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Sammanfattning

Detta ärende avser förlag till nämndsmål år 2019, som enligt den kommunövergripande
tidplanen ska antas av nämnden senast den 31 mars 2019.
Förskolenämnden har beslutat om Nämndsbudget 2019 – Verksamhet och ekonomi (2019-02-20, §
23), vilken innehöll nämndens ansvar, planering av verksamheten, volymer samt ekonomi.
Vidare omfattade beslutet reviderade riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående
förskolor och pedagogisk omsorg, samt fastställande av kommunal ersättning för barn i förskola
och pedagogisk omsorg år 2019.
Kommunfullmäktige har i Budget 2019 beslutat om 10 kommunfullmäktigemål, vilka
överensstämmer med de mål som varit aktuella under tidigare mandatperiod. Varje nämnd
ansvarar för att bidra till kommunfullmäktiges mål och detta förslag innehåller nämndsmål,
målindikatorer och åtaganden kopplade till samtliga kommunfullmäktigemål.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Nämndsbudget 2019 - Mål och översänder Nämndsbudget
2019 i sin helhet till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
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Nämndsbudget 2019

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2019-03-18
Förskolenämnden 2019-03-27
Ärendet

Detta ärende avser förslag till nämndsmål kopplade till kommunfullmäktiges mål år 2019, vilka
enligt den kommunövergripande tidplanen ska antas av nämnden senast den 31 mars. Förslaget
framgår av särskild rapport i avsnittet Mål.
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Förskolenämnden har redan beslutat om Nämndsbudget 2019 – Verksamhet och ekonomi (2019-0220, § 23). Beslutet innefattade förskolenämndens ansvar, planering av verksamheten, volymer
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samt ekonomi. Vidare omfattade beslutet reviderade riktlinjer för ersättning till kommunala och
fristående förskolor och pedagogisk omsorg, samt fastställande av kommunal ersättning för barn
i förskola och pedagogisk omsorg år 2019.
Kommunfullmäktige har i Budget 2019 beslutat om 10 kommunfullmäktigemål, vilka
överensstämmer med de mål som varit aktuella under tidigare mandatperiod. Samtidigt ges
kommunstyrelsen i uppdrag att inför Budget 2020 se över strukturen för arbetet med styrning,
ledning och utveckling med mål.
Förskolenämndens utvecklingsarbete enligt Malmö stads gemensamma process för styrning,
ledning och utveckling med mål har varit och är långsiktigt och sker i förhållande till den statliga
styrningen. För år 2019 finns nämndsmål, målindikatorer och åtaganden kopplade till samtliga
kommunfullmäktigemål och som inriktning för uppföljningen finns målvärden för kvantitativa
indikatorer respektive bedömningsgrund för kvalitativa indikatorer.
Förskolenämnden har i Budget 2019 fått ett riktat uppdrag från
kommunfullmäktige: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ges i uppdrag att utveckla formerna för information om stadens skolor med syfte att möjliggöra bra och
informativa val. Uppföljning kommer att ske i samband med rapportering i delårsrapport och
årsanalys.
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