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Förskolenämnden
Datum

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2019-7117

Tekniska nämnden

Remiss angående Program för att motverka hemlöshet
(TN-2019-253)

Förskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden ställer sig positiv till utredningens förslag och bedömningar.
Förskolenämnden kan konstatera att utredningen har på ett förtjänstfullt sätt lyft fram barns
utsatthet i samband med hemlöshet. De har vidare synliggjort hur antalet barnfamiljer i
hemlöshet ökar och hur viktig denna fråga är att arbeta vidare med gemensamt. Så viktig att
samtliga nämnder måste medverka och göra sitt yttersta för att bidra till att förbättra
villkoren för de hemlösa både på kort och lång sikt. Precis som utredningen säger är barns
tidsperspektiv annorlunda än för vuxna – ett halvår är en lång period för ett litet barn. Alla
barn har samma rättigheter och lika värde, därför ska inget barn växa upp i hemlöshet.
Yttrande

Tekniska nämnden önskar särskilt få kommentarer utifrån nedanstående rubriker:
Kommentar utifrån uppdraget uttryckt i nämndens reglemente
Förskolenämndens ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola enligt
nämndens reglemente. En förskola med god kvalitet är en skolform som är en viktig
verksamhet att erbjuda alla vårdnadshavare och dess barn i Malmö stad, men också en social
investering som har en avgörande roll i att ge alla barn goda förutsättningar här och nu, inför
det livslånga lärandet och det fortsatta livet. Störst betydelse har förskolan just för barn i
familjer med begränsade socioekonomiska resurser och barn som växer upp i utsatta miljöer.
Detta har både Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och Kommissionen för jämlik
hälsa poängterat.
I reglementet sägs vidare att förskolenämnden ”ansvarar i fråga om sin verksamhet för
information till allmänheten”. Förskolenämnden har ett ansvar att ge information och
kunskap om vad förskola är, dess innehåll och informera om hur vårdnadshavare kan ansöka
om plats till förskola. Hemlösa barnfamiljer boendes på tillfälliga adresser, med ovissa
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boendesituationer är svåra att nå. I Malmö finns det barn som inte går i förskola och med
största sannolikhet finns hemlösa familjer i denna grupp. Med utgångspunkt i detta bedriver
förskolenämnden uppsökande verksamhet med målet att öka deltagandet i förskolan och öka
vårdnadshavares kunskap om förskolans kvaliteter och utbildningsuppdrag.
Särskilt viktigt är att nå just barn i familjer med begränsade socioekonomiska resurser och
barn som växer upp i utsatta miljöer För att åstadkomma detta är samverkan med idéburen
sektor, myndigheter och andra nämnder avgörande. Förskolenämndens uppsökande
verksamhet bedrivs framförallt genom öppen förskola och familjecentral samt genom besök
på barnavårdscentral och barnmorskemottagning. I en utvecklad samverkan med idéburen
sektor har förskolenämnden fått tillgång till nya arenor och mötesplatser och med det fått
möjlighet att nå ut till fler vårdnadshavare.
Kommentarer på förslag till styrning, organisation och finansiering av arbetet
Förskolenämnden anser att de övergripande målen som slutligen fastställs, i enlighet med
utredningens intentioner, bäst införlivas i det ordinarie styr- och ledningssystemet. Genom
att vara en del av den ordinarie målkedjan blir hemlösheten mer synlig och politikens
intentioner tydliga. Handlingsplanens tydlighet kring uppdrag och ansvar är väl utformat.
Hemlösheten berör hela staden och samtliga nämnder måste medverka och göra sitt yttersta
för att bidra till att förbättra villkoren för de hemlösa både på kort och lång sikt men
framförallt fokus på att minska hemlösheten.
Kommentarer på föreslagna aktiviteter i handlingsplanen
Förskolenämnden har inga kommentarer på de aktiviteter som föreslås och vars ansvar är
hos annan nämnd. Förskolenämnden anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt lyft fram
barns utsatthet i samband med hemlöshet och synliggjort hur antalet barnfamiljer i
hemlöshet ökar och hur viktig denna fråga är att gemensamt arbeta vidare med. Precis som
utredningen lyfter är barns tidsperspektiv annorlunda än för vuxna – ett halvår är en lång
period för ett litet barn. Barn är här och nu.
Hemlösheten i Malmö har många negativa konsekvenser både ur ett barnperspektiv och
hållbarhetsperspektiv. Utan ett eget boende försvåras kontakt med familjerna och arbetet för
att kunna nå dem kräver så mycket mer. Deras livssituation blir ett utanförskap med följden
av att bli begränsade i att kunna tillgodogöra sig välfärdssamhällets tjänster. Barnen blir
oförskyllt förlorare och påverkas av trångboddhet, osäker boendesituation och hemlöshet.
Alla barn har samma rättigheter och lika värde, därför ska inget barn växa upp i hemlöshet.
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Rose-Marie Carlsson
Nämndsekreterare

Louise Säfström
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

