolor, en förtydligad process för anmälan och utredning
samt en ökad tillit mellan medarbetarna. I det åtgärdande arbetet vid misstanke om diskriminering eller
kränkande behandling framhålls kontinuitet i personalgrupperna, ett gemensamt förhållningssätt, tydlig
ansvarsfördelning och nära ledarskap som framgångsfaktorer.
Till följd av ändringar i diskrimineringslagstiftningen togs ett nytt stödmaterial fram gällande förskolans
plan mot diskriminering och kränkande behandling under 2018. I syfte att stärka kompetensen i det förebyggande arbetet har workshops genomförts kring förskolornas arbete med planerna med ambitionen att
deltagarna därefter ska ha förutsättningar att kunna stötta sina kollegor i arbetet.
För att stärka verksamheternas förmåga att arbeta aktivt med ett normkritiskt perspektiv har ett samarbete
etablerats mellan de tre utbildningsförvaltningarna. Processtödjarutbildningen Normkritik på riktigt har genomförts i samarbete med Pedagogisk Inspiration. Utbildningen påbörjades hösten 2017 och pågick under
hela 2018. Sammanlagt har 99 medarbetare på kommunens förskolor deltagit i processtödjarutbildningen.
Förskoleförvaltningen har i ett samarbete med Stockholms universitet utvärderat och reviderat stödmaterialet Förebyggande arbete och åtgärdande insatser gällande misstanke om sexuella trakasserier mot barn av medarbetare i
verksamheten. Under 2018 har arbete genomförts för att konkretisera de åtgärdsförslag som presenterades i
utvärderingen, vilket ska bidra till att ytterligare stärka organisationen vid händelse av misstanke om sexuella trakasserier.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Förskolan har enligt skollagen och diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder mot
diskriminering och kränkande behandling. Även om flera viktiga åtgärder vidtagits inom den kommunala
förskoleverksamheten de senaste åren pekar nämndens uppföljning på ett behov att fortsätta arbete med
att stärka förskolorna i det förebyggande och främjande arbetet. Planeringen och uppföljningen av de fortsatta utvecklingsinsatserna sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolenämndens mål har tagit sin utgångspunkt i skollagens krav om stöd och särskilt stöd som klargör
att barn i behov av särskilt stöd ska få det stöd som de behöver för att kunna ta del av utbildningen på ett
likvärdigt sätt. Förskolenämndens arbete för att bidra till kommunfullmäktiges mål har skett genom att
skapa förutsättningar för en förskoleverksamhet som anpassas efter barns behov och uppväger skillnader i
barns olika förutsättningar.
I inledningen av mandatperioden introducerades Alla barns rätt till stöd som prioriterat utvecklingsområde
inom den kommunala förskoleverksamheten. Syftet var att motverka kvalitetsskillnader i stödet till barn i
behov av särskilt stöd. Planering och uppföljning av förskolornas arbete har skett inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Arbetet kräver långsiktighet och har under åren möjliggjort flera viktiga utvecklingsinsatser som tillsammans bidragit till att höja kvaliteten och öka likvärdigheten i förskolornas arbete. Utvecklingen av stödmaterial och gemensamma riktlinjer har varit viktiga delar i detta arbete. Vidare har en förvaltningsgemensam organisation etablerats med specialpedagoger och psykologer i lokala utvecklingsteam för att stärka
förskolorna i deras utvecklingsarbete. Dessutom har samverkan och samarbete skett med Region Skåne
och Specialpedagogiska skolmyndigheten. För att stärka barn och elever på deras väg genom utbildningssystemet har förskolenämndens verksamhet haft ett nära samarbete med övriga utbildningsförvaltningar
kring övergångar där särskilt fokus riktats på barn och elever i behov av särskilda stödinsatser för att
kunna tillgodogöra sig undervisningen.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet delvis bidragit till kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2018. Bedömningen är att det krävs fortsatta utvecklingsinsatser och nämnden ser att fortsatt planering och uppföljning
bör ske inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att nämndsmålet delvis är uppnått.
Nämndens uppföljning av målindikatorn riktar fokus på förskolornas lokala utvecklingsarbete utifrån skollagens och läroplanens högt ställda krav. Det framgår att 52 av sammanlagt 55 slumpmässigt utvalda förskolor gör bedömningen att genomförda insatser under andra halvåret 2017 och första halvåret 2018 har

bidragit till att uppsatta mål inom området har kunnat uppnås. Motsvarande resultat föregående år var 45
av 55. Resultatet indikerar således en förändring i positiv riktning när det gäller det lokala utvecklingsarbetet kring alla barns rätt till stöd, vilket även lyfts fram i den senaste lägesbedömningen. Arbetet med förskoleförvaltningens åtaganden har innefattat insatser på övergripande nivå i syfte att säkerställa en förskoleverksamhet som kan tillgodose varje barns specifika behov av stöd.
Varför blev det så?
Skollagens och läroplanens krav på huvudmannen att skapa likvärdiga förutsättningar för förskolorna i arbetet med att möta alla barns behov av stödinsatser har varit utgångspunkten för arbetet med Alla barns
rätt till stöd. Planeringen och uppföljningen av arbetet har skett inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och genom särskilda uppföljningar.
En central utgångspunkt har varit att barns stödbehov inte är att betrakta som en egenskap hos det enskilda barnet. Arbetet förutsätter ett relationellt synsätt och ett bredare förhållningssätt där det är i barnets
möte med miljön som stödbehovet uppkommer. Därmed är det med anpassningar av miljön som förskolans medarbetare har möjlighet att stödja barnen. Lägesbedömningen drar slutsatsen att förskolorna det
senaste året i större utsträckning än tidigare har arbetat med miljöanpassningar. Det kan vara i de fysiska
miljöerna, men även i förskolornas sociala och pedagogiska miljöer. Många förskolor har också arbetat aktivt med organisering av barngrupperna för att kunna möta barnens stödbehov.
Förskoleförvaltningens stödmaterial inom området Alla barns rätt till stöd har utvärderats. Utvärderingen
visar att stödmaterialet har implementerats i varierande utsträckning. Vidare har förskoleverksamhetens
sätt att organisera språkutvecklande insatser för barn med grav språkstörning utretts under 2018.
Det framkommer i lägesbedömningen att ett relationellt synsätt mer och mer har inarbetats bland förskolornas medarbetare. Men det finns också förskolor som i sina uppföljningar betonar att det fortfarande
finns medarbetare som inte tagit till sig det nya synsättet och att det återstår arbete innan de viktiga perspektiv på barn och barns lärande som Alla barns rätt till stöd bygger på kan sägas genomsyra verksamheten.
En viktig slutsats i många av förskolornas egna analyser är att möjligheterna att etablera och upprätthålla
ett gemensamt förhållningssätt inom arbetslagen påverkas negativt av bristande kontinuitet i personalgrupperna.
En viktig del av utvecklingsarbetet har genomförts i samverkan med externa aktörer. Det stödmaterial för
samverkan med förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet som togs fram under 2017 har under året
implementerats. Stödmaterialet togs fram i samarbete med grundskolenämndens verksamhet och är ett
viktigt steg för att stärka barn och elever på deras väg genom utbildningssystemet. Detta inte minst för de
barn som är i behov av särskilda stödinsatser för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Samverkansavtal med Region Skåne har följts upp under året och löper vidare. En ny överenskommelse har tecknats
med Region Skåne avseende logopedinsatser på vissa av kommunens förskolor.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet med alla barns rätt till stöd har de senaste åren inneburit ett nödvändigt fokus på alla barns rätt till en
förskola som stärker deras identitet, lärande och utveckling utifrån deras individuella förutsättningar och
behov.
Förskolenämndens erfarenhet är att förskolornas arbete de senaste åren inneburit flera steg i rätt riktning
både utifrån skollagens rättighetsperspektiv och utifrån kravet på en likvärdig utbildning. Genomförda
uppföljningar pekar dock på behov av fortsatta utvecklingsinsatser. Förskolenämnden gör bedömningen
att det arbete som initierades på kommunens förskolor i och med Alla barns rätt till stöd behöver prioriteras
även kommande år.

Förskolenämnden har beslutat om två nämndsmål med inriktningen att bidra till att alla Malmöbor känner
sig trygga och säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Det ena målet lyfter fram vikten av att
nämnden aktivt samverkar med övriga nämnder, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor för att skapa
trygghet i Malmö. Detta tillkom år 2018 för att komplettera nämndens bidrag till Malmö stads arbete med
att stärka tryggheten i Malmö. Arbetet under 2018 har fokuserat på deltagande i förebyggande arbete tillsammans med bland annat polis, socialtjänst och grundskola. Ett starkt samverkansnät har byggts upp, vilket bedöms ha underlättat snabba och effektiva insatser vid krissituationer under året.
Det andra målet har handlat om att nämnden ska arbeta för att erbjuda barnen i Malmö en förskola med
en tillgänglig, trygg och säker miljö som stödjer deras utveckling och lärande. Kopplat till detta har ett genomgripande arbete kring en tillgänglig, trygg och säker miljö genomförts under mandatperioden. Ett gemensamt stödmaterial - Trygg och säker förskola - har tagits fram och utvecklats i flera omgångar och samtliga kommunala förskolor har under 2018 genomfört barnskyddsronder som underlag för ett systematiskt
arbete för en trygg och säker förskolemiljö.
Under det senaste året har utvecklingsarbetet haft inriktningen att skapa ett mer sammanhållet arbetssätt
kring trygghetsfrågor. Till följd av ett fokuserat arbete under senare delen av mandatperioden ligger förskolenämndens verksamhet långt framme rörande arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, RSA. Förskoleförvaltningen är pilotverksamhet för den fortsatta utvecklingen av RSA-processen och har som enda förvaltning i staden genomfört samtliga tre steg av metoden Tre steg för ett robustare Malmö under 2018.
Förskolenämndens bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet bidragit till
kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2018.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet är uppnått.
Uppföljningen av målindikatorn visar att det bedrivs ett aktivt arbete i samverkan med andra myndigheter,
nämnder och organisationer kring tryggheten i Malmö. Till grund för bedömningen ligger arbetet med förvaltningens åtagande där olika typer av samverkan för tryggheten i Malmö ingår.
Varför blev det så?
Under 2018 har arbetet med en gemensam och likvärdig organisering av arbetet med trygghetsfrågor i de
fem geografiska områdena i staden (Norr, Söder, Öster, Väster, Innerstaden) fortsatt bland annat genom
införandet av regelbundna samverkansmöten. Dessa veckovisa möten (benämnda exempelvis Fredagsmöte

och Örat mot marken) leds av socialtjänsten i stadens fem områden. Vidare deltar representanter för fritidsverksamhet, vård och omsorg, funktionsstöd, räddningstjänst, polis, grundskola och förskola. Här diskuteras trygghetsläget i respektive område och information om aktuella händelser i respektive organisation delges för att skapa en gemensam lägesbild. Vid behov samarbetar aktörerna för att stärka tryggheten och säkerheten i Malmö. Åtgärder som behöver vidtas sker oftast omgående och gruppernas representanter ansvarar för att sprida relevant information i sina respektive organisationer.
En anledning till att denna samverkan bedöms ha fungerat väl är att det finns ett engagemang hos samtliga
parter att lära av varandra och att samverka för en trygg miljö. De insatser som krävts till följd av allvarliga
händelser under året bedöms ha underlättats av de kontakter som etablerats genom samverkansmötena.
Förskolenämndens verksamhet har dessutom deltagit i olika nätverk och samarbeten för att skapa en trygg
och säker stad. SSPF - Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid - utgör ett etablerat samarbete för
trygghetsarbetet. Detta gäller även Malmö stads arbete med CTC (Communities that care) som varit under
uppbyggnad. Ett annat exempel är deltagandet i nätverk mot våldsbejakande extremism. De tre skolförvaltningarna har också utvecklat ett nära samarbete för erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika gemensamma trygghets- och säkerhetsfrågor. Under året har arbetet med samverkan kring barn och unga
fortsatt inom ramen för SBUM (Samverkan Barn & Unga Malmö). Förutom förskoleförvaltningen ingår
här grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, fritidsförvaltningen samt polisen.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
De samverkansarenor som etablerats och det gemensamma utvecklingsarbete som stärkts under året ligger
nu till grund för ett fortsatt arbete. Samverkan, samarbete och samsyn bedöms vara avgörande i arbetet
för en trygg och säker stad. Det lokalt baserade trygghetsarbetet är en viktig framgångsfaktor i det förebyggande arbetet med att skapa trygghet för Malmöborna. Detta för att möta behov både i nuläget och i
ett långsiktigt perspektiv.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet är uppnått.
Uppföljningen av målindikatorn visar att det under 2018 genomförts barnskyddsronder på samtliga kommunens förskolor. Resultatet visar att det pågår ett regelbundet och systematiskt arbete för att barnen ska
erbjudas en trygg och säker förskolemiljö. Genom förskoleförvaltningens åtaganden har flera insatser genomförts i syfte att skapa förutsättningar för förskolornas regelbundna arbete med en trygg och säker förskolemiljö.
Varför blev det så?
I skollagen görs en koppling mellan trygg omsorg och en god miljö. Det framgår att verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler som är trygga, säkra och hälsosamma för barn att trivas i. Avgörande är att
det på varje förskola finns en systematisk hantering av eventuella brister som kan uppkomma. För att

kvalitetssäkra arbetet och skapa förutsättningar för likvärdig hantering inom organisationen finns stödmaterialet Trygg och säker förskola. Av detta framgår att förskolorna ska genomföra årliga barnskyddsronder.
Barnskyddsronderna har varit föremål för granskning inom ramen för förskolenämndens internkontrollplan, senast i februari 2018. Det konstaterades att inte alla förskolor hade genomfört barnskyddsronder.
Bristerna åtgärdades dock omgående och vidtagna åtgärder har återrapporterats till förskolenämnden.
Organisationen för Trygg och säker förskola har setts över och det har under året genomförts en rad aktiviteter för att förbättra förskolelokalernas tekniska säkerhet. Bland annat har brandskydd och brandlarm
setts över på utvalda förskolor och ett arbete för att ta fram funktionsbeskrivningar för inbrottslarm och
passagesystem för nybyggnationer har initierats. Vidare risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) genomförts i
syfte att öka kunskapen och medvetenheten inom organisationen.
Med det nya sättet att organisera arbetet med och kring Trygg och säker förskola har samordningsansvaret
förts över till förvaltningens beredskapssamordnare. Därmed har samordningsansvaret knutits till förvaltningens krisberedskap och det övergripande säkerhets- och beredskapsarbetet, vilket bedöms skapa bättre
förutsättningar för ett sammanhållet stöd för förskolorna och i det verksamhetsnära trygghets- och säkerhetsarbetet. Arbetet med RSA har genomförts i samarbete mellan stadskontoret, representanter från förskolorna och förvaltningens stabsavdelningar. Därmed har arbetet bidragit till en gemensam kunskap om
sårbarheter och risker inom verksamheten.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Utvecklingen av en trygg och säker förskolemiljö sker framför allt i det dagliga arbetet på förskolorna.
Förskolenämnden har ett övergripande ansvar att säkerställa trygga och säkra förskolemiljöer för barnen
att vistas. Förskolenämndens bedömning är att det krävs fortsatta utvecklingsinsatser. Fortsatt planering
och uppföljning sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolenämndens arbete har tagit sin utgångspunkt i förskolans läroplan och Malmö stads kulturstrategi
som utgår ifrån målsättningen om alla barns lika tillgång till kultur oavsett bakgrund. Nämndens arbete för
att bidra till kommunfullmäktiges mål har skett genom att skapa förutsättningar för en förskola där barnen
ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och utmanas i sitt lärande genom olika estetiska uttrycksformer.
Nämndsmålet har förutsatt aktiv samverkan och samarbete med kulturnämnden, ett samarbete som påbörjades under den gångna mandatperioden och som successivt har fördjupats. Konkret har samarbetet
inneburit att barnen i förskolorna kontinuerligt kan erbjudas kulturupplevelser och att förskolornas förutsättningar för ett kreativt skapande tillsammans med barnen stärkts.
Under mandatperioden har Kreativt lärcentrum etablerats som en fysisk arena för samarbete kring kulturfrågor, som erbjuder både aktiviteter riktade till barnen och kompetensutveckling för medarbetare. I syfte
att understryka läroplanens krav och professionens möjligheter har ett inspirationsmaterial, Kultur i förskolan, tagits fram och distribuerats till samtliga förskolor i Malmö. Dessutom har Kulturkartan etablerats som
en möjlighet för förskolorna att ta del av kulturförvaltningens utbud. Utifrån ett kommunövergripande
perspektiv bedöms samarbetet för att erbjuda barnen möjligheter till kultur och kreativa möten ha bidragit

till arbetet med Malmö som en socialt hållbar stad.
Förskolenämndens bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet bidragit till
kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2018.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet är uppnått.
Uppföljningen visar att det under läsåret 2017/2018 genomfördes totalt 140 aktiviteter för barn i Kreativt
lärcentrums regi. Vidare tog sammanlagt 86 procent av barnen i den kommunala förskoleverksamheten
del av kulturnämndens utbud till förskola och skola under år 2018. De vanligaste aktiviteterna var film,
litteratur, musik och teater.
Förskoleförvaltningens åtaganden kring samarbete med kulturförvaltningen för att ge förskolorna likvärdiga förutsättningar för det kreativa skapandet tillsammans med barnen bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen.
Varför blev det så?
Det fleråriga samarbetet med kulturnämndens verksamheter har skapat möjligheter för förskolorna att erbjuda barnen olika former av kulturupplevelser genom arrangemang på stadens olika scener och kulturinstitutioner, men även genom att professionella kulturutövare har bjudits in till förskolorna.
En grundläggande målsättning utifrån läroplansuppdraget och Malmö stads kulturstrategi är att ge förskolorna likvärdiga förutsättningar för ett kreativt skapande tillsammans med barnen. Förskolorna kan ta del
av kulturnämndens utbud via Kulturkartan. Kreativt lärcentrum har erbjudit kulturupplevelser för barn och
pedagoger, och har också fungerat som mötesplats för flera nätverk som rör kultur i förskolan.
Samarbetet har tagit avstamp i Malmö stads kulturstrategi som prioriterar stadens förskolor som en viktig
arena för kultur. Kulturstrategin förutsätter samverkan, men understryker även facknämnden och fackförvaltningens handlingsutrymme och ansvarstagande utifrån de nationella styrdokumenten som nödvändiga
förutsättningar för måluppfyllelse. Därmed finns en tydlig och för samarbetet nödvändig koppling till förskolans undervisningsuppdrag. Med utgångspunkt i förskolans läroplan, barnkonventionen och Malmö
stads kulturstrategi initierades hösten 2017 arbetet med att ta fram en kulturplan för Malmös förskolor.
Under 2018 modifierades uppdraget för att bättre möta förskolornas behov och förutsättningar. Kulturplanen ersattes med stöd- och inspirationsmaterialet Kultur i förskolan. Fokus ändrades från ett plandokument med karaktär av styrdokument till ett stöd- och inspirationsmaterial, Kultur i förskolan, som understryker professionen och läroplanens krav på en planering av verksamheten som tar sin utgångspunkt i arbetet
med barnen.
Uppföljning av förskolornas arbete med att ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och
utmanas i sitt lärande genom olika estetiska uttrycksformer utgår primärt ifrån läroplansområdet Utveckling
och lärande som på övergripande nivå följs upp i samband med lägesbedömningen. Lägesbedömning 2018
visade på en fortsatt positiv utveckling när det gäller kommunala förskolor som lyfter fram estetiska uttrycksformer som prioriterat utvecklingsområde.
Inom förskolenämndens verksamhet finns tydliga samarbetsstrukturer som stärker förutsättningarna för
de lokala kulturombuden på förskolorna. Bland annat genomfördes under hösten en inspirationsdag för
alla kulturombud på både kommunala och fristående förskolor.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Samarbetet med kulturnämnden behöver fortsätta utifrån Malmö stads kulturstrategi. Värdet av fortsatt
samarbete understryks i och med den reviderade läroplanen som börjar gäller från och den 1 juli 2019. Fokus kommer att vara på utveckling av kultur och estetiska lärprocesser i förskolan. En central målsättning i

den nya läroplanen är att ge barnen möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och sitt intresse för det
lokala kulturlivet.
Att fortsätta att följa utvecklingen när det gäller hur förskolor tar del av kulturnämndens utbud är viktigt
för att ge kunskap i det fortsatta samarbetet med kulturnämnden. Detta i syfte att öka andelen barn som
tar del av stadens kulturutbud.

Förskolenämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet har förutsatt nära samverkan med andra nämnder
och aktörer för att säkerställa utbyggnaden av samhällsservice i form av förskolor med god kvalitet och att
tillhandahålla förskoleplatser till barn och deras vårdnadshavare.
Det har under mandatperioden skett ett kontinuerligt och aktivt arbete inom nämndens verksamhet för att
föra fram förskolans behov i samhällsplaneringen. Kostnadsutvecklingen när det gäller lokaler har haft särskilt stort fokus under andra halvan av mandatperioden. Ökade lokal- och underhållskostnader har direkt
påverkan på det ekonomiska utrymmet för den pedagogiska verksamheten. Därför har ett särskilt analysarbete genomförts. Resultaten av analysen pekar på att det krävs ytterligare åtgärder för att uppnå kostnadseffektiva lösningar.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet inom nämndens verksamhet genomförts på
det sätt som nämnden planerade inför år 2018, men att det i arbetet för ökad måluppfyllelse krävs ett fortsatt samarbete mellan flera nämnder i Malmö stad för att ta fram underlag för strategier som kan motverka
kostnadsutvecklingen.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet är delvis uppnått.
Uppföljningen av nämndens målindikatorer visar att samarbetet med andra nämnder i lokalkostnadsfrågor
ännu inte är fullt utvecklat och förankrat. Förskolenämnden har arbetat aktivt för att föra fram förskolans
behov på ett tidigt stadium och besvarat remisser i stadsplaneringsfrågor. Förvaltningens åtagande att arbeta strategiskt för att utveckla kostnadseffektiva och hållbara lösningar vid utbyggnad och ombyggnad av
förskolor bedöms som delvis fullföljt.
Varför blev det så?
Ett särskilt analysarbete för att identifiera och utreda faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen har påbörjats i nära samarbete med serviceförvaltningen. Förskolenämndens förvaltning har deltagit i olika
kommungemensamma arbetsgrupper för att ta till vara och föra fram förskolans intressen, samt för att bidra med kunskap inför de slutliga besluten. Vidare har arbete skett genom nätverk och arbetsgrupper om

hållbar utbyggnad och ombyggnad av förskolor, samt i samråd för detaljplaner, andra planer och översiktsplan med målet att tillgodose behovet av förskolor i staden. Förutom ökade kostnader till följd av utbyggnad av fler platser och ersättning av lokaler som av olika skäl behövt avvecklas har skärpta myndighetskrav och höga ambitioner kring stadens utveckling varit kostnadsdrivande utmaningar som behöver
tydliggöras och omhändertas.
Projektet Fokusgrupp Framtidens Förskola påbörjades under året och är en plattform för olika kompetenser
inom förskolenämndens verksamhet för att arbeta med utveckling av förskolors fysiska utformning för att
skapa likvärdiga, hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Detta skapar bland annat förutsättningar för
fördjupning i de planeringsmässiga ramar som finns samt hur ekonomi kan kopplas till planeringsprocessen.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Åtgärder i form av fördjupade analysunderlag och för att stärka strukturer för arbetet med kontinuerlig
kostnadskontroll behöver fortsätta i nära samarbete med flera av stadens nämnder. I arbetet framöver är
det av stor vikt att fortsätta att utreda de olika faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen. Detta kräver
ett fortlöpande internt utvecklingsarbete kring utformningskrav och ett fortsatt samarbete med flera av
stadens förvaltningar för att stämma av analyser och bedömningar. Detta för att uppnå en gemensam problembild när det gäller förutsättningarna för kostnadseffektiva och hållbara lösningar vid utbyggnad och
ombyggnad av förskolor.

Förskolenämnden har beslutat om två nämndsmål med inriktning på att bidra till utvecklingen av en klimatsmart stad och att stärka ett hälsofrämjande arbete. Det ena målet lägger fast att hälso- och miljökrav
ska styra valet av produkter i förskolornas dagliga miljö och det andra sätter fokus på vikten av att barn
ska erbjudas en förskoleverksamhet som stödjer fysisk aktivitet och hälsosamma livsval.
När det gäller målet kring hälso- och miljökrav ser nämnden att utvecklingsarbetet såväl under år 2018
som under mandatperioden i flera avseenden har gått i en positiv riktning. Malmö stads policy för hållbar
utveckling och mat har varit en av utgångspunkterna för nämndens arbete. Förskolenämndens verksamhet
har arbetat för att öka omfattningen av ekologiska varor i nämndens verksamheter med särskilt fokus på
livsmedel. De konkreta utvecklingsinsatser som hittills genomförts bedöms ha stärkt förutsättningarna för
nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet. Under mandatperioden har andelen miljömärkta livsmedelsinköp ökat med 18 procentenheter. Detta tillsammans med arbetet för en kemikaliesmart vardag för
barn bedöms ha bidragit till att minska en negativ påverkan på klimat och miljö. Samverkan med bland
annat miljönämnden och servicenämnden har varit central för att bidra till måluppfyllelsen.
Inom ramen för barns fysiska aktivitet och hälsosamma livsval har ett kontinuerligt arbete för att säkerställa en god utemiljö på förskolegårdarna genomförts. Möjligheterna för barn i de kommunala förskolorna att utforska naturen ser olika ut. Bedömningen är att olika insatser för att utveckla och förbättra förskolornas nära utemiljö tillsammans med erbjudandet av kompensatoriska möjligheter att besöka grön-

och naturområden har skapat förutsättningar för måluppfyllelsen.
Förskolenämndens mål när det gäller barns fysiska aktivitet och hälsosamma livsval har särskilt lyfts fram
under mandatperioden i den analys av nämndsmål utifrån kommunfullmäktigemål som årligen tas fram till
kommunstyrelsen. I analysen avseende år 2017 konstaterades att förskolenämnden till skillnad från andra
nämnder hade mål om hälsosamma livsval och fysiska aktiviteter, samt hälso- och miljökrav för produkter
som används i verksamheten.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet bidragit till kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2018.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet är delvis uppnått.
Andelen inköpta livsmedel under år 2018 uppgick till i genomsnitt 75 procent, vilket innebär en ökning
med två procentenheter jämfört med föregående år (73 procent). Med detta har den positiva utvecklingen
sedan år 2015 fortsatt då andelen successivt ökat för varje år inom förskolenämndens verksamhet. Dock
uppnåddes inte förskolenämndens målvärde för år 2018 om 78 procent, vilket påverkar bedömningen av
måluppfyllelsen.
Den positiva utvecklingen när det gäller bland annat andelen miljömärkta livsmedel under senaste mandatperioden bedöms vara ett resultat av genomförda insatser för att säkerställa att hälso- och miljökrav styr
valet av produkter i förskolans dagliga miljö och för att öka andelen inköp av miljömärkta livsmedel. Förskoleförvaltningens åtagande bedöms här ha bidragit till måluppfyllelsen.
Varför blev det så?
Samarbetet med miljönämnden och servicenämnden för att utveckla arbetet med att reducera klimatutsläppen från mat i förskolan bedöms ha bidragit med viktig kunskap genom verksamhetsnära utbildningsinsatser för förskolechefer, pedagoger och matlagningspersonal. Arbetet med att stödja förskolechefer vid
planering och uppföljning i syfte att höja andelen miljömärkta livsmedelsinköp bedöms dock inte fullt ut
ha gett förväntad effekt.
Nätverksträffar och kommunikationsinsatser genomförs kontinuerligt för att uppmärksamma, synliggöra
och inspirera förvaltningens förskolor kring vikten av miljömärkta inköp. Förskoleförvaltningen och miljöförvaltningen har ett nära samarbete för samsyn. Miljöförvaltningen har exempelvis genomfört regelbundna nätverksträffar för matlagningspersonal på förskolorna.
Deltagandet i projektet Klimatsmart mat har varit en viktig bas för samverkan och utveckling. Här har ett
gemensamt utvecklingsarbete genomförts tillsammans med bland annat servicenämnden och miljönämnden med utgångspunkt i Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad. Matpolicyn lägger grunden för att
höja andelen ekologisk mat och minska klimatpåverkan. Projektet löper vidare under år 2019.
Ett stödmaterial finns nu för arbetet med en kemikaliesmart vardag för barn på förskolor, vilket syftar till
att underlätta arbetet med att se till att barnen får en ännu bättre miljö att vistas i. Barnen kan också vara
delaktiga i arbetet mot en kemikaliesmartare miljö. Stödmaterialet innehåller tips och checklistor för olika
områden, exempelvis när det gäller möbler och textil, leksaker, skapandematerial samt mat.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Det fortsatta utvecklingsarbetet inom förskolenämndens verksamhet tar sin utgångspunkt i skollagstiftningen, förskolans läroplan och stadens mål. Kontinuerliga kommunikationsinsatser kring hälsosamma val
och miljömärkta livsmedel genom att bland annat synliggöra goda exempel ska bidra till en fortsatt positiv
utveckling.

Genom att vidareutveckla strukturerna för det fortsatta arbetet i form av bland annat nätverk och ytterligare arbete med att höja kompetensen ska redan inhämtade kunskaper bibehållas och möjligheter att fortsätta att stärka kompetensen kring ekologisk och klimatsmart mat i förskolan stärkas. Parallellt med detta
arbete kan införandet av registrering av barns närvaro på förskolan via digitalt närvarosystem stärka möjligheterna att säkerställa att rätt antal portioner lagas/skickas ut/läggs upp, vilket i sin tur kan bidra bland
annat till minskat matsvinn.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet är uppnått.
Nämndens målindikator om kvalitetshöjande åtgärder i förskolornas utemiljö bedöms vara uppnådd. När
det gäller antal besök av förskolor i Bokträdgården överstiger resultatet nämndens målvärde. Förskoleförvaltningens åtagande att förbättra förutsättningarna för barnens utevistelse bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen.
Varför blev det så?
Det sker ett kontinuerligt arbete för att se till att barn dagligen vistas utomhus, såväl på förskolans egen
utegård som i närliggande parker och lekplatser samt i form av olika utflykter till andra naturområden.
Enligt den senaste lägesbedömningen varierar kvaliteten i utemiljön på de kommunala förskolorna. För
befintliga utemiljöer genomförs kontinuerliga besiktningar för att säkerställa att utemiljön är trygg och säker och dessa har legat till grund för insatser under året. Arbetet har genomförts i samarbete med serviceförvaltningen. Varje år tas underhållsplaner fram som underlag för åtgärder, där utemiljön är en viktig del.
Under året har kvalitetshöjande åtgärder i utemiljön genomförts i samtliga utbildningsområden.
Barn i Malmö stads förskolor har erbjudits att besöka Bokträdgården i Torup där barn och pedagoger ges
tillgång till en stimulerande utemiljö som skapar utrymme att röra på sig i lek och olika aktiviteter. Möjligheterna att utforska naturen ser olika ut mellan olika förskolor i stadsmiljö och Bokträdgården kan här
fungera som komplement. Att få vistas i en grönskande miljö kan gagna barn som idag inte har tillgång till
de utemiljöer som de behöver och detta kan bidra till utjämnande effekter av socioekonomiska skillnader.
Ett övergripande syfte har varit att skapa en likvärdig förskoleverksamhet för alla barn i Malmö. I augusti
2018 stärktes förutsättningarna ytterligare för utepedagogiskt arbete då en förskolebuss knöts till varje utbildningsområde. Syftet har varit att detta ska bidra till att öka likvärdigheten och den utepedagogiska kvaliteten inom utbildningsområdena.
Pedagogisk inspiration, PI, har erbjudit förskolor att ansöka om särskilda satsningar när det gäller utemiljö.
Inom ramen för Pedagogiska förskolegårdar kan Malmö stads förskolor få möjlighet att få stöd i sitt utvecklingsarbete kring utomhuspedagogiska arbetssätt och den fysiska utemiljön. Utgångspunkten är att skapa
kreativa, spännande och gröna förskolegårdar för barn.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Det är viktigt att fortsättningsvis arbeta målinriktat för att främja barns möjligheter till fysisk aktivitet och
hälsosamma livsval. Detta innebär ett fortsatt kontinuerligt arbete i samverkan med andra nämnder och

fastighetsägare för att utveckla utemiljöerna på förskolorna, särskilt i den täta staden. Ett verktyg som används i detta arbete är lekvärdesfaktorn, vilket baseras på utemiljöns fysiska kvalitet utifrån ett antal olika
kvalitetsaspekter. Under året har en utvärdering av lekvärdesfaktorn gjorts som kan komma att användas i
det fortsatta arbetet. Vidare kommer utflykter till närliggande parker och lekplatser, samt till andra naturområden även fortsättningsvis erbjudas som komplement.

Förskolenämnden har under mandatperioden arbetat systematiskt och långsiktigt för att skapa bra arbetsvillkor, säkerställa kompetensförsörjningen och öka kompetensen i verksamheten.
Flertalet av de genomförda insatserna för att minska sjukfrånvaron har syftat till att stärka organisationens
förmåga att arbeta förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt stärka det kvalitativa och
effektiva arbetet utifrån Malmö stads rehabiliteringsprocess.
Den ökade konkurrensen och den nationella brist som råder avseende förskollärare har i stor utsträckning
påverkat möjligheterna att rekrytera förskollärare och därmed måluppfyllelsen. Insatser som genomförts
har haft en långsiktig inriktning att säkerställa förutsättningar för professionsuppdraget, exempelvis organisationsutvecklingen och tid för verksamhetsutveckling samt lönebildningsarbete. Detta i syfte att erbjuda
goda och attraktiva arbetsförhållanden. En viktig del i att attrahera, rekrytera och behålla förskollärare är
även arbetet med attraktiva karriärmöjligheter, vilket möjliggjorts genom organisationsutvecklingens nya
roller som förste förskollärare och biträdande förskolechef.
Nämnden har arbetat för att möjliggöra fler karriärvägar till förskolan och har under året bland annat ansökt om en ny yrkeshögskoleutbildning för pedagog med inriktning förskola. Under året har uppföljning
av introduktionssystemet implementerats med syftet att tidigt skapa goda förutsättningar för att behålla
medarbetare i verksamheten. Nämndens insatser är långsiktiga och förväntas skapa förutsättningar för en
likvärdig förskola av god kvalitet, öka attraktiviteten som arbetsgivare och utveckla det pedagogiska uppdraget.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet bidragit till kommunfullmäktiges mål, men inte i den omfattning som nämnden planerat inför år 2018.

Hur gick det?
Den samlade bedömningen är att nämndsmålet som helhet inte har uppnåtts under året.
Till grund för bedömningen ligger bland annat andelen timavlönade barnskötare som är låg jämfört med
nämndens målvärde och andelen barnskötare med formell kompetens som uppvisar en ökning jämfört
med december föregående år. Detta samtidigt som antalet förskollärare och förste förskollärare har fortsatt att minska och sjukfrånvaron inte har nått målvärdet för år 2018.
Varför blev det så?
Under 2018 fortsatte arbetet utifrån befintliga planer, men det utvecklades också och nya insatser för ökad
måluppfyllelse påbörjades. Arbetet bedöms vara ändamålsenligt för att kunna bidra till måluppfyllelse,
men nämnden kan konstatera att insatserna inte ännu fått fullvärdig effekt.
Den ökade konkurrensen och den nationella brist som råder avseende förskollärare har i stor utsträckning
påverkat möjligheterna att rekrytera förskollärare och därmed måluppfyllelsen. En rad insatser har genomförts för att långsiktigt säkerställa förutsättningar för professionsuppdraget. Organisationsutvecklingen
och tid för verksamhetsutveckling samt en lönesatsning i början av året har syftat till att både rekrytera
och behålla medarbetare.
En viktig del i att attrahera, rekrytera och behålla förskollärare har även varit arbetet med attraktiva karriärmöjligheter, vilket möjliggjorts genom organisationsutvecklingens nya roller som förste förskollärare
och biträdande förskolechef. Nu genomförs introduktionsuppföljning av förskollärare efter att de varit
anställda i sex månader med syftet att tidigt skapa goda förutsättningar för att behålla medarbetare i verksamheten.
Måluppfyllelsen när det gäller barnskötarnas kompetens beror till stor del på projektet Kompetensförsörjning
barnskötare där flera aktiva insatser har genomförts. Det handlar om förvaltningsinterna kompetenshöjande
utbildningar för barnskötare genom uppdragsutbildning, introduktionsutbildning och femdagars utbildning. Satsningen på ökad samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kring gymnasieoch vuxenutbildningen till barnskötare har bland annat resulterat i ökad andel vuxenstuderande. Det handlar också om de arbetsmarknadspolitiska insatserna såsom traineer, förskoletalanger och introduktionsjobb
för potentiella medarbetare där det nära samarbetet med Arbetsförmedlingen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedöms ha haft betydelse. Bedömningen är att antalet barnskötare med formell utbildning på sikt ytterligare kommer att öka utifrån de kompetensförsörjningsinsatser för barnskötare som pågår.
Den låga andelen timavlönade barnskötare är bland annat resultatet av systematisk utannonsering av tillsvidare- och visstidstjänster, månadsanställning av barnskötare i högre grad och införandet av bemanningsteam samt utbildningsinsatser kring resurs- och bemanningsplanering. Årets insatser kopplat till de timavlönade barnskötarna har även resulterat i en halvering av sjukfrånvaron inom gruppen, vilket medför
förbättrade förutsättningar för verksamheten ur arbetsmiljösynpunkt samt kontinuitetsperspektiv.
Flertalet av insatserna för att minska sjukfrånvaron syftar till att stärka organisationens förmåga att arbeta
förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att bedriva en kvalitativ och effektiv rehabiliteringsprocess. Förvaltningens skyddskommitté är överens om att de fortsatta insatserna ska fokusera på
medarbetarnas förutsättningar att utföra sitt uppdrag i en god arbetsmiljö med en hållbar arbetsbelastning.
Dilemmat för sjukfrånvarons resultat är långtidssjukfrånvaron som ofta innefattar komplexa sjukdomsbilder där sjukvårdens tillgänglighet och ett nära samarbete med försäkringskassan är betydelsefulla.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet med att utveckla goda arbetsvillkor och en attraktiv arbetsmiljö som skapar en trygg och lärande
miljö är ett långsiktigt arbete för att öka antalet förskollärare och öka kompetensen bland barnskötare. Att

minska ohälsan i organisationen är en fortsatt stor utmaning. Bedömningen är att de åtgärder och aktiviteter som pågår och planeras är långsiktigt hållbara och kan bidra till ökad måluppfyllelse på sikt. Bland annat planeras det för ytterligare insatser tillsammans med företagshälsovården och arbetet med att minska
sjukfrånvaron kommer att vara fortsatt intensifierat med fokus på korttidssjukfrånvaro under de kommande åren.

Utgångspunkten för förskolenämndens arbete under den gångna mandatperioden har varit att skapa förutsättningar för att utveckla Barnens bästa förskola. Aktiva insatser har genomförts för att möta stora utmaningar kring kvalitet, kompetens och kapacitet, ett arbete som bedöms ha bidragit till framsteg på flera
områden men där händelseutvecklingen under mandatperioden också medfört nya behov av utvecklingsarbete. Förskolans viktiga roll för barns utveckling och för en hållbar stad har varit en grundläggande utgångspunkt för nämndens arbete och andelen barn som deltar i förskoleverksamhet har ökat under mandatperioden.
Att skapa förutsättningar för förskolornas kvalitet och innehåll med fokus på det pedagogiska uppdraget
utifrån nationella styrdokument har varit grundläggande för nämndens arbete de senaste fyra åren. Det
systematiska kvalitetsarbete som bedrivits inom förskolenämndens verksamhet är nu väl etablerat och ett
resultat av ett målinriktat arbete som tagit avstamp i dialog och tillit till professionen. Under mandatperioden har Malmö stads förskoleverksamhet varit föremål för tillsyn av Skolinspektionen, som konstaterade
att det bedrivs ett väl fungerande arbete kring förutsättningar för och utvecklingen av utbildningen i förskolan. Vidare har nämndens verksamhet ingått som försöksverksamhet i Tillitsdelegationens arbete med
att undersöka hur en tillitsbaserad styrning kan skapa effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna.
Ett intensivt fokus på kapacitet och utbyggnad av förskoleplatser kom att prägla inledningen av mandatperioden. År 2014 befann sig nämnden i ett kritiskt läge då efterfrågan på förskoleplats översteg tillgången
med 900 platser. Sedan dess har 5000 nya kommunala förskoleplatser skapats i Malmö stad, varav 2500
har ersatt lokaler som av olika skäl behövt avvecklas. Befolkningsutvecklingen när det gäller förskolebarn
kom i slutet av mandatperioden att börja plana ut och år 2018 var platstillgången tillräcklig för att hantera
efterfrågan under hela året. När nämnden nu ska arbeta vidare med kapaciteten är det lokalkostnadsutvecklingen som framstår som den största utmaningen på detta område.
Kompetensförsörjningen inom Malmö stads förskoleverksamhet har successivt kommit att bli nämndens
mest omfattande utmaning, vilket väntas prägla arbetet flera år framöver. Antalet förskollärare har fortsatt
att minska under mandatperioden. Flera aktiva insatser har genomförts för att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för professionens uppdrag. Viktiga exempel är en genomgripande organisationsutveckling,
införandet av tid för verksamhetsutveckling och lönesatsning i syfte att rekrytera och behålla medarbetare.
Parallellt med detta har kompetenshöjande insatser för barnskötare bidragit till att andelen med formell
kompetens har ökat.
Förskolans kvalitet skapas i mötet mellan barn och medarbetare. I 2018 års lägesbedömning framträder ett
antal slutsatser kopplade till kompetens. Den samlade kompetensen i arbetslaget påverkar arbetet i hög
utsträckning, personalkontinuiteten påverkar barn som är i behov av trygga och stabila relationer och möjligheterna att skapa ett gemensamt förhållningssätt stärks av en hög personalkontinuitet. Detta är nu centrala utgångspunkter i förskolenämndens fortsatta arbete med att skapa förutsättningar för förskolornas
arbete.

Under år 2018 lämnade Tillitsdelegationen över sitt huvudbetänkande till regeringen. Den kvalitetsmodell
som används inom förskolenämndens verksamhet i Malmö stad har varit en av 12 verksamheter i delegationens arbete med att undersöka hur en tillitsbaserad styrning kan skapa effektivare verksamheter och
större nytta och kvalitet för medborgarna. Detta har bildat en viktig grund för slutsatserna i huvudbetänkandet.
Tillitsdelegationen för bland annat fram att kultur, värdegrund, ledarskap och medledarskap bör få en betydligt mer framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och mål- och resultatstyrning bör bli
mindre detaljerad och mer möjliggörande. Tillitsdelegationen menar att "medarbetares handlingsutrymme

behöver stärkas och att styrningen inte ska ske på långt avstånd "med fjärrkontroll" utan i nära dialog och
samförstånd" (Tillitsdelegationen, SOU 2018:47, sid. 16).
Förskolenämndens kvalitetsmodell och de senaste årens utvecklingsarbete i form av bland annat organisationsutveckling och tid för verksamhetsutveckling bedöms i väsentliga delar ligga i linje med betänkandets
slutsatser och förslag. Det finns därmed en god grund att stå på inför det fortsatta utvecklingsarbetet som
även fortsättningsvis ska ta sats i förskolans styrdokument och utgå ifrån professionens kunskaper och erfarenheter.
Utvecklingen av barnens bästa förskola kräver långsiktigt hållbara förutsättningar för förskolorna i Malmö
stad. En viktig del i arbetet med att möta de utmaningar som nämndens verksamheter står inför är fördjupad kunskap om hur resurser ska fördelas för ökad måluppfyllelse och likvärdighet för barnen. Som ett led
i detta genomfördes en utvärdering av förskolenämndens resursfördelningsmodell under året. Denna konstaterar att det är svårt att isolera effekterna av resursfördelningsmodellen från andra faktorer som påverkar verksamheterna och dess kvalitet. Även Tillitsdelegationen (SOU 2017:56) konstaterar att det är svårt
att separera en analys av ersättningsmodeller från övrig styrning då det är en del av den samlade styrningen. Det finns ett behov att vidare utreda ytterligare faktorer som kan påverka verksamhetens förutsättningar och under 2019 fortsätter därför arbetet med att utveckla den interna resursfördelningen för
barnens bästa förskola.

Förskolenämnden bidrar genom sitt kärnuppdrag till utvecklingen av den socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara staden. Det systematiska arbetet för att utveckla barns rätt till inflytande och delaktighet i
förskolan är viktigt för en hållbar utveckling. Det dagliga arbetet utifrån skollag och läroplan sker i mötet
med barnen och knyter tydligt an till FN:s globala mål om ett inkluderande samhälle och allas rätt till utbildning. Dessa kopplingar har tydliggjorts under året och bidragit i Malmö stads arbete med en nulägesanalys utifrån de globala målen. Malmökommissionens rekommendationer är fortsatt relevanta och utgör
ett viktigt kunskapsunderlag för nämnden.
Genom samarbete med andra nämnder, myndigheter och organisationer har ett aktivt arbete för att få fler
barn att delta i förskoleverksamheten genomförts. Återkommande träffar med representanter från civilsamhället har genomförts för att hitta vägar för fördjupad samverkan. Regeringen och Sveriges kommuner
och landsting, SKL, tecknade under våren en överenskommelse om att den öppna förskolan ska utgöra en
arena för integration. Detta ligger i linje med det arbete som pågår i Malmö stads familjecentraler och
öppna förskolor. Under året har förskolans roll i integrationen även lyfts i arbetet utifrån den statliga Delegationen mot segregation.
Förskolans roll som samhällsaktör med erfarenheter och kunskaper om barns uppväxtvillkor är viktig i det
trygghetsskapande arbetet i Malmö. Förskolenämndens verksamhet bedriver ett lokalt och strukturerat arbete tillsammans med bland annat polis, räddningstjänst, grundskola och socialtjänst, vilket har bidragit till
snabba och effektiva insatser vid händelser under året. Malmö stads arbete med Communities that care
(CTC), som är ytterligare en plattform för arbetet med att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn
och unga, har utvecklats under året.
Under våren uppmärksammades den svenska förskolan på flera sätt i samhällsdebatten, bland annat genom Förskoleupproret och kampanjen #pressatläge. Detta bedöms ha bidragit till ett ökat fokus på förskolans utmaningar i hela Sverige. Malmö stad är en drivande aktör när det gäller att synliggöra förskolans roll
i samhället och de utmaningar som verksamheten står inför. Vikten av att arbeta för att fler vill bli förskollärare och att de stannar kvar i och återvänder till yrket belystes bland annat vid ett seminarium på Almedalsveckan. Under året har arbete påbörjats för att öka systematiken i omvärldsarbetet utifrån kommunfullmäktiges strategiska omvärldsprogram. Vidare har förskolenämndens verksamhet deltagit i ett nätverk
inom SKL som bidragit i ett arbete kring skolans rekryteringsutmaningar där lokala strategier och exempel
lyfts fram.
Förskolans betydelse i arbetet för allas lika värde har legat till grund för flera utvecklingsinsatser under
2018. Förskoleverksamhetens arbete med HBTQ-frågor har bland annat omfattat uppstart kring HBTQ-

diplomering och deltagande i årets Pride-festival i Malmö.
I Malmö stad har förberedelser för att inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter med målet att öka tillgänglighet, servicen och kvalitet på information för medborgare, företagare och besökare genomförts under året. Införandet av ett kommungemensamt kontaktcenter ska bland annat leda till att malmöborna på
ett enklare sätt kan komma i kontakt med förskoleverksamheten.

Organisationsutveckling
Förskolechefens ansvar som ledare för det pedagogiska arbetet på förskolan understryks både i skollag
och förskolans läroplan. Det särskilt prioriterade arbetet med organisationsutveckling som initierades år
2016 har fortsatt under 2018. Syftet har varit att stärka förutsättningarna för att varje barn, varje dag möts
av en god och likvärdig kvalitet i sin förskola.
Arbetet är långsiktigt och strävar efter att ge förskolechefer möjlighet att fokusera på sitt uppdrag som pedagogiska ledare och i sitt ansvar för verksamhetens kvalitet. Ledningsorganisationen med förste förskollärare och biträdande förskolechefer ska stärka och samordna det pedagogiska utvecklingsarbetet på varje
förskola och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna genom ett nära ledarskap och en god resursplanering
i vardagen. Under året har arbetet med organisationsutvecklingen haft betoning på uppföljning och utvärdering. Rapportering från utvärderingsarbetet kommer att ske våren 2019.
Förändringar i den nationella styrningen
Enligt nya bestämmelser i skollagen ska varje huvudman biträdas av en skolchef med uppdrag att se till att
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Ett centralt uppdrag för skolchefen är att samordna det systematiska kvalitetsarbetet samt hanteringen av brister som kan uppstå i förhållande till föreskrifterna. Om
skolchefens befogenheter inte är tillräckliga för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen som är ytterst ansvarig. Förskolenämnden beslutade i oktober 2018 om att utse stadens förskoledirektör till skolchef för den kommunala förskoleverksamheten från och med den 1 januari
2019.
Förskolans läroplan bär vid sidan om skollagen förskolans värdegrund och anger inriktningen för det lokala utvecklingsarbetet på varje förskola. En ny reviderad läroplan börjar gälla under 2019 och förberedelsearbetet inför övergången till den nya läroplanen har pågått under hela 2018. Olika typer av informationsinsatser och kompetenshöjande insatser har genomförts med utgångspunkt i förskolornas lokala behov
och förutsättningar och i samarbete med forskare från flera universitet. På övergripande nivå har förskolechefsforum använts som en prioriterad plattform för kollegialt utbyte och gemensam reflektion som del av
förberedelsearbetet.
Utveckling av förskolechefsforum
Arbetet i förskolechefsforum, som påbörjades 2016 i samband med organisationsutvecklingen, utvärderades våren 2018. Utvärderingen visar att forumet på flera sätt har bidragit till att stärka förskolecheferna i
deras uppdrag. Det har inneburit att en viktig arena har skapats för kollegialt erfarenhetsutbyte och lärande
förskolorna emellan, samt en möjlighet att gemensamt behandla centrala delar av förskolans uppdrag och
ställa dessa i relation till aktuell forskning kring förskola och strategiskt ledarskap.
Av utvärderingen framgår samtidigt att förskolecheferna efterfrågar mer insyn och möjligheter att ta ett
större ansvar. Utvärderingen visar därmed på ett behov att vidareutveckla forumets funktion, framför allt
som en arena för möten kring strategiska utvecklingsfrågor.
Förebyggande arbete mot diskriminering, kränkande behandling och sexuella trakasserier
Förskolenämnden ska som huvudman för den kommunala förskoleverksamheten säkerställa att det inom
ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och
kränkande behandling av barn. Arbetet under året har skett inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och i relation till förskolans värdegrund. Resultat har rapporterats till nämnden vid flera tillfällen under året. Detta har bland annat gjorts genom halvårsrapporter där förskolornas utredningsarbete kring anmälda kränkningsärenden och även det förebyggande arbetet och förskolornas planer mot diskriminering

och kränkande behandling uppmärksammats, samt i samband med Lägesbedömning 2018.
Nämndens rapportering kring årets arbete har gjorts under målområde 4. En generell slutsats är att flera
viktiga förbättringsåtgärder vidtagits de senaste åren, men att det finns ett behov att fortsätta arbete med
att stärka förskolorna i det förebyggande och främjande arbetet.
Under året fattade förskolenämnden ett beslut om åtgärder när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.
Detta i syfte att säkra och utveckla medarbetares kunskaper. Vidare deltar förskoleförvaltningen i ett
kommungemensamt arbete mot hedersrelaterat våld.
Barnrättsperspektivet
Utvecklingsarbetet kring barns rättigheter på kommunens förskolor sker i första hand på lokal nivå. Arbetet har utgått ifrån värdegrundsuppdraget i skollagen och förskolans läroplan som bär med sig barnkonventionens grundprinciper. Detta är en viktig utgångspunkt när förskolenämndens verksamhet bidrar i arbetet med Malmö stads utvecklingsplan för arbetet med barns rättigheter. Under året gjordes en genomlysning av förskoleförvaltningens verksamhetsområde utifrån Barnkonventionens artiklar.
Samverkan för bästa förskola
Skolverket har regeringens uppdrag att stötta utvalda förskolor och skolor runt om i landet i syfte att öka
måluppfyllelse och likvärdighet. Arbetet sker inom ramen för projektet Samverkan för bästa förskola. Utgångspunkten för arbetet är att de lösningar som tas fram ska vila på vetenskaplig grund och bygga på beprövad erfarenhet. En viktig del handlar om att stärka förskolornas egen förmåga att analysera sin verksamhet. Sammanlagt deltar fem kommunala förskolor från Malmö stad i arbetet. Under 2018 har bland
annat dialogmöten genomförts mellan Skolverkets processledare och förskolechefer och ledningsgrupper.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering
Det övergripande arbetet med utgångspunkt i regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet
och Malmö stads gemensamma riktning i digitaliseringsfrågor - Det digitala Malmö - gick under året in i en
ny fas. En digitaliseringsstrategi för 2019–2022 togs fram som beskriver de övergripande vägvalen för att
ta tillvara digitaliseringens möjligheter att skapa barnens bästa förskola.
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft (GDPR). Under året genomfördes ett omfattande arbete med kartläggning av personuppgiftsbehandlingar, juridisk bedömning, informations- och
kompetensutvecklingsinsatser samt en rad åtgärder för att säkerställa att förvaltningen uppfyller kraven i
dataskyddsförordningen och värnar om de registrerades rättigheter. Vidare har arbetet skett enligt ett
kommungemensamt program för staden och i samarbete med övriga skolförvaltningar. Ett samarbete har
även etablerats med Stockholm stad och Göteborgs stad.
Dataskyddsarbetet under 2018 har visat att det finns ett behov av ett långsiktigt arbete för att effektivisera
administrationen av personuppgiftsbehandlingar i förskolenämndens verksamhet och begränsa samt säkra
upp förvaringen av personuppgifter. En dataskyddssamordnare utsågs under 2018 och fortsatta åtgärder
under 2019 kommer att genomföras med koppling till förvaltningens digitaliseringsstrategi och arbetet
med informationssäkerhet, IT-säkerhet, offentlighet och sekretess samt arkivering.
Arbetet fortskred under året med ett antal stora IT-projekt vilka har berört hela verksamheten från förskolor till stödfunktioner. Utbyggnaden av Wi-Fi på förskolorna har fortsatt som planerat. Vidare har införandet av digital arbetsplats, (IDA) inneburit ett omfattande arbete för att ge medarbetarna tillgång till nya
verktyg som kan stärka möjligheterna för det professionella arbetet. Utbildningsinsatser genomfördes hösten 2018 i syfte att dra nytta av de nya möjligheter som erbjuds och dessa fortsätter våren 2019.
Installation och utbildning kring vistelsetidsprojektet (VISP) har genomförts på kommunens förskolor
inom samtliga utbildningsområden. Verktyget ska skapa möjligheter för Malmö stads förskolor att registrera barns närvaro via ett digitalt närvarosystem. Förstärkning i form av datorer, ny programvara och
god tillgång till smarta telefoner har skett.
Med VISP har medarbetarna ett nytt arbetsverktyg, vilket skapar nya möjligheter för fortsatt digitalisering.

Samtidigt har behov som tillgång till teknisk support och möjligheter till kompetensutveckling uppmärksammats som viktiga framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet. Projektet har därför förlängts med sex månader. Detta för att underlätta för medarbetarna och höja kvaliteten, samt minska risken för att det nya
arbetsverktyget ska uppfattas som en extra uppgift för verksamheten. Effekterna av det nya systemet kommer att utvärderas under 2019.

Den ökade konkurrensen och nationella brist som råder har påverkat rekryteringsmöjligheterna när det
gäller förskollärare under året. Årets insatser har koncentrerats kring att behålla, men även attrahera och
rekrytera. Kompetensutvecklingsbehovet är fortsatt stort och avser såväl barnskötare, pedagoger och förskollärare som förste förskollärare. Säkerställandet av likvärdig kompetens inom förskolan är en avgörande
kvalitetsfråga.
Konceptet Förskolekarriär har genomförts för andra gången och syftar till att synliggöra förskolenämnden
som en attraktiv arbetsgivare i sociala medier såväl som på marknadsföringsytor inom staden. Ambassadörsprogrammet innefattar en grupp medarbetare, bestående av barnskötare, pedagoger och förskollärare,
som under året har påbörjat sitt uppdrag att vara arbetsgivarens ansikte utåt mot studenter och andra
framtida medarbetare vid exempelvis mässor och andra event.
Förskollärares uppdrag
Förskoleförvaltningen har deltagit i en studie från Malmö universitet som syftar till att skapa ökad kunskap
om och förståelse för förskollärares uppdrag mot bakgrund av ökad psykisk ohälsa bland förskollärare.
Rapporten berör främst hur förutsättningarna för förskollärarnas uppdrag förändrats över tid. Det gäller
förändringar dels i de nationella styrdokumenten, dels vad avser strukturella faktorer som andel inskrivna
barn, personalens sammansättning och utbildning med mera.
Inom ramen för studien har intervjuer genomförts med förskolechefer, biträdande förskolechefer, förste
förskollärare och HR-personal. Utifrån det insamlade materialet har en avslutande interaktiv workshop
arrangerats med de medverkande yrkesgrupperna i syfte att gemensamt diskutera förebyggande åtgärder.
Lönebildning och löneöversyn
Kompetensförsörjningen i Malmö stads förskolor är problematisk och antalet förskollärare i stadens förskolor fortsätter att minska trots att flera insatser pågår för att behålla, attrahera och rekrytera medarbetare. I början av året gjordes en extra lönehöjning för 350 förskollärare för att möta konkurrensen med
andra utbildningsverksamheter och kommuner.
De centrala avtalsförhandlingarna med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund drog ut på tiden, vilket
kom att påverka 2018 års löneöversyn. Malmö stad lyckades trots den snäva tidplanen, som en av de få
kommuner i landet, genomföra årets löneöversyn för samtliga medarbetare inom förbunden innan årsskiftet.
Pedagog med inriktning förskola
Som en del i att säkra kompetensförsörjningen samt för att attrahera och rekrytera nya medarbetare har
förskoleförvaltningen under året ansökt, i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
som utbildningsarrangör, om en ny yrkeshögskoleutbildning - pedagog med inriktning mot förskola. Flera kommuner och städer i Sverige har ställt sig bakom förskoleförvaltningens utarbetade förslag på utbildning,
däribland Göteborgs stad och Stockholms stad samt ett flertal kommuner i Skåne.
Utbildningsförslaget är tänkt ge fördjupade kunskaper om teoretiska och praktiska pedagogiska metoder,
arbetssätt och lärmiljöer med särskild inriktning mot arbete med barn inom yrkesrollen som pedagog med
inriktning förskola. De studerande ska ges fördjupade kunskaper och överblick över angränsande yrkesoch kompetensområden såsom förskollärarens och barnskötarens ansvar och uppdrag, ledarskap inom
förskola samt teoretiska och praktiska kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom förskolans uppdrag. Utbildningen ska ge färdigheter i att planera och genomföra pedagogisk verksamhet utifrån
barns intresse och behov på såväl individ- och gruppnivå, samt kunskaper om lärmiljöns betydelse för
barns utveckling.

Kompetensnivåer för barnskötare
En modell som tydliggör yrkeskarriären för barnskötare genom att åskådliggöra kompetensnivåer, från novis till excellent inom yrket, har implementerats under året. Syftet med modellen är att tydliggöra utvecklingsmöjligheter i yrkesrollen och bidra till att verksamheten dels håller hög kvalitet och behåller erfarna
barnskötare.
Frigöra tid för den pedagogiska personalen
Den pedagogiska personalen på förskolorna utför flera arbetsuppgifter som kan ses som ”kringuppgifter”,
till exempel avtorkning av bord, sopning av golv, rengöring av leksaker med mera. Detta är arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till det pedagogiska uppdraget, men som måste utföras för att verksamheten ska fungera. Som ett första steg i att frigöra tid för den pedagogiska personalen till förmån för tid i
barngrupp lyftes i organisationsutvecklingen en stor del av de administrativa arbetsuppgifterna bort från
den pedagogiska personalen. I ett andra led för att frigöra än mer tid för pedagogerna, tid som de kan ägna
åt barngruppen, kan ovannämnda kringuppgifter utföras av annan resurs än den pedagogiska personalen.
Med anledning av behovet att ta emot fler personer inom formen för extratjänster har förvaltningen i samarbete med arbetsmarknads och socialförvaltningen, som anställande förvaltning; rekryterat, utbildat och
introducerat servicevärdar under året i syfte att avlasta befintlig personal för utförandet av dessa kringuppgifter.
Kvalitativ resurs- och bemanningsplanering
Implementeringsfasen av vistelsetidsprojektet, VISP är som ovan nämnts genomförd under året och nu
pågår arbete med resurs- och bemanningsplanering fortlöpande, vilket kommer att utvecklas ytterligare
inom ramen för VISP. Verksamhetsstödet ger en digital uppföljning utifrån barnens faktiska vistelsetid
och möjliggör därmed en bemanningsplanering utifrån barnens behov. Det finns ett stort behov av ett effektivt IT-stöd för schema- och bemanningsplanering, varför förskoleförvaltningen har följt Malmö stads
arbete och inväntar att bli pilotverksamhet för ett nytt IT-stöd.
Korttidsbemanning
Korttidsbemanningen som består av timavlönade medarbetare har sedan organisationsutvecklingen varit
centraliserad med tillgängliga resurser för alla utbildningsområden i syfte att skapa ett likvärdigt arbetssätt
för att hitta ersättare vid frånvaro. En utmaning har påvisats i att skapa kontinuitet bland ersättare på förskolorna och verksamheten har efterfrågat en översyn av arbetssättet kring organiseringen av korttidsbemanningen. Därför har ett arbete genomförts med att knyta timavlönade medarbetare till respektive utbildningsområde i syfte att öka kontinuiteten inom förskolorna och i barngruppen.
Arbetsmiljö och hälsa
En viktig del i kompetensförsörjningsarbetet är att minska sjukfrånvaron för att kunna tillvarata befintlig
kompetens. Flertalet vidtagna insatser har syftat till att stärka organisationens förmåga att arbeta förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att bedriva en kvalitativ och effektiv rehabiliteringsprocess. Skyddskommittén inom förskoleförvaltningen är överens om att de fortsatta insatserna ska fokusera på medarbetarnas förutsättningar att utföra sitt uppdrag i en god arbetsmiljö med en hållbar arbetsbelastning.
Ett dilemma när det gäller utvecklingen av sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaron, som ofta innefattar
komplexa sjukdomsbilder där sjukvårdens tillgänglighet och ett nära samarbete med försäkringskassan är
betydelsefullt. Under året har det intensifierade stödet till förskolechefer och biträdande förskolechefer i
rehabilitering fortsatt gällande långtidssjukskrivningar samtidigt som fokus riktats till arbetet med korttidssjukskrivningar. Ett förstärkt samarbete med företagshälsovården har även etablerats och en del i det förstärkta samarbetet inrymmer en case manager (rehabsamordnare) som är dedikerad arbetsgivaren och arbetar på plats i förvaltningens lokaler tre dagar i veckan. Syftet är att skapa ett än mer aktivt och nära stöd
i rehabiliteringsfrågorna. I samarbete med företagshälsovården har även framtagandet av ett utbildningskoncept för ergonomi inom förskolan utarbetats. Konceptet består av en utbildningsfilm och ett interaktivt material som kommer att användas vid till exempel introduktion och på arbetsplatsträffar. Materialet i
utbildningsfilmen har filmats i förskoleverksamhetens miljöer och anpassats till medarbetarna inom förskolan.

Under året har ett partsgemensamt arbete med att genomlysa arbetsplatsträffarna utifrån form, frekvens
och förläggning påbörjats och ska under 2019 resultera i riktlinjer för arbetsplatsträffarna.

Strategisk lokalplanering
I början av den gångna mandatperioden låg ett stort fokus på utbyggnad av antal platser för att möta efterfrågan. För år 2018 kan förskolenämnden konstatera att platstillgången i staden var tillräcklig för att hantera efterfrågan under hela året.
Hösten 2018 beslutade förskolenämnden om en lokalförsörjningsplan för 2019–2028. Här tydliggörs att
planeringsläget har förändrats. Exempelvis har lokalkostnaderna de senaste fem åren ökat markant, vilket
påverkar nämndens arbete med geografisk obalans och likvärdiga lokaler. Ökade lokalkostnader har direkt
påverkan på det ekonomiska utrymmet för den pedagogiska verksamheten. Förutom ökade kostnader till
följd av utbyggnad av fler platser och ersättning av lokaler som av olika skäl behövt avvecklas är skärpta
myndighetskrav och höga ambitioner kring stadens utveckling kostnadsdrivande utmaningar.
Fem nya förskolor med cirka 520 platser har öppnats under 2018. Genomförd avveckling motsvarar cirka
600 platser, vilket ger ett negativt netto för år 2018 om cirka 80 platser.
Under året har ett arbete initierats för att revidera den gemensamma utbyggnadsstrategin för förskola,
grundskola samt gymnasie- och vuxenutbildningen i Malmö stad. Detta mot bakgrund av nya demografiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.
Lokalkostnader
Under år 2018 har det särskilda arbetet med att gå igenom nya objekt inom nämndens verksamhet fortsatt.
Arbetet med att utreda och identifiera faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen har skett i nära samarbete mellan förskoleförvaltningen och serviceförvaltningen. Syftet är att ta fram en gemensam bild av vad
som påverkat hyreskostnaderna för att kunna dra nytta av den kunskap det ger för kommande gemensamma projekt.
Likvärdig inne- och utemiljö
Arbetet med att skapa en likvärdig inne- och utemiljö på stadens förskolor har fortsatt, till exempel genom
samarbetet med serviceförvaltningen där de övertar skötseln av förskolornas utemiljö.
I augusti 2018 förändrades organisationen och inriktningen när det gäller förskolebussarna. En buss är nu
knuten till respektive utbildningsområde med syfte att utveckla det utepedagogiska arbetet inom respektive
utbildningsområde och att flytta fokus från platskapacitet i bussarna till kvalitativa aspekter i verksamheten. På detta sätt har fler barn erbjudits tillgång till utepedagogisk verksamhet och en tydlig och likvärdig
kvalitet i bussverksamheten har kunnat skapas.
Förutsättningarna för förskolenämndens arbete med hållbar planering för malmöbarnens plats i den täta
staden har tydliggjorts genom dom i Mark- och miljööverdomstolen. Miljöförvaltningens föreläggande
mot tre förskolor angående för små ytor i förhållande till antal platser överklagades 2016. Mark- och miljööverdomstolens dom undanröjer miljönämndens föreläggande. Domstolen konstaterar att "enbart det
faktum att inne- eller utearean vid en förskola uppgår till ett visst kvadratmeterantal per förskolebarn inte i
sig kan anses innebära en olägenhet för barnens hälsa". Konsekvensen av domen innebär att förskoleförvaltningen ges större möjlighet att ansvara för att verksamheten kan bedrivas på ett bra sätt även utan
gränsvärden för ytor.
Under året har en överenskommelse träffats med serviceförvaltningen kring överföring av städuppgifter.
Detta för att stärka förutsättningarna för likvärdig städkvalitet på förskolorna. Detta kommer framöver att
innebära att Malmö stads förskolor antingen har städtjänster av extern leverantör eller av städservice vid
serviceförvaltningen.
Den rättsprocess mellan Malmö stad och en städleverantör som pågick under 2017 avgjordes genom en
dom i mars 2018. Tingsrätten beslutade att Malmö stad inte hade rätt att häva avtalet eller att hålla inne

betalning för utebliven eller inte godkänd städning och bara delvis hade rätt till viten. Domen har överklagats av Malmö stad som beviljats prövningstillstånd i Hovrätten. Hovrätten väntas avgöra ärendet i mars
2019.

Vid utgången av december 2018 uppgick Malmö stads befolkning i åldersgruppen 1–5 år till 23 376 barn.
Det innebär 63 fler barn i åldersgruppen jämfört med utfallet i december 2017, vilket motsvarar en ökning
på 0,3 procentenheter. Det innebär även att utfallet under 2018 blivit något högre än stadskontorets befolkningsprognos som var 23 342 barn för december 2018.
Under mandatperioden har antalet barn i befolkningen 1–5 år ökat med cirka 1100 barn.

Det genomsnittliga antalet barn i åldersgruppen 1–5 är ett underlag till nämndens budget. Andelen barn
som efterfrågar plats påverkar förskolenämndens behov av platser, som tillgodoses av kommunala och
fristående enheter.

Det genomsnittliga antalet barn i Malmö i åldern 1–5 har ökat med 120 barn jämfört med 2017. Det innebär 71 färre barn än vad som var grunden för 2018 års budget. Av de 23 352 barnen i åldersspannet 1–5 år
efterfrågade 89,7 procent plats i Malmös förskolor, vilket innebär en positiv avvikelse i efterfrågan med 0,2
procentenheter jämfört med 2018 års budget. Ser man till antalet placerade barn har det under året varit
179 barn fler under 2018 jämfört med 2017, vilket är en avvikelse från budget på 18 barn.
En högre andel av barnen med förskoleplats har en heltidsplats, vilket har betydelse både organisatoriskt
och ekonomiskt. Det har tagits i anspråk 20 443 heltidsplatser under 2018, vilket är 50 fler än budget och
238 fler än under 2017. Under året har således befolkningen i åldersspannet varit lägre än bedömt, men en
högre andel av barnen har efterfrågat plats och en högre andel av de placerade barnen efterfrågar en heltidsplats.
Under mandatperioden har andelen barn som efterfrågar plats i förskoleverksamheten ökat successivt från
88,3 procent 2014 till 89,7 procent 2018. Detta innebär att antalet heltidsplatser i Malmös förskoleverksamhet under mandatperioden ökat med 1500.

Antalet platser inom den fristående förskoleverksamheten har under året fortsatt att öka, både jämfört
med budget och föregående år. Detta samtidigt som antalet platser inom den kommunala förskoleverksamheten minskar. Den kommunala verksamheten hade 251 färre barn än budgeterat. Utfallet under 2018
av antalet platser i fristående verksamhet i Malmö blev i genomsnitt 270 fler än budgeterat under året och
332 fler i jämförelse med 2017.

Under mandatperioden har antalet platser i kommunal verksamhet ökat med 870 platser och den fristående verksamheten i Malmö ökat med 630 platser.
Andelen 1–2 åringar blev lägre än budgeterat med ett utfall på 25,6 procent jämfört med en budgeterad
andel på 27 procent.

Inledningen på året präglades av den stora efterfrågan på förskoleplatser som inträffar årets första månader. Denna efterfrågetopp gör att antal barn i verksamheten är som högst i maj. 21 927 barn var inskrivna
i kommunal och fristående förskola eller i pedagogisk omsorg i Malmö den 31 maj 2018. Motsvarande
siffra den 31 augusti 2018 var 19 443 barn. Minskningen förklaras av sexåringarna som lämnar verksamheten till förmån för förskoleklass.
Under hösten 2017 planerades åtgärder för att möta efterfrågan i början av året. Dessa åtgärder bestod
dels i öppnande av avdelningar i ordinarie bestånd redo att tas i bruk när efterfrågan är hög. Även särskilda vårförskolor där barnen fick en tillfällig placering i väntan på en permanent plats, i enlighet med familjernas önskemål med tillträde i slutet av sommaren, användes. Dessa åtgärder föll väl ut och barnen på
vårförskolorna har senare flyttat till förskolor närmre hemmet.
Årets andra stora intag av barn skedde i augusti och september. Barn med behovsdatum denna period har
i högre utsträckning kunnat matchas mot önskemål då en bättre platstillgång sett till hela staden finns under denna tid på året. Med dessa åtgärder, sedvanlig kapacitetsökning i befintliga förskolor och nystartade
förskolor har alla barn med garantidatum under januari till december erbjudits plats inom lagstadgad tid.
Det råder dock en fortsatt en geografisk obalans i Malmö. Under våren erbjöds drygt 400 barn i överflyttningskön plats för tillträde till hösten. Detta då platser frigörs när sexåringarna lämnar verksamheten för
att börja i förskoleklass. I överflyttningskön fanns den 31 augusti cirka 1300 barn.

Nettokostnadsutvecklingen beskriver förhållandet mellan intäkter och kostnader jämfört med utfallet föregående år. Utfallet visar att nettokostnaderna är 2 820 Mkr jämfört med 2 719 Mkr 2017, en ökning med
3,7 procent. Minskade statsbidrag ökar nettokostnaden. Fler barn med plats i förskola, motsvarande 238
platser påverkar också den totala nettokostnaden. Även högre lokalkostnader, ökningar av personalkostnader och övriga kostnadsökningar påverkar.

Under 2018 har 32,3 Mkr av förskoleförvaltningens beviljade investeringsram på 40,5 Mkr använts.
16,3 Mkr har investerats i upprustning av befintliga förskolor. Flera förskolor har fått en förbättrad utemiljö som ska stimulera barnen till ökad fysisk aktivitet och kreativitet. Exempel på förskolor där kvalitetshöjande åtgärder i utemiljön genomförts är Byängens förskola och Oxiegårdens förskola.
För nybyggnationer och inventarier har 7,4 Mkr använts. Exempel på förskolor där investeringar i de pedagogiska miljöerna gjorts är Tors förskola, Bojens förskola och Björkhagens förskola.
Under året har 6,8 Mkr använts för att förstärka säkerheten på Malmös stads förskolor. Exempelvis har
nya brand- och utrymningslarm installerats på Byängens förskola, Berga förskola och Södra sommarstadens förskola.
Av de budgeterade 2,5 Mkr på utbildningsområden och system har 1,8 Mkr använts till investeringar inom
Vistelsetidsprojektet (VISP). VISP har under 2018 införts på kommunens förskolor inom samtliga utbildningsområden.
Sammantaget innebär det att för 2018 blir avvikelsen mot beviljad investeringsram 6,4 Mkr. Detta beror
dels på att ett nytt upphandlat möbelavtal har gjort att kostnaderna för inköp till nybyggda förskolor blivit
lägre än budgeterat. Dessutom kommer vissa nybyggnadsprojekt och omlokalisering av förskolor/öppna
förskolor, som var planerade och budgeterade till 2018, istället genomföras under 2019.

För 2018 slutar det ekonomiska resultatet på ett överskott om 4,6 Mkr, vilket motsvarar knappt 0,2 procent av nämndens nettokostnad.
Den kommunala huvudmannen
Antalet barn inom den fristående verksamheten har varit högre än budgeterat. Samtidigt har antalet barn i
den kommunala verksamheten varit lägre än budget. Även andelen yngre barn har totalt varit lägre än budgeterat, vilket skapar ett överskott jämfört med budget. Tillsammans med högre intäkter för till exempel
statsbidrag för maxtaxa innebär detta att dessa myndighetskostnader är i stort i balans för året.
Utbildningsområden
Resultatet för 2018 har inneburit ett underskott på 3,5 Mkr jämfört med budget för de fem utbildningsområdena totalt. Utfallet för hela året har påverkats av det underskott områdena genererade under början på
året, där den kommunala verksamheten arbetade med att anpassa sig till de minskade intäkter som färre
barn innebar.
Under resterande delen av året har ett intensivt arbete för att anpassa verksamheten genomförts. Planeringen inför sommarmånaderna med färre förskolor som varit öppna har stått i bättre relation till barnens
behov av förskola. Detta har i sin tur skapat förutsättningar för en mer effektiv bemanningsplanering, vilket bidragit till ett förbättrat resultat. Dessutom har de kommunala verksamheterna under sommaren och
hösten fått högre intäkter på grund av fler inskrivna barn och en högre andel yngre barn än budgeterat.
Under året har bemanningsteamen haft vakanta tjänster inom vissa utbildningsområden. Även i de lokala
ledningsgrupperna har färre tjänster än budget varit tillsatta, vilket bidragit till lägre kostnader än beräknat.

Då prognoserna inom andra delar av nämndens ansvarsområde visade på överskott under hösten skapades möjligheter för utbildningsområdena till förstärkningar. Bland annat inköp av digitala verktyg och pedagogiskt material genomfördes, vilket påverkade det sammantagna resultatet för utbildningsområdena
2018.
Övergripande för den kommunala verksamheten finns ett underskott om drygt 5 Mkr på grund av lägre
statsbidrag för mindre barngrupper än vad som bedömdes inför året.
Lokalkostnader
Förskolenämndens lokalkostnader har under flera år ökat i takt med utbyggnaden och ökningen av lokalkostnaderna mellan åren är därmed stora. Lokalbudgeten för 2018 var 24 Mkr större än budgeten för
2017. Utfallet för lokalkostnaderna för 2018 landade dock på en positiv budgetavvikelse på drygt 10 Mkr.
En anledning till att utfallet under 2018 blev lägre än vad som var budgeterat är lägre hyreskostnader under året. Det beror på att flera nybyggnationer samt ombyggnationer blivit försenade under året, vilket innebär att dessa hyreskostnader skjuts på framtiden. Denna minskning uppgick till cirka 7 Mkr.
En andra anledning till budgetavvikelsen är en förändrad organisation och verksamhetsinriktning för förskolebussarna inom förskoleförvaltningen, vilket har lett till att antalet förskolebussar under 2018 minskat
från nio till fem. Det har inneburit en minskning av kostnaden för 2018 med drygt 3 Mkr.
Vidare har kostnader för städ blivit dyrare än budgeterat. Det beror bland annat på att Tingsrättens dom i
den rättsprocess som pågått mellan städleverantör och Malmö stad har överklagats. I det fall dom i slutlig
rättsinstans faller till nackdel för Malmö stad innebär detta en kostnad för förskolenämnden om drygt
3 Mkr. Rättsprocessen tillsammans med kostnader för de datorer som ej levererades, på grund av strejk,
under 2017 innebär att nämnden under 2018 haft engångskostnader på 9 Mkr.
Administration och myndighetsutövning
Förvaltningsledning, stödfunktioner och kostnader för förskolenämnden visar överskott jämfört med budget på 11 Mkr. Detta beror på dels ej tillsatta tjänster och vakanser men även lägre kommungemensamma
IT-kostnader än budgeterat.

Förskolenämnden har under 2018 erhållit riktade statsbidrag för totalt 111,6 Mkr, där cirka 106 Mkr kommer från Skolverket. Jämfört med 2017 innebär den totala summan av statsbidrag en minskning på
21 Mkr. Merparten av denna minskning härleds till statsbidraget för mindre barngrupper där 13,9 Mkr av
de beslutade summorna är hänförbara till år 2018. Detta statsbidrag uppgick för 2017 till 31,6 Mkr.

