Bilagor: Bilaga 1: Åtaganden Årsanalys 2019

Förskolenämndens arbete med att skapa de förutsättningar som krävs för att Malmö stads förskolor ska
kunna bedriva verksamhet i enlighet med skollag och läroplan präglas av stora utmaningar. Den bristande
tillgången till förskollärare och barnskötare med formell utbildning påverkar i hög grad kompetensförsörjningen. Barns tillgång till förskola med hög kvalitet oavsett var i staden verksamhetens bedrivs är en kritisk
aspekt som lyfts fram i analyser under året. I Lägesbedömning 2019 konstateras att även om många barn i
de kommunala förskolorna har deltagit i en förskola som är rolig, som stimulerar lärande och som erbjuder en trygg omsorg, finns det förskolor som inte uppfyller kraven och målen i de nationella styrdokumenten. Enligt lägesbedömningen skiljer sig förutsättningarna för att bedriva utbildning åt mellan förskolorna
när det gäller medarbetarnas utbildningsnivå och kompetens.
Antalet förskollärare i Malmö stads förskolor har fortsatt att minska och det finns fortfarande utmaningar
kring barnskötare som saknar formell utbildning. Parallellt med dessa utmaningar har förändringar i skollagen och den nya läroplanen under 2019 inneburit skärpta krav på professionen och ansvarsnivåerna inom
förskolans organisation. Detta har inneburit en ambitionshöjning som ställer krav på att det finns tillräcklig kompetens att implementera och leva upp till skollagens och läroplanens mål. Dessutom visar forskning, som Malmö universitet tagit fram på initiativ av Malmö stad, på motsättningar i förskollärarnas vardag som påverkar möjligheterna att kunna möta de krav och de uppdrag som förskolan och förskollärarna
ålagts nationellt.
Rektorernas kunskap om de lokala förutsättningarna bedöms vara avgörande för att kunna möta utmaningarna kring likvärdighet. Rektorsforum, där samtliga rektorer och skolchefen möts, utvecklades under
året som arena för dialog kring strategiska frågor, däribland gemensam analys av förskolornas förutsättningar kring måluppfyllelse i olika delar av staden.
För att stärka förutsättningarna har flera utvecklingsinsatser genomförts de senaste åren. Organisationsutvecklingen har utvärderats där resultatet visar att utvecklingsarbetet har haft störst effekt på barnens situation på förskolan och rektorns förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Andra processer som bedöms ha
varit av stor vikt när det gäller att stärka professionen är bland annat det fortsatta arbetet med tid för verksamhetsutveckling, lönebildning samt ledarförsörjning och ledarutveckling.
Under året inleddes ett utvecklingsarbete kring förskollärares kompetens och arbetsvillkor. Syftet är att
undersöka hur förskollärares arbetsvillkor kan förbättras, samt hur deras kompetens kan stärkas och användas på det sätt som bäst gagnar en hög kvalitet för barnen i förskolan. Arbetet präglas av en hög grad
av involvering av förskollärare och rektorer och bedöms under 2020 kunna bidra till konkret utvecklingsarbete på förskolorna. Betydelsen av arbetslagets samlade kompetens när det gäller läroplansuppdraget har
samtidigt uppmärksammats genom insatser för att höja kompetensnivån hos barnskötare.
Kontinuitet i personalgrupperna är en avgörande förutsättning för att goda och stabila relationer i barngrupperna ska kunna upprätthållas och utvecklas. En viktig del av arbetet har varit att förbättra arbetsmiljön på förskolorna och minska sjukfrånvaron för att kunna tillvarata befintlig kompetens. Sjukfrånvaron
har minskat jämfört med 2018 och barnskötare och förskollärare står för den större delen av minskningen.
Förskolenämndens ekonomiska resultat visar ett överskott på 3,8 Mkr, vilket motsvarar cirka 0,1 procent
av nämndens nettokostnad. Att optimera resursanvändningen så att den på lång sikt gör största möjliga
nytta i mötet med barnen har varit grundläggande. Arbetet för att säkerställa en lokalförsörjning som är
anpassad efter verksamhetens behov och för att motverka de senaste årens kostnadsökningar har fortsatt.
Inom ramen för detta har ett antal projekt avbrutits och planerade projekt har skjutits fram.
Samverkan med andra nämnder, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor har skett för att nå barn som
står utanför förskoleverksamheten. I början av året öppnade Lindängens familjecentral med öppen förskola, socialrådgivning, barnmorskemottagning och barnhälsovård. Projektet Det tidiga livet – i samverkan för
barn och familj startades med fokus på språk- och integrationsinsatser på öppna förskolor och familjecentraler tillsammans med idéburen sektor.

Utvecklingsarbetet inom förskoleverksamheten i Malmö stad utgår från mål och riktlinjer på nationell nivå
där målen för förskolan finns i skollag och förskolans läroplan. Det har också sin grund i kommunala styrdokument såsom bland annat förskolenämndens reglemente vilket är beslutat av kommunfullmäktige samt
mål i kommunfullmäktiges budget.
År 2019 har Malmö stads arbete fortsatt med de nio målområden och de tio mål som kommunfullmäktige
satte upp för föregående mandatperiod. Samtidigt har Malmö stads system för styrning, ledning och utveckling med mål setts över som ett steg i utvecklingen av stadens styrning. Förberedelser på kommunövergripande nivå har gjorts i samverkan med företrädare för samtliga förvaltningar och bolag för en ny
målstruktur från och med år 2020.
Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till kommunfullmäktiges mål. Förskolenämnden har
beslutat om nämndsmål kopplade till samtliga av kommunfullmäktiges mål i budget 2019 och ansvarar för
att följa upp och analysera det som åstadkommits. Som inriktning för uppföljningen har nämnden fastställt målvärden för kvantitativa indikatorer samt bedömningsgrunder för kvalitativa indikatorer.
Åtaganden är framtagna i förskoleförvaltningens verksamhetsplan för 2019 som beskriver det förvaltningen åtar sig att arbeta med för att nämndsmålen ska kunna uppfyllas. Uppföljning av arbetet med åtagandena framgår av bilaga 1.
I denna årsanalys görs en samlad bedömning av måluppfyllelsen för varje nämndsmål år 2019. De samlade
bedömningarna kring nämndens arbete med målen bygger dels på utvecklingen utifrån målindikatorer och
dels på arbetet med förskoleförvaltningens åtaganden. I analysen sätts denna information i relation till omvärldsinformation och andra underlag. Vidare beskrivs förskolenämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen.
Förskolenämnden har haft ett riktat uppdrag från kommunfullmäktige år 2019: Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla formerna för information om stadens skolor
med syfte att möjliggöra bra och informativa skolval. Uppföljning av uppdraget görs under målområde 3.

Bedömning av måluppfyllelse görs enligt nedan:
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet har uppnåtts under året
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet har delvis uppnåtts under året
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet inte har uppnåtts under året
Uppföljningen kan inte göras, på grund av att 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.

Förskolenämnden har arbetat för att bidra till kommunfullmäktigemålet utifrån det nationella uppdraget

att skapa förutsättningar för förskolornas arbete i enlighet med skollagen och förskolans läroplan. Det
framgår av skollagen att barnets bästa ska vara utgångspunkten i all utbildning och annan verksamhet som
rör barn. Förskolans läroplan understryker förskolans uppdrag att förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värden till barnen.
Allt arbete rörande barns rättigheter i förskolenämndens verksamhet utgår från värdegrundsuppdraget i
skollagen och förskolans läroplan som bär med sig grundprinciperna i FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. Förskolenämndens verksamhet har potential att bidra till uppfyllandet av barns
rättigheter enligt barnkonventionen genom att verka för jämlika uppväxtvillkor för barnen i Malmö. Det är
speciellt viktigt för de barn som på grund av olika faktorer löper större risk att drabbas av ohälsa. Utvecklingsarbetet kring barns rättigheter sker på olika sätt och på olika nivåer i organisationen.
Barnen har enligt skollagen och läroplanen rätt till delaktighet och inflytande över sin egen utbildning vilket har en tydlig koppling till barnkonventionens artikel 12 om barns rätt att göra sin röst hörd och påverka i förhållande till sin ålder och mognad. Delaktighet och inflytande har varit ett prioriterat arbete på
kommunens förskolor under året. Under 2019 har omfattande kompetensutvecklingsinsatser genomförts
för att stärka förskolornas förutsättningar att arbeta med barnens inflytande och delaktighet. Den senaste
lägesbedömningen konstaterar dock att det behövs en större samsyn kring vad delaktighet och inflytande
bör innebära i det praktiska arbetet med barnen. Ett utvecklingsområde handlar om att etablera och bibehålla arbetssätt som stödjer barnens inflytande och delaktighet på förskolorna. Vidare görs bedömningen
att tillgången till förskollärare och annan utbildad personal är avgörande för kvaliteten i förskolornas arbete.
Förskolans utbildning ska enligt läroplanen spegla samhället genom en strävan efter jämställdhet och
mångfald. Förskolenämndens arbete för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män är långsiktigt. Sedan tidigare år pågår insatser som ambassadörsprogram, ett omfattande opinionsarbete samt samarbete
med andra kommuner med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Under 2019 har samarbetet
med Malmö universitet fördjupats kring frågor som rör män i förskolan.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet för att uppnå målet delvis bidragit till kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2019.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är delvis uppnått.
Uppföljningen av indikatorn som bygger på en analys av förskolorna kvalitetsrapporter, visar att det på de
flesta av kommunens förskolor bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete för att öka barns delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet. Den andra målindikatorn visar att andelen män bland förskolornas medarbetare
uppgår till sju procent, vilket ligger under nämndens målvärde. Förvaltningens åtagande bedöms ha bidragit till utveckling i målets riktning då det inom förskolenämndens verksamhet pågår ett långsiktigt arbete
för att uppnå jämnare fördelning mellan kvinnor och män.
Varför blev det så?
Nämndens mål knyter an till centrala delar i skollagen och läroplanen som rör förskolans värdegrund och
barns rätt till delaktighet och inflytande över sin egen utbildning. Arbetet för att uppnå de nationella målen
sker i första hand på förskolorna, i det dagliga mötet mellan barn och medarbetare.
Det framkommer av förskolornas rapportering att arbetet för att öka barns delaktighet i det systematiska
kvalitetsarbetet måste bedömas i relation till läroplansuppdraget som helhet och framförallt i relation till
läroplansområdet Barns delaktighet och inflytande. Under året har ett omfattande kompetensutvecklingsarbete
genomförts som bedöms ha fått positiva effekter. Fortbildningsinsatsen Barns delaktighet och utforskande beskrivs av många förskolor som en insats som gjort skillnad för barnen. Bland annat uppges reflektionen

tillsammans med barnen ha stärkts. Vidare lyfts de pedagogiska utvecklingsteamen och förste förskollärarna fram som viktiga stöd i det lokala förbättringsarbetet.
En slutsats i 2019 års lägesbedömning är dock att det behövs en ökad samsyn inom organisationen kring
vad delaktighet och inflytande innebär. Det framkommer också att förskolornas arbete för att etablera och
bibehålla strukturer som stödjer barnens inflytande och delaktighet varierar. Tillgången till förskollärare
och annan utbildad personal och även personalens kunskaper och erfarenheter framhålls som avgörande i
arbetet för likvärdighet.
Arbetet med barns delaktighet och inflytande inom förskoleverksamheten är en viktig del i implementeringen av barnkonventionen inom Malmö stad. Utvecklingsarbetet kring barns rättigheter sker på olika sätt
och på olika nivåer i organisationen. På övergripande nivå har ett arbete initierats för att undersöka hur
beslutsunderlag, som visar på vilka konsekvenser olika beslut får för barns rättigheter, kan vidareutvecklas.
Arbetet för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män är långsiktigt. Det finns en viktig koppling till
läroplanen som understryker förskolans uppdrag att spegla samhället genom en strävan efter jämställdhet
och mångfald. Förskolenämndens arbete för att öka andelen män motiveras även utifrån förskolans kompetensförsörjningsbehov och i förhållande till en omvärld med brist på förskollärare och barnskötare. Sedan tidigare år pågår insatser som ambassadörsprogram, ett omfattande opinionsarbete samt samarbete
med andra kommuner med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Under året har samarbetet
med Malmö universitet fördjupats kring frågor som rör män i förskolan. Förutom att kvalitetssäkra och
utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), sker samarbete kring breddad rekrytering. Dessutom har ett samarbete med Malmö universitet och arbetsmarknads- och socialförvaltningen inletts, bland
annat för att utveckla projektet Ung i Sommar/Sommarpraktik för killar.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Förskolenämndens uppföljning visar att förskolorna har kommit olika långt i utvecklingsarbetet med barns
inflytande och delaktighet och det finns ett behov av fortsatt utvecklingsarbete de kommande åren. Medarbetarnas möjligheter till kompetensutveckling och andra insatser för att stärka professionens förutsättningar att genomföra läroplansuppdraget blir avgörande i det fortsatta arbetet. Vidare krävs fortsatt arbete
för fler män i förskolan i samverkan med SKR och Malmö universitet.

Förskolenämnden har haft två nämndsmål med inriktning mot självförsörjning, näringslivskontakter och
sysselsättning. Det ena målet har haft inriktningen att skapa förutsättningar för familjers möjlighet till
självförsörjning genom att tillhandahålla förskoleplatser och det andra målet handlar 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. Alla barn vars vårdnadshavare
efterfrågat plats har under år 2019 erbjudits plats i förskoleverksamhet inom lagstadgad tid.
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. I arbetet ingår att tillhandahålla saklig information för nyetablering av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Under
året har ny lagstiftning trätt i kraft och nya kommunala riktlinjer börjat gälla som påverkar kontakterna
mellan huvudmän och tillsynsmyndighet. Information har uppdaterats i syfte att tydliggöra hur förändringarna påverkar fristående aktörer. Regelbunden dialog och samarbete har varit fortsatt prioriterad när det
gäller både fristående aktörer som bedriver förskoleverksamhet och aktörer som har för avsikt att etablera
verksamhet. Detta gäller även samverkan med andra kommunala nämnder som är involverade i processer
kring nyetablering.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet bidragit till kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2019.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Uppföljningen av målindikatorn visar att alla barn vars vårdnadshavare efterfrågat plats under år 2019 har
erbjudits plats i förskoleverksamheten inom lagstadgad tid. Förskolenämndens verksamhet har arbetat för
att erbjuda förskoleplats i den omfattning som behövs genom systematisk uppföljning av efterfrågan på
förskoleplats och tillgänglig lokalkapacitet. Detta åtagande bedöms ha bidragit till att nämndsmålet uppnåtts.
Varför blev det så?
En god kapacitets- och lokalplanering är central för att kunna möta behovet av förskoleplatser. En viktig
del av arbetet handlar om att ta fram beslutsunderlag och prognoser om framtida behov, ett arbete som
skett strukturerat över året.
Att förbättra processerna kring platsplanering är ett kontinuerligt arbete med syftet är att koppla ihop de
lokalmässiga förutsättningarna med placeringen av barn. Under året har ett arbete genomförts för att förtydliga begrepp och definitioner kring lokalkapacitet, vilket bland annat bedöms ha bidragit till bättre beslutsunderlag kring den samlade lokalkapaciteten och underlag för fortsatta prioriteringar för lokalbeståndet.
När det gäller uppföljning av nyetablering respektive avveckling av fristående verksamheter har en rutin
utarbetats för informationsöverföring mellan olika enheter inom förvaltningen vid förändringar av antalet

platser i fristående verksamheter. Ett förankringsarbete i alla utbildningsområden kring hanteringen vid
stängningar av fristående förskolor har genomförts för att de kommunala enheterna ska kunna erbjuda
plats med kort framförhållning.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Under hösten togs en lokalbehovsplan fram vilken nu ligger till grund för kommande års prioriteringar.
Vidare genomfördes metodutveckling, förbättring av rutiner för behovsanalys samt arbetet med kapacitetsutredning av det befintliga lokalbeståndet. Dessa arbeten fortsätter under år 2020 med syftet att säkerställa att lokaler används effektivt inom förskolenämndens verksamhet.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Uppföljningen av målindikatorn visar att informationen på malmo.se som rör nyetablering av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg bedöms vara ändamålsenlig. Åtagandet när det gäller att utveckla
och förbättra innehållet på malmo.se bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen.
Varför blev det så?
Malmö stads webbplats, malmo.se, är en prioriterad kanal när det gäller tillhandahållande av information för
nyetablering av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Under året trädde ny lagstiftning i
kraft och nya kommunala riktlinjer började gälla som påverkar kontakterna mellan huvudmän och tillsynsmyndighet. En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen ska från och med den 1
januari 2019 anmäla detta till förskolenämnden. Detta påverkar både fristående huvudmän som redan är
verksamma och huvudmän som har för avsikt att starta verksamhet. Sedan 2019 har Malmö stad börjat ta
ut en avgift för ansökan om att starta ny fristående förskoleverksamhet. När det gäller krav på innehållet i
verksamheten är den nya läroplanen en central utgångspunkt. Webbplatsen har under året uppdaterats
med information om hur förändringarna påverkar fristående verksamheter. Ett utvecklingsarbete har inletts för att underlätta fristående huvudmäns inrapportering av antalet barn i verksamheten, via formulär
på malmo.se. Vidare har ett utredningsarbete initierats i syfte att utveckla e-tjänster för ansökan om godkännande och rätt till bidrag samt anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen.
Under året har två informationsträffar genomförts med de fristående huvudmännen och kontinuerlig dialog har inletts med PIK (Paraplyorganisationen för icke-kommunal förskola och skola i Malmö). Samverkan pågår med andra kommunala förvaltningar och tillsynsmyndigheter som är involverade i processer
som rör nyetablering. Dialog förs kontinuerligt 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. Kopplat till det nya regelverket kring
ägar- och ledningsprövning har ett samarbete inletts med tillståndsenheten vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Förbättringen av innehållet på malmo.se samt fortsatt dialog och samverkan med de fristående huvudmännen bedöms som viktigt kommande år. Det krävs också ett fortsatt nära samarbete med miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden kring en samstämmig kommunal myndighetsutövning.

Förskolenämnden har haft två nämndsmål med inriktningen 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. Det
ena målet handlar om att 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.
Det andra målet rör barnens rätt till en likvärdig utbildning oberoende av var i staden verksamheten bedrivs och förskolenämndens ansvar i egenskap av huvudman att erbjuda detta. Utgångspunkten är att en
förskola med hög 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. Tillgång till förskola med hög kvalitet kan förbättra barnens hälsa både i ett kortsiktigt
och ett långsiktigt perspektiv och är en del i Malmö stads arbete med att uppfylla barns rätt till hälsa samt
rätt till liv och utveckling enligt barnkonventionen. Förskolan har en viktig roll i utvecklingen av det socialt hållbara Malmö tillsammans med andra nämnder, myndigheter, näringsliv och idéburen sektor.
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. I januari 2019 öppnade en ny familjecentral i Lindängen och ett arbete har fortgått under året kring Granens familjecentral som planerar att
öppna under 2020.
Möjligheterna att erbjuda en likvärdig tillgång till förskola av hög kvalitet påverkas till stor del av förskolornas ekonomiska, materiella, personella och organisatoriska förutsättningar. Nämndens uppföljningar
visar att förskolornas personella förutsättningar, framför allt i fråga om kompetens, är svår. Andelen förskollärare har fortsatt att minska och andelen förskollärare och förste förskollärare per förskoleområde varierar. En riksomfattande brist på förskollärare förklarar till stor del de försämrade förutsättningarna.
Förskolenämnden genomför en rad utvecklingsinsatser för att bidra till kommunfullmäktiges mål. Under
året initierades ett projekt för att stärka och använda förskollärares kompetens på bästa sätt samt förbättra
förskollärares arbetsvillkor. Vidare genomförs insatser för att öka personalkontinuiteten, vilket är viktigt
för att ge barnen förutsättningar att utvecklas och lära i en trygg miljö. Samarbetet med andra nämnder,
myndigheter och idéburen sektor har även fortsättningsvis en viktig roll i utvecklingen av ett socialt hållbart Malmö.
Forskningen visar att medarbetarnas kompetens har stor inverkan på möjligheterna att erbjuda barnen en
förskola av hög kvalitet. Den svåra kompetensförsörjningssituationen försvårar därmed förskolenämndens
möjligheter att bidra till kommunfullmäktigemålet. Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att
nämndens arbete delvis har bidragit till kommunfullmäktiges mål på det sätt som planerades inför år 2019.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet delvis är uppnått.
Uppföljningen av målindikatorerna avseende andel barn i förskola visar att 96 procent av Malmös barn
mellan 3–5 år går i förskola, vilket ligger i linje med nämndens målvärde. Nämndens målindikator rörande
den totala andelen barn i förskoleåldern hamnar strax under målvärdet. Vidare visar uppföljningen när det
gäller antal familjecentraler på en ökning jämfört med föregående år, men att målvärdet på sju familjecentraler inte uppnås. När det gäller åtagandet har ett målinriktat arbete genomförts för att tillsammans med
övriga nämnder och andra organisationer i staden för att skapa goda uppväxtvillkor för Malmös barn.
Detta med särskilt fokus på barn som löper större risk för ohälsa och barn till nyanlända/asylsökande
vårdnadshavare.
Varför blev det så?
En förskola av god kvalitet kan skapa skyddsfaktorer och vara hälsofrämjande för barn som på grund av
olika faktorer löper risk för ohälsa. Förskolan kan på så sätt vara kompensatorisk och bidra till likvärdiga
uppväxtvillkor för Malmös barn och bidra till uppfyllandet av barns rätt till hälsa, liv och utveckling enligt
barnkonventionen.
Organiseringen av nya familjecentraler är beroende av flera faktorer. I samverkan med Region Skåne och
arbetsmarknads- och socialnämnden har det under året genomförts ett aktivt arbete för att starta fler familjecentraler, men faktorer som tillgång till personal och ändamålsenlig lokal har gjort att det enbart har
öppnats en ny familjecentral. Lindängens familjecentral öppnade i januari och har de fyra verksamheterna
öppen förskola, socialrådgivning, barnmorskemottagning och barnhälsovård. Ett arbete för att öppna en
ny familjecentral vid Värnhemstorget, Granens familjecentral, med beräknad verksamhetsstart 2020 har
fortgått under året. Det pågår även ett gemensamt arbete med Region Skåne för att utveckla en mer enhetlig kommunikation kring familjecentraler. En ny webbplats för familjecentraler inom Malmö tagits fram,
malmo.se/familjecentraler, för att förenkla för Malmöborna och tydliggöra vad en familjecentral är.
För att fördjupa och vidareutveckla samverkan med idéburen sektor har projektet Det tidiga livet – i samverkan för barn och familj påbörjats. Projektet finansieras genom länsstyrelsens medel till kommuner för att
stärka och utveckla verksamhet med familjekontakter och specifikt för nyanlända och asylsökande. Projektet har fokus på språk och integrationsinsatser på öppna förskolor och familjecentraler. Insatserna i
projektet baseras på samverkan med flera idéburna aktörer. En viktig part är Yalla Trappan vars familjelotsar på olika sätt arbetar som brobyggare i olika verksamheter för att möta nyanlända, asylsökande och familjer i utsatthet för att informera om öppen förskola och förskola. En annan viktig del för att skapa en
inkluderande öppen förskoleverksamhet är att kunna erbjuda aktiviteter som vänder sig till och stärker nyanländas etablering. Detta har under året gjorts genom att erbjuda språkträning på flera öppna förskolor
tillsammans med bildningsförbund, SFI, föreningar och i egen regi.
Förskolenämndens verksamhet har deltagit i stadsövergripande arbete med att skapa goda uppväxtvillkor
för barn genom deltagande i till exempel CTC, Communities That Care, och samverkansgruppen SBUM,
Samverkan för barn och unga. Samverkan har etablerats mellan förskoleförvaltningen samt arbetsmarknadsoch socialförvaltningen i projektet Barn Blir, som fokuserar på anknytningsproblematik rörande yngre
barn.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet rörande familjecentraler är långsiktigt och påverkas av de samverkande myndigheternas intentioner och förutsättningar. Det fortsatta arbetet utgår från den samverkansöverenskommelse som är tecknad mellan förskolenämnden, arbetsmarknad- och socialnämnden och Region Skåne. Arbetet med projektet Det tidiga livet – i samverkan för barn och familj bedöms kunna stärka nämndens språkstödjande verksamhet och kompletterar sedan tidigare pågående språkinsatser.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet inte är uppnått.
Indikatorn följer i vilken utsträckning det finns en likvärdig tillgång till förskollärarkompetens på kommunens förskolor. Uppföljningen visar att andelen i det förskoleområde som har lägst andel förskollärare/förste förskollärare är 23 procent. Detta innebär en minskning jämfört med år 2018 och att nämndens målvärde om 30 procent inte har uppnåtts. Förvaltningens åtaganden har innefattat insatser för att
öka personalkontinuiteten på förskolorna. Sjukfrånvaron har minskat och personalomsättningen har stabiliserats under året.
Varför blev det så?
Hög kompetens bland medarbetarna och kontinuitet i arbetslagen är avgörande förutsättningar för kvaliteten i förskolan. Förskollärarnas ansvar för undervisningen understryks med ett särskilt avsnitt i förskolans läroplan. Förskollärare bedöms av Arbetsförmedlingen vara det största bristyrket i Sverige. Kompetensförsörjningen inom förskolan är därmed att betrakta som en nationell utmaning. Det totala antalet förskollärare inom den kommunala förskoleverksamheten i Malmö har fortsatt att minska under 2019. Detta
innebär i sin tur att nämndens arbete för att säkerställa likvärdig kvalitet på förskolorna har försvårats.
En slutsats i Lägesbedömning 2019 är att förutsättningarna för att bedriva utbildning skiljer sig åt mellan
förskolorna när det gäller bland annat medarbetarnas utbildningsnivå och kompetens. Trots utmaningarna
när det gäller kompetensförsörjningen finns tecken på en positiv utveckling när det gäller förskolornas
förutsättningar. Organisationen inom den kommunala förskoleverksamheten bedöms nu i högre utsträckning än tidigare år stödja de pedagogiska processerna på förskolorna. Det nära ledarskapet och utbildningsområdenas team är väl etablerade och stödjer medarbetarna i deras arbete med barnen. Även tid för
verksamhetsutveckling och olika kompetensutvecklingsinsatser bedöms ha stärkt arbetet för att ge barnen
förutsättningar att utvecklas och lära. Vidare bedöms insatser för att höja kompetensnivån bland barnskötarna ha bidragit till att höja arbetslagens samlade kompetens. Den ökade personalkontinuiteten bedöms
också ha stärkt förutsättningarna för mötet med barnen.
När det gäller arbetet för att förbättra personalkontinuiteten bedöms de planeringsmässiga förutsättning-

arna ha stärkts det senaste året. Bland annat har implementeringen av kommunens IT-stöd för barns vistelsetid på förskolan, Tempus, bidragit med underlag om barns närvaro och frånvaro under dagen. Med
hjälp av detta underlag kan förskolorna bättre fördela kompetens och resurser optimalt. Kopplat till bemanningen bedöms införandet av bemanningsteam i samtliga utbildningsområden samt genomförda utbildningsinsatser kring resurs- och bemanningsplanering ha bidragit till en minskning av andelen timavlönade.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Ett genomgripande arbete har påbörjats för att stärka professionens förutsättningar att utföra läroplansuppdraget. Arbetet bygger på att rektorer och förskollärare involveras i hög grad och särskilt fokus riktas
mot förskollärarnas arbetstid och arbetsvillkor, samt kompetens och organisering. Tillsammans med hälsofrämjande insatser utgör detta en viktig del när det handlar om att attrahera och behålla kvalificerade
medarbetare. Rektorernas kunskap om de lokala förutsättningarna kommer att vara avgörande i det fortsatta arbetet för att möta utmaningarna kring likvärdighet. Detta förutsätter ett fortsatt gemensamt analysarbete och ett helhetsperspektiv kring förskolornas förutsättningar för måluppfyllelse i olika delar av staden.

Förskolenämnden har under året bidragit till uppdragets genomförande genom att skapa förutsättningar
för förskoleverksamheten i Malmö som en arena för möten och spridning av information om kommande
skolval till föräldrar och vårdnadshavare.
Vikten av samverkan mellan skolformerna för att stödja barns och elevers allsidiga utveckling och lärande
i ett långsiktigt perspektiv betonas i förskolans och grundskolans läroplan. Inom kommunen finns gemensamma riktlinjer för övergångar mellan de olika skolformerna i vilka förskolornas ansvar att ge information till vårdnadshavare om kommande övergång och skolval uppmärksammas. Här klargörs bland annat
vilken information som ska föras över mellan avlämnande förskola och mottagande grundskola/grundsärskola och ungefär när på året det ska ske. Det sker ett samarbete mellan skolförvaltningarna kring informationsspridningen utifrån rutinen där kommunens intranät Komin fungerar som viktig utgångspunkt.
På Komin finns aktuella blanketter och utförlig information till medarbetarna på kommunens förskolor
om skolvalet och hur förskolan kan bistå vårdnadshavarna i kommande skolval.
För att ge förskolebarnen chans att bekanta sig med en skolmiljö har alla kommunala förskolor och grundskolor delats in i så kallade kluster utifrån huvudprincipen om geografisk närhet. Klusterindelningen innebär också en möjlighet till pedagogiskt utbyte mellan skolformerna och reflektion kring vad övergång från
den ena till den andra skolformen kan innebära konkret för barnen.
Förskolornas arbete med övergångar följs upp inom ramen för lägesbedömningen. En övergripande slut-

sats i 2019 års lägesbedömning är att de gemensamma riktlinjerna och rutinerna följs och att övergångsarbetet som en följd fungerar väl. Detta i jämförelse med tidigare år, innan de gemensamma riktlinjerna upprättades.
Utifrån ett bredare perspektiv fungerar stadens öppna förskolor och familjecentraler som viktiga plattformar i det uppsökande arbetet. I samband med lägesbedömningen görs en uppföljning av öppna förskolornas arbete. Samtliga öppna förskolor lyfter i sina rapporteringar fram möjligheten för kommunen att nå ut
med information om förskola och skola till barn och familjer som idag står utanför utbildningssystemet.
De öppna förskolorna beskriver hur verksamheten i flera fall har en brobyggande funktion genom att vara
en länk mellan besökarna och det svenska skolsystemet, och då inte minst i områden som Seved, Nydala,
Lindängen och Rosengård, där merparten av besökarna har utländsk bakgrund.

Utgångspunkten för förskolenämnden är att ett aktivt, förebyggande och främjande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan bidra till kommunfullmäktiges mål. Som huvudman för
den kommunala förskoleverksamheten ska förskolenämnden vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling. Detta innebär ett krav på att säkerställa att det bedrivs
ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn. Även arbetet med förverkligandet av
barns rättigheter enligt barnkonventionen är en viktig del i förskolenämndens arbete mot målet. Samtliga
av nämndens insatser inom detta mål bedöms bidra i arbetet med barns rätt till hälsa, liv, utveckling, personlig integritet samt rätt till trygghet och skydd.
Förskolenämndens uppföljning inom området har utökats under 2019. I syfte att kartlägga i vilken utsträckning förskolornas planer mot kränkande behandling uppfyller läroplanens och skollagens krav kommer en totalundersökning att göras under mandatperioden som omfattar samtliga kommunala förskolors
planer.
Under 2019 har insatser genomförts för att stärka förskolorna i det förebyggande arbetet mot kränkande
behandling. Kommunens stödmaterial för plan mot diskriminering och kränkande behandling har reviderats. I syfte att höja kompetensen bland medarbetarna har workshops genomförts kring planernas innehåll
och syfte och en rad utbildningsfilmer har tagits fram som belyser lagstiftning och olika moment i det förebyggande och främjande arbetet. Kompetenshöjande insatser har även genomförts på kommunens
öppna förskolor. Dessutom har ett kompetenshöjande arbete genomförts kring HBTQ-frågor.
Trots att flera viktiga åtgärder vidtagits det senaste året drar förskolenämnden slutsatsen att det finns ett
behov av fortsatt arbete för stärka förskolorna i det förebyggande och främjande arbetet. Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet delvis bidragit till kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2019.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är delvis uppnått.
Uppföljningen av målindikatorerna avseende planer mot diskriminering och kränkande behandling visar
att 96 procent av förskolorna har upprättat en plan och att 63 procent av de undersökta planerna uppfyller
lagens krav. Under 2019 har insatser genomförts för att stärka förutsättningarna för förskolorna att arbeta
förebyggande och främjande mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vidare har arbete

med normkritik genomförts i samarbete med Malmö stads övriga utbildningsförvaltningar. Sammantaget
bedöms förvaltningens åtaganden delvis ha bidragit till en utveckling i målets riktning.
Varför blev det så?
Nämndsmålet har en direkt koppling till de nationella målen i skollagen och diskrimineringslagen samt till
barnkonventionen. Det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt förskolans uppdrag att verka för lika rättigheter och möjligheter är prioriterade utvecklingsområden. Nämndens uppföljningar pekar på behov av ett fortsatt arbete för att stärka förskolorna i det förebyggande och främjande arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Under 2019 har kommunens stödmaterial för plan mot diskriminering och kränkande behandling reviderats. Med utgångspunkt i detta stödmaterial har en serie utbildningsfilmer som belyser lagstiftning och
olika moment i det förebyggande och främjande arbetet tagits fram. Workshops genomförs kontinuerligt
för medarbetare på kommunens förskolor kring arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling. Från och med 2019 inkluderar detta även särskilda workshops för medarbetarna på kommunens
öppna förskolor. Förskolornas erfarenheter från genomförda workshops är positiva, framförallt då formatet inbjuder till kollegialt erfarenhetsutbyte och möjligheter att anpassa innehållet till deltagarnas behov
och förutsättningar.
Framtida medarbetare är en annan viktig målgrupp i kommunens förebyggande, främjande och åtgärdande
arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Samarbeten har etablerats med förskollärare- och
barnskötarutbildningarna. Förskoleförvaltningen har bland annat genomfört seminarier på förskollärarutbildningen i Malmö och föreläsningar för blivande barnskötare.
Sedan tidigare är ett samarbete etablerat mellan utbildningsförvaltningarna i syfte att stärka verksamheternas förmåga att arbeta aktivt utifrån ett normkritiskt perspektiv. Under året har utbildningsinsatser genomförts för processtödjare som kan fungera som stöd åt rektorerna i det normkritiska arbetet. För att skapa
ytterligare möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande organiseras nätverksträffar
för processtödjarna. Vidare har medarbetare inom förskolenämndens verksamhet utbildats i ett normkritiskt förhållningssätt. Detta som ett led i arbetet med att motverka diskriminering på arbetsplatserna. Förskolenämndens verksamhet deltar aktivt i ett kommunövergripande nätverk mot hedersrelaterat våld och
förtryck och arbetet har hög prioritet inom förskolans organisation. Som ett led i det lokala förbättringsarbetet har ett stödmaterial tagits fram för de kommunala förskolorna.
Kompetenshöjande insatser har även genomförts kring HBTQ-frågor där HBTQ-diplomering inom vissa
stödfunktioner varit en del i arbetet.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Även om flera viktiga åtgärder vidtagits inom den kommunala förskoleverksamheten de senaste åren finns
ett fortsatt behov av arbete för stärka förskolorna i det förebyggande och främjande arbetet. Planeringen
och uppföljningen av de fortsatta utvecklingsinsatserna sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolenämndens arbete för att bidra till kommunfullmäktiges mål har tagit sin utgångspunkt i skollagen
och läroplanen där det klargörs att alla barn i förskolan har rätt till en utbildning som tar hänsyn till barns
olika behov. Barn i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Förskolenämndens mål kopplar också till Agenda 2030 och har en tydlig förankring i alla barns rätt till utbildning
och utveckling enligt barnkonventionen.
Arbetet för att utveckla förskolans utbildning i den riktning som de nationella styrdokumenten kräver sker
varje dag, i mötet mellan barnen och medarbetarna på kommunens förskolor. Förskolenämndens uppdrag, som huvudman för den kommunala förskoleverksamheten, är att skapa likvärdiga förutsättningar för
förskolorna att uppfylla de nationella målen.
Utgångspunkten i förskolenämndens arbete är ett synsätt där stödbehovet så långt det är möjligt relateras
till den miljö barnet vistas i och alltså inte betraktas som en egenskap hos barnet. Utvecklingsarbetet har
fortgått inom ramen för det kommungemensamma utvecklingsområdet Alla barns rätt till stöd. Det huvudsakliga syftet är att utveckla en likvärdig organisation och arbetssätt när det kommer till skapandet av en
utvecklande, inkluderande och tillgänglig förskolemiljö för alla barn på kommunens förskolor. Under 2019
har kommunens gemensamma stödmaterial för Alla barns rätt till stöd setts över och ett nytt avtal tecknats
med Specialpedagogiska skolmyndigheten avseende kompetensutvecklingsinsatser.
Förskolenämndens uppföljning visar på en utveckling i positiv riktning när det gäller Alla barns rätt till stöd,
men också att förskolornas förutsättningar att arbeta i enlighet med de nationella styrdokumenten i hög
grad påverkas av personella förutsättningar som tillgång till utbildad personal, personalens möjligheter till
kompetensutveckling och kontinuitet i personalgrupperna.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet för att uppnå målet delvis bidragit till kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2019.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är delvis uppnått.
Indikatorn om förskolornas förutsättningar att tillgodose alla barns rätt till stöd bedöms vara delvis uppnådd. En betydande del av arbetet inom området Alla barns rätt till stöd har skett på förskolorna, med utgångspunkt i skollagens och läroplanens krav. Utvecklingsarbete har även genomförts på övergripande
nivå. Förvaltningens åtagande bedöms ha bidragit till en utveckling i målets riktning.

Varför blev det så?
Ett huvudsakligt syfte med Alla barns rätt till stöd är att utveckla en likvärdig organisation och arbetssätt när
det gäller skapandet av en utvecklande, inkluderande och tillgänglig förskolemiljö för alla barn på kommunens förskolor. Förskolornas strukturella förutsättningar att genomföra ett sådant arbete blir avgörande
och måluppfyllelsen påverkas i hög grad av tillgång till utbildad personal, personalens möjligheter till kompetensutveckling och kontinuitet i personalgrupperna. Många förskolor pekar i sin rapportering på behovet av långsiktighet i förändringsarbetet. En slutsats är att organisationens val att hålla fast vid ett utvecklingsområde under längre tid i sig kan ses som en framgångsfaktor.
Under året har utvecklingsinsatser genomförts på övergripande nivå. Förvaltningens genomförandeplan
för Alla barns rätt till stöd med tillhörande blanketter och annat stödmaterial har setts över. Vidare har kartläggningar genomförts som nyanserat bilden av förskolornas förutsättningar att arbeta med alla barns rätt
till stöd. Dessa har i sin tur bidragit med viktig kunskap till den sammanvägda bedömningen av förskolornas arbete inom området som redovisades till nämnden i samband med 2019 års lägesbedömning.
Utvecklingsområdenas specialpedagog- och psykologteam och pedagogiska utvecklingsteam har bidragit
med kompetensutvecklingsinsatser som Leklots-projektet, TAKK-utbildningar, utbildningar i lågaffektivt
bemötande, utbildningsinsatsen Barns delaktighet och utforskande och femdagarsutbildningen för barnskötare.
För att stärka kompetensen inom området har ett nytt avtal tecknats med Specialpedagogiska skolmyndigheten om kompetensutvecklingsinsatser.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Uppföljningar under året pekar på ett behov av fortsatt arbete för att stärka förskolornas arbete med att
utveckla förskolans utbildning så att den kan anpassas efter enskilda barns behov och uppväga skillnader i
barnens olika förutsättningar. Det långsiktiga arbete som påbörjades under 2019 för att stärka professionens förutsättningar att utföra det nationella uppdraget bedöms som viktigt i det fortsatta arbetet. Det
kommungemensamma utvecklingsområdet Alla barns rätt till stöd har bidragit med viktig kunskap kring
vilka förutsättningar som behöver stärkas i det fortsatta utvecklingsarbetet. En slutrapport kommer att färdigställas under 2020.

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. Förskolenämndens arbete kopplat till

båda målen bedöms ha bidragit i arbetet med barns rätt till trygghet och skydd enligt barnkonventionen.
Det ena målet lyfter fram vikten av aktiv samverkan med övriga nämnder, myndigheter, näringsliv och
idéburen sektor för att skapa trygghet i Malmö. Syftet är att synliggöra nämndens bidrag till Malmö stads
arbete med att stärka tryggheten i staden. Arbetet under 2019 har likt tidigare år fokuserat på deltagande i
förebyggande arbete tillsammans med bland annat polis, socialtjänst och grundskola. Ett starkt samverkansnät har vidareutvecklats, 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 utvecklingsarbete kring en tillgänglig, trygg och säker miljö genomförts. Vidare har förskolenämndens verksamhet bidragit i Malmö stads arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, som är en process med syftet
att synliggöra och förebygga risker samt skapa en beredskap för att kunna hantera oväntade händelser.
Förskolenämndens bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet bidragit till
kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2019.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Uppföljningen av målindikator och åtagande kopplade till detta nämndsmål visar att förskolenämnden har
en aktiv samverkan med övriga nämnder i staden samt med andra myndigheter, näringsliv och idéburen
sektor i syfte att skapa trygghet i Malmö. I samtliga utbildningsområden genomförs veckovisa möten med
andra myndigheter och organisationer rörande det lokala trygghetsläget.
Varför blev det så?
Förskolenämndens verksamhet har aktivt deltagit i trygghetsarbete inom samtliga utbildningsområden tillsammans med socialtjänst, fritidsverksamhet, vård och omsorg, funktionsstöd, räddningstjänst, polis,
grundskola, idéburna organisationer och fastighetsägare. En gång per vecka träffas chefer och tjänstepersoner från de olika verksamheterna för att diskutera det lokala trygghetsläget. Frågor som lyfts är både
av social och fysisk karaktär och omfattar barn, unga och vuxna. Förskolenämndens verksamhet har också
varit delaktig i det trygghetsskapande arbetet inom bland annat CTC, Communities that care.
Samverkan bedöms skapa förståelse för de olika verksamheternas utmaningar och förutsättningar. Den
bidrar även till att skapa en helhetsförståelse och ansvarstagande för hela stadens utveckling. De kontakter
som knyts mellan de olika verksamheterna gör att det har varit lätt att samarbeta och hitta lösningar vid
krissituationer. Avgörande för den goda samverkan har varit att samtliga deltagande verksamheter är engagerade i gruppens arbete och avsätter den tid som krävs.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Det lokala trygghetsarbetet är en viktig framgångsfaktor i det förebyggande arbetet med att skapa trygghet
i Malmö. Den samverkan som har byggts upp har gett förskolenämndens verksamhet en möjlighet att bidra till ett förebyggande och främjande trygghetsarbete i staden. Det har också medfört att samtliga utbildningsområden har ett bra kontaktnät till övriga förvaltningar och myndigheter vilket är värdefullt vid olika
krissituationer. Det lokala trygghetsarbete och samverkan med andra verksamheter utgör även en grund i
det fortsatta arbetet för barns rätt till trygghet och skydd enligt barnkonventionen.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Uppföljningen av målindikatorn visar att samtliga av kommunens förskolor har genomfört barnskyddsrond enligt rutiner i stödmaterialet Trygg och säker förskola. Uppföljningen av åtagandet rörande risk- och
sårbarhetsanalyser visar att förskolenämndens verksamhet har kommit långt i sitt utvecklingsarbete rörande metoden Tre steg för ett robustare Malmö. Uppföljningen av det andra åtagandet visar att det finns ett
aktivt arbete med att säkerställa att alla förskolor har ett bra stödmaterial för att skapa en trygg och säker
förskolemiljö.
Varför blev det så?
För att säkerställa att samtliga barn inom Malmö stads förskolor befinner sig i en tillgänglig, trygg och säker miljö har arbetet under året fokuserat på risk- och sårbarhetsanalyser, krisledning samt stödmaterialet
Trygg och säker förskola. Arbetet utgår från barnkonventionens artiklar om barns rätt till skydd samt rätt till
lek, vila och fritid.
Trygg och säker förskola är ett stödmaterial för arbetet med en trygg och säker miljö i förskolorna i Malmö
stad. Det innehåller riktlinjer, råd och rutiner för att kvalitetssäkra förskolornas regelbundna arbete med
trygg och säker förskolemiljö. Under året har materialet setts över så att fokus nu ska ligga på barnskyddsronden samt rutinerna gällande säkerheten närmast barnen. I arbetet med uppdateringen av strukturen och
innehållet har möten skett med en referensgrupp bestående av biträdande förskolechefer från samtliga utbildningsområden. Materialet är nu helt digitalt och finns tillgängligt på intranätet Komin för att säkerställa
att samtliga förskolor alltid har tillgång till hela materialet och den senaste uppdaterade versionen.
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är en process som syftar till att synliggöra och förebygga risker samt
skapa en beredskap för att kunna hantera oväntade händelser. Malmö stad har tagit fram en egen modell
för RSA, Tre steg för ett robustare Malmö, som genomfördes för första gången år 2018. 2019 års tema var tillgången till dricksvatten. Under året har samtliga tre steg av metoden genomförts enligt tidsplan.
Förskolenämnden har informerats om krisledningsplanen och en utbildningssatsning har genomförts under året, vilken innebar att samtliga utbildningsområden har genomgått en halvdagsutbildning kring krisledning samt två tillfällen med krisledningsövningar. Utbildningarna hölls av förvaltningens psykologer
med krisansvar.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Genomfört arbete inom Tre steg för ett robustare Malmö och utvecklingen kring krisledning har bidragit till att
skapa en grund för att förskolenämndens arbete med att förhindra och hantera kriser. Digitaliseringen av
stödmaterialet Trygg och säker förskola bedöms underlätta fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av materialet.

Förskolenämndens arbete har tagit sin utgångspunkt i förskolans läroplan och Malmö stads kulturstrategi
som utgår ifrån målsättningen om alla barns lika tillgång till kultur. Även barns rätt att delta i kulturell och
konstnärlig verksamhet, samt rätt till lek, vila och fritid enligt barnkonventionen, utgör en grund för
nämndens arbete med detta mål. 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.
Nämndens arbete förutsätter aktiv samverkan och samarbete med kulturnämnden. Nämndens uppföljning
bygger till stor del på statistik som tagits fram genom Kulturkartan i samarbete med kulturnämnden. Därigenom läggs grunden för en gemensam kunskap kring barnens tillgång till kulturupplevelser. Genom samarbetet med kulturnämnden har möjligheter skapats för förskolorna att erbjuda barnen i Malmö kulturupplevelser, dels genom att professionella kulturutövare bjuds in till förskolorna, dels genom att förskolorna kan ta del av kulturförvaltningens utbud via Kulturkartan.
Med Kreativt lärcentrum som bas har förskolenämndens verksamhet medverkat i en studie om estetiska
lärprocesser inom ramen för forskningsprojektet Nyanländas lärande på Malmö universitet. Bland annat i
syfte att stärka förutsättningarna för kompetensutveckling inom kultur och estetiska lärprocesser har ett
samarbete påbörjats med Region Skånes kultursektion.
Förskolenämndens bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet bidragit till
kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2019.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Uppföljningen visar att 90 procent av barnen i Malmö stads förskolor under läsåret 2018–2019 tagit del av
kulturnämndens utbud till förskola och skola. Det innebär en ökning jämfört med år 2018 och utfallet
överstiger förskolenämndens målvärde. Förskoleförvaltningens åtaganden för att ge likvärdiga förutsättningar att arbeta med estetiska lärprocesser samt att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med kulturförvaltningen för att erbjuda alla barn kulturupplevelser bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen.
Varför blev det så?
Samarbetet mellan den kommunala förskoleverksamheten och kulturnämnden tar sin utgångspunkt i
Malmö stads kulturstrategi, där alla barns lika tillgång till kultur oavsett bakgrund är en prioriterad fråga.
En målsättning i förskolans nya läroplan (Lpfö 2018) är att ge barnen möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och sitt intresse för det lokala kulturlivet. Det knyter an till arbetet med att främja förskolebarnens rätt att fritt delta i kulturell och konstnärlig verksamhet enligt barnkonventionen.

Samarbetet med kulturnämnden skapar möjligheter för förskolorna att erbjuda barnen i Malmö kulturupplevelser genom att professionella kulturutövare bjuds in till förskolorna och att förskolorna kan ta del av
kulturförvaltningens utbud via Kulturkartan. Materialet Kultur i förskolan - stöd och inspirationsmaterial, som
togs fram under 2018, har introducerats och förskolornas lokala kulturombud fungerar som viktiga förmedlare och spelar en avgörande roll i detta förankringsarbete. Vidare har kulturförvaltningens löpande
arrangemang för barnen analyserats, vilket har lett fram till ett påbörjat arbete med en kulturell allemansrätt.
Arbetet med att ge barnen möjlighet att utveckla sina skapandeförmågor sker på förskolorna där det följs
upp inom ramen för förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Med Kreativt lärcentrum som bas medverkar förskoleförvaltningen i en studie om estetiska lärprocesser inom ramen för forskningsprojektet Nyanländas lärande på Malmö universitet. Forskningsresultat kommer att redovisas i en antologi som beräknas
vara färdig under våren 2020 i vilken förskoleförvaltningen bidrar med kapitel som uppmärksammar arbetet med icke-verbal kommunikation och nyanlända barn på Drakens förskola.
Ett samarbete har påbörjats med Region Skånes kultursektion, bland annat i syfte att stärka förutsättningarna för kompetensutveckling inom kultur och estetiska lärprocesser. Kreativt lärcentrum fungerar som ett
viktigt nav i samarbetet. Tillsammans med kulturförvaltningen arrangeras två gånger per år inspirationsdagar som vid varje tillfälle når cirka 100 medarbetare. Inspirationsdagarna innehåller workshops och syftar till att öka medarbetarnas kompetens inom estetiska uttrycksformer. De inspirationsdagar som har arrangerats under året har fokuserat på dans och scenkonst.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Uppföljningen av förskolornas användning av kulturkartans utbud görs i samarbete med kulturnämndens
verksamhet. De fördjupade analyser av besöksstatistiken som genomförts inom ramen för denna samverkan utgör viktiga underlag för det fortsatta arbetet.

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 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.
Ökade lokal- och underhållskostnader har direkt påverkan på det ekonomiska utrymmet för den pedagogiska verksamheten. Därför har ett särskilt analysarbete genomförts och 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 2019. I arbetet för ökad måluppfyllelse krävs dock ett fortsatt
samarbete mellan flera nämnder i Malmö stad för att ta fram underlag för strategier som kan påverka kostnadsutvecklingen.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är delvis uppnått.
Uppföljningen av målindikatorn visar att samarbetet med andra nämnder i lokalkostnadsfrågor kan utvecklas ytterligare. Förvaltningens åtagande att arbeta strategiskt för att utveckla kostnadseffektiva och
hållbara lösningar vid utbyggnad och ombyggnad av förskolor bedöms delvis fullföljt.
Varför blev det så?
Ett särskilt analysarbete för att identifiera och utreda faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen har genomförts i nära samarbete med serviceförvaltningen. Förskolenämndens verksamhet 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. Förskolenämnden har arbetat aktivt för att föra fram förskolans behov på ett tidigt stadium och i remissvar kring stadsplaneringsfrågor. 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 och ersättning av lokaler som av olika skäl behövt avvecklas är skärpta myndighetskrav och höga ambitioner kring stadens utveckling kostnadsdrivande utmaningar som kräver ett kommungemensamt förhållningssätt.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Åtgärder i form av fördjupade analysunderlag och stärkta 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 genom till exempel bättre beslutsunderlag
samt ett fortsatt samarbete med flera av stadens förvaltningar för att ta fram rutiner för roller och ansvar.

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 handlar om 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. Båda målen har
en koppling till barns rätt till hälsa enligt barnkonventionen.
Utvecklingsarbetet under år 2019 för att hälso- och miljökrav i en högre utsträckning ska styra valet av
produkter i förskolans dagliga miljö bedöms ha bidragit till måluppfyllelse. Samverkan med bland annat
miljönämnden och servicenämnden har varit central i arbetet.
Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat har varit en av utgångspunkterna i nämndens arbete för
att öka omfattningen av ekologiska varor i nämndens verksamheter med särskilt fokus på livsmedel. Un-

der år 2019 har andelen miljömärkta livsmedelsinköp fortsatt att öka. Vidare har arbetet inom förskolenämndens verksamhet för att minska växthusgasutsläppen kopplat till mat fortsatt. Detta har skett med
fokus på kompetensutveckling kring växtbaserad kost och utveckling av metoder för mätning av matsvinn,
i nära samverkan med miljönämnden.
När det gäller arbetet för en kemikaliesmart vardag för barn bedöms de kommunala förskolorna ha kommit långt i arbetet med att rensa bort produkter innehållande skadliga kemikalier. Även detta arbete har
skett i nära samverkan med miljönämnden. Genom att ställa krav på upphandlade leverantörer av produkter har viktiga strukturer skapats för säkra inköp till förskolorna.
Inom ramen för barns fysiska aktivitet och hälsosamma livsval har det kontinuerliga arbetet för att säkerställa en god utemiljö på förskolegårdarna fortsatt. 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 sammanvägda bedömning är att arbetet inom nämndens verksamhet bidragit till kommunfullmäktiges mål.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Utvecklingen av andelen inköpta ekologiska livsmedel är fortsatt positiv. Arbetet för att säkerställa att
hälso- och miljökrav styr valet av produkter i förskolans dagliga miljö och för att öka andelen inköp av
miljömärkta livsmedel, bedöms ha bidragit till att andelen ökat successivt de senaste åren. Förskoleförvaltningens åtaganden avseende reducering av klimatutsläpp från mat samt en kemikaliesmart vardag för barn
bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen.
Varför blev det så?
Under år 2019 har samarbetet med miljönämndens verksamhet kring underlag för planering och uppföljning utvecklats. Detta innebär att rektorerna nu, förutom inköpsstatistik gällande andelen ekologiska livsmedel, även har underlag för att kunna följa förskolornas klimatpåverkan kopplat till mat.
En viktig del av arbetet med att reducera klimatutsläppen från förskolan har varit fortsatt utbildning och
kompetensutveckling för medarbetare. Samarbetet med miljöförvaltningen har i detta sammanhang varit
centralt. Miljöförvaltningen driver projektet Klimatsmart mat i Malmö med två huvudsakliga insatsområden;
att minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer. Detta eftersom att det är hos dessa
två källor som de största möjligheterna finns att reducera växthusgasutsläppen kopplade till maten.
Projektet Klimatsmart mat i Malmö har tidigare bestått i konkreta utbildningsinsatser för att öka kunskapen
hos kockar, pedagoger och chefer. Utöver utbildningsinsatserna har det under året genomförts ett utvecklingsarbete för att identifiera metoder för att mäta och åskådliggöra matsvinn. Under våren bestod detta i
en pilotstudie med ett antal förskolor i olika utbildningsområden. Bedömningen är att matsvinnet minskade på de deltagande förskolorna under försöksperioden. En trolig förklaring som lyfts fram är en ökad
medvetenhet både hos pedagoger och kockar samt att barnen inkluderades på olika sätt. Barnen tyckte det
var roligt att mäta och såg det som en tävling. Flera av förskolorna visade på stort intresse och har integrerat mätningen av matsvinn i den pedagogiska verksamheten och arbetet kring matematik och hållbarhet
tillsammans med barnen. Utifrån detta arbete gavs under hösten alla kommunala förskolor möjlighet att
mäta sitt matsvinn. Runt 100 förskolor valde att testa mätmetoden.
Under 2019 har förskolornas arbete fortsatt utifrån stödmaterialet Kemikaliesmart vardag för barn. En viktig
förutsättning för vidare utveckling av arbetet för en kemikaliesmart vardag för barn är samarbetet med
miljönämndens verksamhet. Miljöförvaltningen har under 2018 och 2019 haft tillsyn på förskolor med inriktning på städ och kemikalier. Tillsynen visar att majoriteten av förskolorna har påbörjat arbetet med att

rensa bort produkter innehållande skadliga kemikalier. Miljöförvaltningen har gjort kemiska analyser på
tillgängligt sortiment och det ställs stora krav på produkterna utifrån ett kemikalieperspektiv. Genom att
ställa krav på upphandlade leverantörer av produkter skapas viktiga strukturer för säkra inköp till förskolorna. I en uppföljning av miljöförvaltningen svarar samtliga förskolor att de köper in via avtal.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Det fortsatta lärandet inom förskolenämndens verksamhet, i kombination med nära samverkan med andra
nämnders verksamhet, bedöms vara av central betydelse i det fortsatta arbetet med att minska förskolornas klimatpåverkan. Projektet Klimatsmart mat i Malmö fortsätter till och med 30 juni 2020. Under återstående projekttid kommer fokus att ligga på måltidspedagogik. I förskolornas arbete för att minska farliga
kemikalier utgör Kemikaliesmart vardag för barn ett fortsatt stöd.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Uppföljningen av målindikatorn visar att minst en kvalitetshöjande åtgärd i utemiljön per utbildningsområde är genomförd under 2019. Arbetet med åtagandet att förbättra förutsättningarna för barns utevistelse
bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen.
Varför blev det så?
Under 2018 togs en rapport fram om förskolors utemiljö och lekvärdesfaktor. Syftet med rapporten var
bland annat att bidra till en samsyn kring de kvalitativa förskolegårdarna. Under 2019 har underlaget kompletterats och sammanställningen omfattar nu samtliga kommunala förskolors utemiljö. Lekvärdesfaktorn
har utgjort ett verktyg för utvärderingen av utemiljöns kvalitet.
Bedömningen av måluppfyllelsen bygger både på ett aktivt och kontinuerligt arbete i verksamheten och på
ett fortsatt utvecklingsarbete på övergripande nivå med utgångspunkt i lekvärdesfaktorn. Det sker ett aktivt 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. För befintliga utemiljöer genomförs kontinuerliga besiktningar för att säkerställa att utemiljön är trygg och säker. Varje år tas
en underhållsplan fram som underlag för åtgärder, där utemiljön är en del. Pedagogisk inspiration, PI, erbjuder verksamheter 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.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Det kontinuerliga arbetet med kvalitetshöjande åtgärder i förskolornas utemiljö behöver fortsätta för att

säkerställa en likvärdig utemiljö för barnen på de kommunala förskolorna i Malmö stad.

Förutsättningarna och kompetensen hos förskolenämndens medarbetare har stor betydelse för kvaliteten i
förskolan och bidrar till en trygg lärmiljö. Det är en viktig del i säkerställandet av barns rätt till utbildning
enligt barnkonventionen. Förskolenämndens systematiska och långsiktiga arbete för att skapa bra arbetsvillkor, säkerställa kompetensförsörjningen och öka kompetensen i verksamheten har fortsatt under året.
Trots det kvarstår stora utmaningar med att säkerställa en god kompetensförsörjning i Malmö stads förskolor.
Den ökade konkurrensen och den nationella brist som råder avseende förskollärare har i stor utsträckning
påverkat rekryteringsmöjligheterna och därmed måluppfyllelsen. Enligt Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos är förskollärare det yrke där det råder störst brist. För få har sökt sig till lärarutbildningarna, för många avslutar sina studier i förtid och yrkesverksamma lärare har valt att lämna yrket, vilket
bidrar till en fortsatt stor efterfrågan på förskollärare. Det har i sin tur ställt krav på den samlade kompetensen i arbetslagen där barnskötare med formell utbildning blivit än viktigare när det gäller kompetensförsörjning.
En rad insatser har genomförts under året för att långsiktigt säkerställa goda förutsättningar för professionens uppdrag. Här ingår bland annat ett utvecklingsarbete som handlar om organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor, samt vidare arbete med tid för verksamhetsutveckling och lönebildning.
Detta i syfte att både behålla medarbetare och att attrahera nya samt erbjuda goda och attraktiva arbetsförhållanden.
Kontinuitet i arbetslagen är en förutsättning för att goda och stabila relationer i barngrupperna ska kunna
upprätthållas och utvecklas. En viktig del av arbetet är att minska sjukfrånvaron för att kunna tillvarata befintlig kompetens. Sjukfrånvaron har minskat under året och den största minskningen återfinns inom de
yrkesgrupper som arbetar med barnen i förskolan. 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.
Insatser för att förbättra den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön har fortsatt. Möjligheterna
att frigöra tid för professionens arbete med det nationella uppdraget genom digitalisering har varit ett viktigt utvecklingsområde. Grupputvecklingsinsatser för arbetslag, arbetsplatser och ledningsgrupper har genomförts med syfte att genom en god arbetsmiljö verka hälsofrämjande och skapa förutsättningar för
medarbetarnas möjligheter till kommunikation, arbetsglädje och gemenskap. Grundtanken är att arbetsmiljön ständigt kan utvecklas och ständiga förbättringar är en utgångspunkt i arbetsmiljöarbetet, där jämställdhets- och likvärdighetsperspektivet beaktas i alla delar. Det finns tydliga samband mellan miljö, trivsel, motivation och prestation. En god arbetsmiljö kan både bidra till att behålla medarbetare samt attrahera nya.
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. Detta ska möjliggöra att friskfaktorer stärks,
framförallt det närvarande ledarskapet men även möjliggöra det strategiska ledarskapet för rektorerna i en
större omfattning. Satsningar på ledarutveckling och ledarförsörjning i syfte att förbättra arbetsmiljön förväntas få ytterligare positiva effekter på sjukfrånvaron och arbetsmiljön under åren framöver. 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 2019.

Hur gick det?
Uppföljningen visar att målet inte är uppnått.
Antalet förskollärare har fortsatt att minska. Även andelen barnskötare med barnskötarutbildning har
minskat något. Uppföljningen visar samtidigt på en total minskning av sjukfrånvaron, där största delen av
minskningen har skett bland yrkesgrupper som arbetar med barnen. Andelen timavlönade barnskötare
fortsätter att ligga under nämndens målvärde. Åtagandena om att minska sjukfrånvaron och arbeta för att
andelen timavlönade barnskötare inte ska överstiga fem procent bedöms vara fullföljda. När det gäller arbetet för att behålla, rekrytera och attrahera förskollärare och öka andelen barnskötare med formell kompetens bedöms åtagandena som delvis fullföljda.
Varför blev det så?
Under 2019 har arbetet fortsatt med en rad insatser för ökad måluppfyllelse. Dock har den nationella bristen på förskollärare haft en avgörande påverkan på möjligheterna att rekrytera förskollärare, och därmed
måluppfyllelsen.
En viktig del i att attrahera, rekrytera och behålla förskollärare har varit arbetet med attraktiva karriärmöjligheter och möjlighet till kompetensutveckling. En rad insatser har genomförts för att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för professionen. Organisationsutveckling, tid för verksamhetsutveckling, lönebildning och arbete för att stärka professionen syftar till att både behålla och attrahera medarbetare. Genom
organisationen med förste förskollärare och biträdande förskolechef bedöms förutsättningarna ha stärkts.
Rektorernas strategiska ledarroll och ledarförsörjnings- och ledarutvecklingsprogram är viktiga faktorer i
utvecklingsarbetet. Att säkerställa en god introduktion och uppföljning av förskollärare bidrar även till att
skapa goda förutsättningar för att behålla medarbetare i verksamheten.
Barnskötarnas kompetens har ökat över tid, vilket till stor del beror på projektet Kompetensförsörjning
barnskötare. Rekommendationer har tagits fram för fortsatt arbete och insatserna har implementerats. Det
handlar bland annat om interna utbildningar för barnskötare genom uppdragsutbildning, introduktionsutbildning och femdagarsutbildning. Ökad samverkan kring gymnasie- och vuxenutbildning till barnskötare
bedöms ha bidragit till ökad andel vuxenstuderande. I arbetsmarknadspolitiska insatser såsom traineer,
Förskoletalanger och introduktionsjobb för potentiella medarbetare har det nära samarbetet med Arbetsförmedlingen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
haft betydelse. Antalet barnskötare med formell utbildning bedöms på sikt öka utifrån de kompetensförsörjningsinsatser 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.
Flera insatser syftar till att stärka organisationens förmåga att arbeta förebyggande med det systematiska
arbetsmiljöarbetet samt att bedriva en kvalitativ och effektiv rehabiliteringsprocess. Det intensifierade stödet till rektorer och biträdande förskolechefer kring rehabilitering fortsätter kring långtidssjukskrivningar

parallellt med ett aktivt arbete med korttidssjukskrivningar. Vidare har ledningsorganisationen med förste
förskollärare och biträdande förskolechefer syftet att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna genom ett
nära ledarskap och en god resursplanering i vardagen.
Insatserna och arbetssättet har gett resultat och korttidssjukfrånvaron har likt långtidssjukfrånvaron minskat. Trots en minskande sjukfrånvaro kvarstår dilemman kring långtidssjukfrånvaron som ofta innefattar
komplexa sjukdomsbilder där sjukvårdens tillgänglighet och ett nära samarbete med Försäkringskassan är
av stor vikt. Kontinuerlig dialog förs med Försäkringskassan i syfte att på ett proaktivt sätt kunna fullgöra
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Vidare förs kontinuerlig dialog med företagshälsovården kring insatser i organisationen och hur samarbetet i det förebyggande arbetet kan effektiviseras.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet med goda arbetsvillkor och attraktiv arbetsmiljö som skapar en trygg och lärande miljö är ett långsiktigt arbete för att öka antalet förskollärare. 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. Det nära samarbetet med företagshälsovården utvärderas löpande och arbetet med att minska sjukfrånvaron kommer att vara fortsatt intensifierat med fokus på korttidssjukfrånvaro under de kommande åren. Förskolenämndens rapportering av arbete rörande likvärdig
kompetens och kontinuitet rapporteras också delvis under målområde 3, samt utvecklas ytterligare i avsnittet Viktiga förändringar i verksamheten.

I följande avsnitt beskrivs förändringar som skett i omvärlden och i förskolenämndens verksamhet år
2019. Det första avsnittet avser förändringar i omvärlden som påverkar förskoleverksamheten. Därefter
följer ett avsnitt om viktiga förändringar i den egna verksamheten.

Hos förskolenämnden finns det ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång. Förändringar i befolkningsprognosen är av central betydelse för bedömningarna av det samlade lokalbehovet
men även för behovet av medarbetare och stödresurser i organisationen. Den senaste befolkningsprognosen, som beslutades av kommunstyrelsen i juni 2019, skiljer sig från tidigare års befolkningsprognoser. Bedömningen är att antalet barn i åldrarna ett till fem år minskar i större utsträckning än tidigare, vilket illustreras i diagrammet nedan.

Enligt befolkningsprognosen skulle antalet invånare i åldersgruppen uppgå till 23 327 vid årets slut 2019.
Det faktiska utfallet i december uppgick till 23 197, vilket innebär 130 färre barn än vad som prognostiserades. Detta indikerar att även den senaste befolkningsprognosen överskattat antalet barn i denna åldersgrupp, vilket i sin tur påverkar förskolenämndens fortsatta planering av verksamheten.

I den reviderade läroplanen för förskolan, som började gälla den 1 juli år 2019, betonas förskollärares ansvar för en undervisning i enlighet med målen i läroplanen. Tillgången till förskollärare är grundläggande i
arbetet för god och likvärdig kvalitet i förskolan och förutsättningarna för rekrytering är en omvärldsfaktor som har stor påverkan. Detta i en situation där andelen förskollärare inom nämndens verksamhet fortsatt att minska under år 2019.
Enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt
är tillgången på förskollärare begränsad, vilket beror på att för få har sökt sig till lärarutbildningarna, för
många avslutar sina studier i förtid och att det finns yrkesverksamma lärare som har valt att lämna yrket.
Under lång tid har det utbildats för få förskollärare liksom övriga lärarkategorier. Enligt prognosen avser
det högsta bristindexet bland samtliga yrkeskategorier förskollärare, vilket innebär 4,89 på en skala från ett
till fem. Även om antalet studieplatser med tiden kommer att utökas så bedöms det inte svara upp för det
redan nu stora behovet. Detta bidrar till en fortsatt stor efterfrågan på förskollärare. Det ställer i sin tur

krav på den samlade kompetensen i arbetslagen där barnskötare med formell utbildning är en viktig förutsättning för den fortsatta kompetensförsörjningen. Utmaningen att tillgodose förskolans kompetensförsörjning väntas vara fortsatt stor under hela mandatperioden.

Reviderad läroplan för förskolan
Den reviderade läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2019. Denna innebär en ambitionshöjning som ställer
krav på att det finns tillräcklig kompetens för att implementera och leva upp till läroplanens mål och riktlinjer. Revideringen ställer också krav på förutsättningarna att genomföra uppdraget.
Skolchefsuppdrag inrättat
Enligt skollagen ska varje huvudman från och med den 1 januari 2019 biträdas av en skolchef med uppdrag att se till att föreskrifter som gäller utbildningen följs. Förskolenämnden har utsett förskoledirektören
till skolchef för den kommunala förskoleverksamheten. Ett centralt uppdrag för skolchefen är att samordna det systematiska kvalitetsarbetet samt hantera brister som kan uppstå i förhållande till föreskrifterna.
Rektor har införts i förskolan
Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. Samtliga rektorer inom den kommunala förskolan i Malmö har sedan tidigare genomgått den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Nyanställda rektorer kommer löpande att erbjudas utbildning.
Ägar- och ledningsprövning
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser gällande fristående förskolor i kraft som innebär att förskolenämnden i samband med godkännande av huvudmän som vill starta fristående förskola samt även i samband med tillsyn kommer att göra en så kallad ägar- och ledningsprövning. Förändringar i regelverket innebär en utökning av förskolenämndens tillsynsuppdrag.
Barnkonventionen lag år 2020
Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Den nya lagen, barnrättslagen, syftar
till att barns mänskliga rättigheter synliggörs och stärks i praktiken. Utvecklingsarbetet kring barns rättigheter på kommunens förskolor har under året genomförts på olika sätt och på olika nivåer i organisationen. Arbetet har utgått ifrån värdegrundsuppdraget i skollagen och förskolans läroplan som bär med sig
barnkonventionens grundprinciper. På övergripande nivå har ett arbete initierats för att undersöka hur beslutsunderlag, som visar på vilka konsekvenser olika beslut får för barns rättigheter, kan vidareutvecklas.
Det pågår ett arbete med vidare implementering av barnkonventionen utifrån Malmö stads utvecklingsplan för barnets rättigheter.
GDPR och informationssäkerhet
Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft under 2018, har bland annat inneburit förstärkta rättigheter när det gäller hanteringen av personuppgifter för den registrerade. Under 2019 fortsatte implementeringsarbetet inom förskolenämndens verksamhet med nära koppling till ett övergripande arbete med
informationssäkerhet, vilket bedöms som avgörande för att efterleva GDPR. Mot bakgrund av detta har
informationssäkerhetsarbetet inom förskolenämndens verksamhet strukturerats och organisationen
stärkts. Arbetet styrs även av ytterligare lagar och riktlinjer kopplade till informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Många barn i Malmö växer upp under ekonomiskt ansträngda förhållanden, vilket ständigt påverkar förutsättningarna för förskolan i Malmö. Medarbetarna i förskolan ser, möter och har i uppdrag att kompensera
för stadens ojämlika förhållanden i verksamheten varje dag. Förskolenämnden har under året bidragit till
att möta dessa utmaningar genom sitt uppdrag och genom insatser för att få fler barn att gå i förskola, exempelvis genom familjecentraler, öppen förskola och det uppsökande arbetet i samverkan med idéburen
sektor.

Förutsättningarna för förskolan påverkas även av den politiska inriktningen och resursfördelningen på nationell nivå. Nämnden har bedrivit ett aktivt omvärlds- och opinionsarbete med den övergripande inriktningen att lyfta behovet av en nationell forskningsbaserad förskolepolitik och stärkta förutsättningar för
förskolan på nationell nivå. På så sätt kan Malmös insatser gå i takt med nationella satsningar som gemensamt sätter barnens behov av utveckling, lärande och välbefinnande främst.
Ett av områdena som har varit aktuella under 2019, både på lokal och nationell nivå, är resursfördelningen
till kommunerna och de riktade statsbidragens funktion. En utveckling av formerna för finansiering av välfärden är även fortsättningsvis en viktig fråga för Malmö och för förskolenämnden.
Under året har förskolans roll för barns språkutveckling uppmärksammats nationellt på flera sätt. Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) har fortsatt sin satsning på öppen förskola för språk och integration, där
Malmö utgör en viktig part i arbetet. Det har även inrättats ett nytt statsbidrag för bättre språkutveckling i
förskolan. Vidare har regeringen tillsatt utredningen Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska
(Dir. 2019:71). En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland
barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas,
bland annat när det gäller nyanlända barn. Uppdraget ska redovisas senast i oktober 2020. Här har Malmö
stad kompetens och erfarenhet som blir viktig att lyfta.
Utöver det samarbete som sker med den idéburna sektorn lokalt i Malmö har det etablerats kontakter med
Bris på nationell nivå. Bris har ökat sitt fokus på de små barnen och har under året publicerat rapporten
Bra från början - förskolans betydelse för barn som flytt. Rapporten är relevant både ur ett Malmöperspektiv men
även för att lyfta förskolans roll nationellt.

Malmö stads budgetprocess innebar från och med år 2019 färre standardiserade uppföljningstillfällen. Syftet med detta har bland annat varit att stärka förutsättningarna för strategisk dialog och fördjupade analyser. Detta innebar att rapporter som förskolenämnden tidigare haft ansvar för att ta fram såsom den tidigare delårsrapporten avseende januari - april och ett antal utfallsprognoser utgick samtidigt som en ekonomisk prognos per april månad tillkom. Ett utrymme skapades därmed för arbete med att utveckla analyser
kring förskolans utbildningsuppdrag och under första halvåret kompletterades lägesbedömningen med en
rapport från skolchefen till förskolenämnden kring förskolornas förutsättningar att uppfylla de nationella
målen. Detta bedöms ha inneburit en förstärkt rapportering på huvudmannanivå kring förskolornas strukturella villkor.
Under året påbörjades ett långsiktigt arbete för att identifiera viktiga prioriteringar för förskoleförvaltningen under mandatperioden och inför 2030. Ett av syftena är att optimera resursanvändningen så att
den gör största möjliga nytta i mötet med barnen. Som en del av detta utvecklingsarbete har särskilda dialoger skett mellan skolchef och rektorer kring viktiga förutsättningar för genomförande av utbildningsuppdraget. Arbetet i sin helhet ligger nu till grund för ett förändringsarbete med siktet inställt på år 2021.

Systematiskt kvalitetsarbete
Utvecklingen av den kommunala förskolan sker varje dag i mötet mellan barn och pedagoger. Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att utveckla utbildningen i förskolan och bygger på dialog och kunskapsutbyte mellan olika nivåer i organisationen. Förskolornas årliga kvalitetsrapporter ger kunskap om
kvalitet och förutsättningar för utbildningsuppdraget på enhetsnivå. På övergripande nivå bidrar den årliga
lägesbedömningen till huvudmannens och förskolornas gemensamma kunskap om förutsättningarna att
utföra kärnuppdraget.
I Lägesbedömning 2019 dras ett antal slutsatser om kvaliteten i utbildningen. Många barn i de kommunala
förskolorna möter en förskola som är rolig, som stimulerar lärande och utveckling och som erbjuder en
trygg omsorg, men samtidigt finns det förskolor som inte uppfyller de krav och mål som är formulerade i
de nationella styrdokumenten. Förutsättningarna för att bedriva utbildning skiljer sig åt mellan förskolorna
där medarbetarnas utbildningsnivå och kompetens varierar, liksom standarden på lokaler och utemiljö.

Detta gäller även förutsättningarna för att erbjuda barnen språklig stimulans till följd av medarbetarnas
varierande språkkunskaper.
Rektorernas kunskap om de lokala förutsättningarna bedöms vara avgörande för att kunna möta utmaningarna kring likvärdighet. Under året har rektorernas gemensamma dialog fått en mer framskjuten betydelse i analys- och utvecklingsarbetet. Rektorsforum, där samtliga rektorer och skolchefen möts, utvecklades under året som arena för dialog kring strategiska frågor för förskoleverksamheten i Malmö.
Årets rektorsforum ägnades bland annat åt gemensam analys av förskolornas förutsättningar att nå
måluppfyllelse i olika delar av staden. Detta blev sedan ett viktigt underlag för rapporten Lägesbedömning –
förutsättningar och fördjupning, som presenterades för förskolenämnden i maj 2019. Rapportens fördjupning
handlade om att ställa tre faktorer – antal barn per heltidstjänst, produktiv resurs och andel förskollärare –
mot förskolornas socioekonomiska sårbarhet för att på så vis skapa en bild av likvärdigheten. Vid årets
rektorsforum diskuterades också strategisk bemanningsplanering och arbetet med den nya läroplanen för
förskolan.
Under året har vissa justeringar gjorts i förskolans kvalitetsmodell. Denna syftar till att ge strukturer för
den planering och uppföljning som enligt skollagen ska genomföras på alla förskolor och på övergripande
nivå. Flera av justeringarna är kopplade till att funktionen skolchef införts i skollagen. En skolchefsdialog
har införts efter de kvalitetsdialoger som hålls på utbildningsområdesnivå. Här möts skolchefen, de fem
utbildningscheferna och chefen för avdelningen för kvalitet och myndighet för en dialog om förutsättningar och kvalitet ur ett Malmö stad-perspektiv. Därefter genomförs en presidiedialog mellan nämndens
presidium och förvaltningsledningen, som även den lyfter förskolans utmaningar utifrån ett helhetsperspektiv.
Professionens förutsättningar
Med förändringarna i skollagen och den nya läroplanen har kraven på professionen och ansvarsnivåerna
inom förskolans organisation skärpts. I början av året presenterades en studie av Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson vid Malmö universitet som tagits fram på uppdrag av förskoleförvaltningen. Syftet
med studien var att bidra till ökad kunskap om och förståelse för förskollärares uppdrag mot bakgrund av
ökad psykisk ohälsa bland förskollärare. Studien identifierar olika inneboende dilemman i förskollärarnas
vardag. För att kunna möta de krav och de uppdrag som förskolan och förskollärarna ålagts nationellt är
arbete med de organisatoriska och sociala förutsättningarna en förutsättning.
Resultatet av en utvärdering av organisationsutvecklingen presenterades under året. Utvärderingen utgick
ifrån organisationsutvecklingens tre huvudsakliga syften: att varje barn ska mötas av en god och likvärdig
kvalitet på sin förskola, att medarbetare ska få stöd och ledning i vardagen för att kunna uppfylla sitt uppdrag samt att rektor ska få bättre förutsättningar för att fullfölja sitt uppdrag. Utvärderingen visar att arbetet för att utveckla organisationen har gått i önskad riktning. Organisationsutvecklingen bedöms ha haft
störst effekt på barnens situation på förskolan och rektorernas förutsättningar att utföra sitt uppdrag.
Under våren 2019 startades projektet Organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor för att undersöka
hur förskollärares arbetsvillkor kan förbättras och hur deras kompetens kan stärkas och användas på det
sätt som bäst gagnar en hög och likvärdig kvalitet för barnen i förskolan. Detta mot bakgrund av de förutsättningar som i nuläget råder med bland annat en sjunkande andel förskollärare samt utmaningen att
minska ohälsan. Inom ramarna för arbetet ska det även undersökas vilken organisation som bäst stödjer
hela arbetslagets arbetsvillkor och kompetens. I projektgruppen ingår förskollärare, rektorer, avdelnings/utbildningschefer samt andra tjänstepersoner. Även fackliga företrädare är knutna till arbetet. I utvecklingsarbetet har det bland annat ingått erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Vidare har ingått att undersöka tre perspektiv i en process som lägger grunden för genomförande och utvärdering av pilotprojekt
under år 2020. Dessa pilotprojekt handlar om förskollärares ledarroll, förskollärares undervisningsuppdrag
samt förskollärares arbetsglädje. Syftet är att pröva nya sätt genom att systematiskt följa förändringsprocesser i praktiken, ett arbete som inleds under år 2020.
Hälsofrämjande arbete
Kontinuitet i personalgrupperna är en avgörande förutsättning för att goda och stabila relationer i barngrupperna ska kunna upprätthållas och utvecklas. Arbetet för att minska sjukfrånvaron har därför varit en

central del i utvecklingsarbetet med syfte att tillvarata befintlig kompetens.
En utgångspunkt har varit att förbättra den organisatoriska, den sociala och den fysiska arbetsmiljön. Möjligheterna att frigöra tid för professionen genom digitalisering har under året legat till grund för utvecklingsarbete. Vidare sker arbete med grupputvecklingsinsatser för arbetslag, arbetsplatser och ledningsgrupper med syfte att genom en god arbetsmiljö verka hälsofrämjande och skapa förutsättningar för medarbetarnas möjligheter till kommunikation, arbetsglädje och gemenskap. En god arbetsmiljö attraherar även
nya medarbetare.
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. Detta ska möjliggöra att friskfaktorer stärks,
framförallt det närvarande ledarskapet men även möjliggöra det strategiska ledarskapet för rektorerna i en
större omfattning. Satsningar på ledarutveckling och ledarförsörjning förväntas få ytterligare positiva effekter på sjukfrånvaron och arbetsmiljön under åren framöver.
Digitalisering
Förvaltningens digitaliseringsstrategi för perioden 2019–2022 stakar ut riktningen för arbetet inom förskolenämndens verksamhet. Med utgångspunkt i den genomfördes under året insatser för att tydliggöra organisation och samordning. Strategin fokuserar på fyra områden: barnens digitala kompetens, kontakten
mellan förskoleverksamhet och vårdnadshavare, digitalt utvecklingsarbete som en del av verksamhetsutveckling samt support, förvaltning och drift.
När det gäller barns digitala kompetens har detta begrepp förts in i förskolans läroplan. Förskolans utbildning ska enligt läroplanen ge barnen förutsättningar att utveckla ”adekvat digital kompetens genom att ge dem
möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen”. Lägesbedömning 2019 pekar på behov
av kompetensutveckling för att kunna möta läroplanens krav. Att förbereda barn för vad det innebär att
leva i en digital värld kommer att vara ett viktigt område kommande år. Kompetensmässigt ställs krav på
medarbetarnas didaktiska färdigheter och förmåga att använda digitala verktyg i undervisningen på ett sätt
som ger barnen förutsättningar att utvecklas och lära. Det finns också ett generellt behov att höja den digitala kompetensen bland medarbetarna.

Kompetensen har en avgörande betydelse för kvaliteten i Malmö stads förskolor. Som nämnts ovan skiljer
sig förutsättningarna att bedriva utbildning åt mellan förskolorna. Bland annat varierar medarbetarnas utbildningsnivå och kompetens. Nationell brist och konkurrens om tillgänglig kompetens konstateras som
en utmaning i att rekrytera förskollärare, vilket gör att insatser för att bibehålla och stärka den interna
kompetensen blir än viktigare.
Ledningssystem för kompetensförsörjning
Som ett led i att stärka kompetensförsörjningen inom Malmö stad har ett ledningssystem för kompetensförsörjning etablerats, vilket lägger grunden för ett strukturerat, gemensamt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Enligt det nationella uppdraget har rektorerna ett ansvar för att planera och analysera
för en god kompetensförsörjning på förskolorna. Ledningssystemet fungerar som ett viktigt stöd i detta
arbete. Nämnderna analyserar årligen verksamheternas behov av kompetens. Genom att jämföra behovet
med tillgången på kompetens framkommer ett kompetensgap. Detta redovisas på 2–5 års sikt. Analysen
visar både hur många inom en yrkesgrupp som har en viss kompetens och nivån av kompetens. När kompetensgapet är identifierat upprättas kompetensmål, riskanalyser och kompetensförsörjningsplaner i syfte
att arbeta för en förflyttning mot ett minskat kompetensgap. Kompetensförsörjningsplanerna innehåller
åtgärder inom områdena; attrahera, rekrytera, introducera, utveckla/motivera och avveckla.
I förskolenämndens rapport, som antogs i december, redovisades nämndens samlade resultat. Rapporten
beskriver nämndens prognostiserade kompetensgap, identifierade risker utifrån kompetensgap och förflyttningar som gjorts samt vilka åtgärder nämnden övergripande ska vidta.

Det som bland annat framkommer i rapporten är utmaningarna med tillgången till personal med rätt kompetens. Denna utmaning väntas prägla nämndens arbete flera år framöver. Här är de samlade kompetensförsörjningsinsatserna, arbetet med tid för verksamhetsutveckling och arbetet för att stärka det nära pedagogiska ledarskapet genom organisationsutveckling centrala beståndsdelar. Vidare framkommer det att
förvaltningen efter flera års utbyggnad skiftat fokus från ett starkt attrahera perspektiv till ett ökat fokus på
att fortsätta rekrytera och framförallt behålla medarbetare. Att utveckla attraktiva arbetsvillkor och en god
arbetsmiljö som skapar en trygg och lärande miljö är ett långsiktigt arbete för att rekrytera och behålla
medarbetare.
Vidare ska ledningsorganisationen med förste förskollärare och biträdande förskolechefer stärka och samordna det pedagogiska utvecklingsarbetet på varje förskola och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna
genom ett nära ledarskap och en god resursplanering i vardagen. Satsningar på ledarutveckling och ledarförsörjning i syfte att förbättra arbetsmiljön förväntas få ytterligare positiva effekter på sjukfrånvaron och
arbetsmiljön under åren framöver.
Kontinuitet i personal- och barngrupperna är en fortsatt viktig kvalitetsfråga och strategier för att nyttja
den samlade kompetensen i arbetslagen optimalt är avgörande för att en likvärdig förskola med god kvalitet ska kunna säkerställas. När det gäller tillgänglig kompetens och prognostiserat behov av kompetens på
kort och lång sikt identifieras under året ett behov av en kompetensförflyttning mellan kompetensnivåer.
Den gemensamma bilden över nämndens utmaningar och planer underlättar och stödjer inför samarbete,
prioriteringar, kommunikation och ger underlag till beslut och samverkan.
Projekt kompetensförsörjning barnskötare
Förskoleverksamhet i hela landet har under de senaste åren stått inför stora utmaningar när det gäller
kompetensförsörjning. Målsättningen har samtidigt varit att alla barn i Malmös förskolor ska mötas av en
likvärdig verksamhet av hög kvalitet som främjar barnets utveckling och lärande utifrån förskolans uppdrag i läroplanen och skollagen. Yrkesskickliga barnskötare är således en nyckelfaktor till kvalitet i verksamheten och avgörande för kompetensförsörjningen i arbetslagen.
Förskolenämnden konstaterade redan i årsanalys 2015 att barnskötare hade blivit en alltmer svårrekryterad
yrkesgrupp. Projektet kompetensförsörjning barnskötare startade hösten 2016 med syfte att säkerställa
personalförsörjningen av barnskötare inom förskoleförvaltningen i Malmö stad genom att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens. Målsättningen var att öka andelen barnskötare med formell kompetens
inom förvaltningen och en ökning över tid har skett sedan projektet inleddes. Projektet avslutades under
2019 och ett antal rekommendationer lämnades inför det fortsatta arbetet. Utifrån rekommendationerna
kommer förvaltningen att fortsätta prioritera uppdragsutbildningen, anpassa femdagarsutbildningen, genomföra handledarutbildningar och APL. Vidare ska delar av introduktionen digitaliseras, arbetet med
kompetensnivåerna ska fortsätta och uppföljning ska göras i samband med lägesbedömning och kompetensförsörjningsanalys.
Ledarförsörjning och ledarutveckling
En del av förskoleförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi omfattar aktivt arbete med ledarförsörjning. Bland förvaltningens cirka 5 000 medarbetare innehar 350 en yrkesroll som chef och ledare. Ledare
med rätt kompetens är grundläggande för att förskoleförvaltningen ska leva upp till Barnens bästa förskola
och uppsatta mål. Ledarförsörjning och ledarutveckling är nyckelfaktorer för verksamhetens kvalitet och
en attraktiv arbetsmiljö. Förskoleförvaltningen vill vara en attraktiv arbetsgivare både internt och externt
och även en förvaltning som satsar på karriärmöjligheter internt. Som en del av denna satsning kommer
som komplement till andra ledarutvecklingsinsatser ett nytt ledarförsörjningsprogram vid namn Framtida
rektor i förskolan erbjudas från och med januari 2020. Målet är att deltagarna efter genomfört program ska
stå bättre rustade för att söka i en rekrytering för anställning som rektor i förskoleförvaltningen. Under
2019 påbörjades även en långsiktig utbildningssatsning kring chefens kommunikativa ansvar, Kommunikativt ledarskap, i syfte att stärka chefer och ledningsgrupper i utbildningsområdena i att leda med kommunikation. Satsningen bygger på aktuell forskning kring kommunikativa organisationer och fortsätter under
2020.

Utöver det sker ett kontinuerligt arbete med interna insatser för kvalificerad ledarutveckling och i samarbete med övriga skolförvaltningar bedrivs ett ledarutvecklingsprogram, Nya ledare. Programmet syftar till
att nya ledare inom skolförvaltningarna ska utvecklas i ledaruppdraget så att de på ett tryggt, effektivt och
modigt sätt kan leda sig själva och andra i riktning mot ett hållbart Malmö.
Lönebildning och löneöversyn
Ett långsiktigt och strategiskt löneanalysarbete har fortsatt under året för att säkra kompetensförsörjningen inom förskoleförvaltningen. Den ökade konkurrensen och den nationella brist som råder avseende
förskollärare har i stor utsträckning påverkat möjligheterna att rekrytera erfarna förskollärare.
Det statliga lärarlönelyftet har därtill framförallt riktats till grundskoleverksamhet vilket har inneburit att en
betydligt större andel av grundskoleförvaltningens förskollärare har erhållit lärarlönelyft till skillnad från
förskollärare i förskoleförvaltningen. Detta har ökat skillnaden mellan förvaltningarnas lönestrukturer och
därmed påverkat förskoleförvaltningens löneläge negativt. En god lönestruktur kan ge goda förutsättningar för att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.
Löneanalysen för förskollärare konstaterar en uppnådd målbild för 2019. Utifrån de utmaningar som finns
avseende kompetensförsörjning, blir emellertid lönebildningsfrågorna fortsatt en viktig fråga. Förskoleförvaltningen eftersträvar goda förutsättningar för att rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare
med rätt kompetens och det arbetet inkluderar en god lönestruktur, både internt och i relation till omvärlden. Förskoleförvaltningen kommer fortsätta arbeta aktivt med nylönesättningar för förskollärare samt
arbetet med utveckling av lönestrukturen för förskollärare, i syfte att attrahera och behålla medarbetare.

Strategisk lokalplanering
Förskolenämndens viktigaste ansvar avseende lokalförsörjningen är att säkerställa att den platsmässiga kapaciteten uppfyller behovet av förskoleplatser, med andra ord att alla barn ska få plats i förskola. Under
flera år har ett stort fokus för förskolenämnden varit att öka platstillgången. År 2018 var första året då
platstillgången i staden bedömdes som tillräcklig för att hantera efterfrågan under hela året.
För nämnden har även arbetet med att ersätta bristfälliga lokaler med kvalitativa och ändamålsenliga lokaler varit centralt sedan flera år. Arbetet grundar sig i målet om en likvärdig förskola men även hastigt uppkomna situationer har hanterats. Till exempel har Svågertorps och Fosiedals förskola på grund av brand
och mögel fått avvecklas. Fem nya förskolor med cirka 500 platser öppnade under 2019. Genomförd avveckling motsvarar cirka 800 platser, vilket ger ett negativt netto för år 2019 om cirka 300 platser.
Lokalförsörjningsplanen är den gällande strategiska utgångspunkten för nämndens fortsatta lokalplanering.
Förskolenämnden beslutade om långsiktig lokalförsörjningsplan i september 2019. I denna redogörs för
viktiga planeringsförutsättningar när det gäller förskolenämndens lokalplanering. Av planen framgår att
det finns behov av omprioriteringar inom nämndens lokalplanering. Vidare framhåller planen problem
kring kostnadsutvecklingen för lokaler med en bekymmersam prognos för kommande år. Sammantaget
lyfter lokalförsörjningsplanen en överkapacitet av platser för staden som helhet, även om det fortsättningsvis finns brist på platser i vissa områden.
Samarbete för likvärdiga förskolor
Förskolenämnden strävar efter att skapa förutsättningar för lokaler som har kvaliteter och funktioner som
är angelägna för den pedagogiska verksamheten. Under år 2019 har samarbetet mellan förskolenämnden
och servicenämnden samt privata fastighetsägare för att effektivisera drift och skötsel av förskolorna och
deras utemiljöer fortsatt.
Projektet Fokusgrupp Framtidens Förskola har fortsatt med syfte att kunna uppdatera funktionsprogrammet
som är det styrdokument som används vid beställning av nya förskolor. Därefter kan ett mer specifikt lokalprogram tas fram. Det uppdaterade funktionsprogrammet bedöms kunna antas före sommaren 2020.
Stärkt kostnadskontroll
Om lokalkostnaderna ökar mer än det procentuella tillskottet i budgetramen har det direkt påverkan på

det ekonomiska utrymmet för den pedagogiska verksamheten. Ett särskilt analysarbete för att identifiera
och utreda faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen har genomförts tillsammans med serviceförvaltningen. Detta har synliggjort ett stort behov av att tydliggöra roller och ansvar både internt inom förskoleförvaltningen och i förhållande till andra förvaltningar. Arbetet med att utveckla rutiner för till exempel
beslutsunderlag kommer därför att fortsätta.
Sammantaget har arbetet med en avvecklingsplanering kopplad till lokalförsörjningsplanen påbörjats. I arbetet med stärkt kostnadskontroll och förändrad behovsanalys har en del projekt med serviceförvaltningen avbrutits eller skjutits upp. De planerade avvecklingarna handlar främst om tillfälliga paviljonger
och lokaler med brister. Verkställandet av planeringen har påbörjats under året men kommer att fortsätta
under kommande år.

Att använda tilldelade resurser optimalt är ett kontinuerligt arbete inom förskolenämndens verksamhet.
För att möta kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på 0,5 procent har förskoleförvaltningen under
2019 fortsatt ett redan pågående förändrings- och utvecklingsarbete för en väl fungerande verksamhet.
Den centrala utgångspunkten är att planera resurserna på ett sätt som gör största möjliga nytta i mötet
med barnen i förskolan.
Inom nämndens verksamhet pågår ett aktivt arbete för att säkerställa en lokalförsörjning som är anpassad
efter verksamhetens behov och för att motverka de senaste årens kostnadsökningar. Detta har inneburit
att ett antal projekt avbrutits och att planerade projekt skjutits fram, att arbetet med stärkt kostnadskontroll har fortsatt samt samverkan med andra nämnder har stärkts. Detta är ett arbete som kommer fortsätta under 2020.
Ett långsiktigt arbete med att systematiskt se över avtal och arbetssätt har under året fått effekten att kostnaderna för exempelvis entrémattor har minskat. Denna typ av genomlysningar behöver fortsätta inom
flera avtalsområden för mer kvalitetsmässigt och ekonomiskt hållbara lösningar.
Under 2019 påbörjades en översyn kring behovet av förskoleplats under obekväma arbetstider, vilket
skapar möjligheter till annan organisering av platserna. Arbetet kommer fortskrida under 2020 där behovet
av utökade öppettider på fler förskolor, totala antalet platser inom OB-verksamheten samt var de är lokaliserade kommer ses över.
Det kontinuerliga arbetet med att anpassa verksamheten i förhållande till antalet inskrivna barn har fortsatt
under året. Underlag rörande befolkningsutveckling och behovsbedömningar i olika delar av staden är viktiga för att rektorerna ska kunna anpassa sin organisation för kommande förändringar.
Vidare har en översyn av stöd- och ledningsorganisationen inom utbildningsområdena och stödfunktionerna fortsatt under 2019, och kommer fortsätta under 2020. Att anpassa stödet efter minskande barnantal
är ett kontinuerligt arbete inom förskolenämnden vilket leder till att arbetssätt och organisering blir mer
effektivt och att personalkostnaderna inom stödfunktionerna, både centralt och i utbildningsområdena
minskat.
Det pågående digitala förändringsarbetet inom förskolenämndens verksamhet har fortsatt i syfte att skapa
strukturer och tydliga arbetsprocesser. Detta har skett utifrån verksamhetens behov och förutsättningar
när det gäller digitalisering kopplat till administrativa processer. Under 2019 implementerades Tempus i
Malmö stads förskolor, ett digitalt verktyg för att registrera barns närvaro. Detta kan ge fördjupad kunskap
om barns närvaro eller frånvaro vid varje tidpunkt under dagen och därmed ge bättre underlag för att fördela kompetens och resurser optimalt under förskoledagen.

Förskolenämndens resultat för 2019 innebär ett överskott på 3,8 Mkr, vilket motsvarar cirka 0,1 procent
av nämndens nettokostnad.
Nedan presenteras befolkningsutvecklingen samt de faktorer som ligger till grund för resultatet och budgetavvikelsen i förhållande till nämndens tilldelade driftbudget.
Befolkning och utveckling av förskolenämndens volymer
Malmö stads befolkningsprognos och det genomsnittliga antalet barn i åldersgruppen 1–5 år ligger till
grund för förskolenämndens budgetering under året. Andelen barn som efterfrågar plats påverkar förskolenämndens behov av platser, vilka tillgodoses av både kommunala och fristående enheter.

I jämförelse med det inför året beräknade antalet folkbokförda barn i Malmö i åldersgruppen är utfallet
lägre, totalt 30 barn. I december uppgick antalet invånare i åldrarna 1–5 år till 23 197. Enligt den senaste
befolkningsprognosen skulle antalet invånare i åldersgruppen uppgå till 23 327 vid årets slut. Detta innebär ett lägre utfall än befolkningsprognosen och minskning med cirka 240 barn sedan december 2018.

Antalet placerade barn i Malmös förskoleverksamheter blev 90 färre än budgeterat. Antalet placerade barn
av det totala antalet barn i befolkningen, påverkar andelen barn av befolkningen som efterfrågar plats, vilken blev 0,2 procentenheter lägre än vad som var budgeterat inför året.
I genomsnitt togs 20 406 heltidsplatser i anspråk under 2019, vilket är drygt 20 platser färre än budget och
37 platser färre än för föregående års utfall. Även om det faktiska antalet barn med heltidsplats har minskat under året så har en större andel av de placerade barnen heltidsplats. Detta har betydelse både organisatoriskt och ekonomiskt.

Sett till fördelningen av barn i kommunal respektive fristående verksamhet ligger den ungefär i nivå i vad
som förväntades under året. Antalet heltidsplatser i fristående verksamheter har fortsatt att öka jämfört
med 2018, vilket ligger i linje med vad som budgeteras inför 2019.
Befolkningsansvar
Befolkningsansvaret redovisar ett positivt utfall för perioden på 1,2 Mkr. Detta härleds framför allt till
färre barn i åldern 1–5 år i Malmös befolkning vilket inneburit färre heltidsplatser än budgeterat.
I resultatet ingår en beräknad retroaktiv utbetalning till enskild pedagogisk omsorg om 3,3 Mkr som
nämnden efter färdigt bokslut beslutar om. Denna baseras på vad den kommunala pedagogiska omsorgen
har kostat under året.
Lokaler
Utfallet för lokalkostnaderna visar ett överskott på 6,1 Mkr. En del av detta överskott har föranletts av
oförutsedda händelser som till exempel att lokaler lämnats akut på grund av brister samt planerade åtgärder som inte genomförts. Även ett aktivt arbete med att optimera resursanvändningen, som inneburit att
processer blivit mer kostnadseffektiva, har genomförts, vilket har påverkat resultatet positivt.
Under 2019 har det långsiktiga arbetet med att dämpa lokalkostnadsökningarna fortsatt, tillsammans med
serviceförvaltningen, och intensifierats genom nya ställningstaganden av nämnden. Vissa påbörjade projekt har skjutits fram eller avbrutits, vilket för 2019 har inneburit en engångskostnad för förskolenämnden
på 7,1 Mkr för redan nedlagda kostnader i projekten. Samtidigt har avvecklade lokaler inneburit lägre hyreskostnader än vad som var budgeterat inför året.
En slutlig förlikning har skett i den rättsprocess som pågått mellan städleverantör och Malmö stad sedan
2016. Det har inneburit en återbetalning av redan avsatta medel om 2 Mkr till förskolenämnden. Förskolan Altona har under många år haft problem med vattenläckor och sedan augusti 2017 bedrivs ingen verksamhet i lokalen. Sedan hösten 2017 har därför hyran deponerats hos Länsstyrelsen på grund av hinder
och men i nyttjanderätten av lokalen. Diskussioner pågår med bostadsrättsföreningen, som genomfört åtgärder i fastigheten.
Utbildningsområden
Det totala resultatet 2019 för de fem utbildningsområdena innebär ett underskott på 8,6 Mkr.
Utbildningsområdena har under året haft en större andel yngre barn än budgeterat, vilket genererat högre
intäkter. Detta har tillsammans med en god personalplanering, under framför allt sommarmånaderna, möjliggjort för utbildningsområdena att klara av den omställning som skett till följd av minskningen av det totala antalet placerade barn under hösten.
Generellt för alla utbildningsområden är att det under året ej fullt ut tillsatts tjänster enligt budget inom
utbildningsområdenas ledningar och olika team, vilket genererat överskott. Inför 2020 har därför en översyn gjorts och vissa vakanta tjänster budgeteras inte.
Då prognoserna inom andra delar av nämndens ansvarsområde visade på överskott under hösten skapades möjligheter för utbildningsområdena till förstärkningar. Framför allt genomfördes inköp av digitala

verktyg, inom ramen för projektet Tempus, och pedagogiskt material, vilket påverkade det sammantagna
resultatet för utbildningsområdena 2019.
Statsbidraget för mindre barngrupper blev 4,1 Mkr lägre än budgeterat. Detta då återbetalningskravet för
tidigare period blev större än budgeterat. För läsåret 2019/2020 kommer dessutom en större del av statsbidraget att avse våren 2020 än vad som bedömdes i budgeten, på grund av att vissa nya förskolor färdigställs senare, vilket också påverkar resultatet.
Administration och myndighetsutövning
Utfallet för förvaltningsledning, stödfunktioner och förskolenämnden visar ett överskott jämfört med
budget på 5,0 Mkr. Precis som tidigare år genererar flera kommuncentrala områden, framför allt IT-system, överskott jämfört med vad nämnden budgeterat. Även vakanser inom stödfunktionerna bidrar till
överskottet.

Förskolenämndens investeringsram för 2019 uppgick till 36 Mkr, varav 16 Mkr var budgeterade till investeringar i samband med nybyggnation. Nya investeringsobjekt som låg till grund för budgeteringen var
Hästskons förskola, Jollens förskola, Juvelens förskola, Tritons förskola, Trädgårdens förskola samt Molnets förskola. Totalt har investeringarna som gjorts i nybyggda förskolor blivit 4 Mkr lägre än budgeterat.
En anledning är att Molnets förskola blivit försenad, vilket medförde en minskning av investeringarna under 2019 på 2 Mkr. Även en medveten återhållsamhet samt ett arbete med förnyad konkurrensutsättning
av förskolemöbler bedöms vara en del av förklaringen till de lägre investeringsnivåerna.
Resterande 20 Mkr av den beslutade investeringsramen avsåg förbättringar i inne- och utemiljö, samt säkerhet på befintliga förskolor. Den planerade översynen av brandlarm skedde inte fullt ut under året vilket
innebar att det investerades 3,1 Mkr av de budgeterade 7,5 Mkr. När det gäller övriga investeringar i befintliga förskolor genomfördes inte alla planerade projekt under 2019, vilket också förklarar att det finns
budgeterade medel kvar vid årets slut. Det planerade underhållet för dessa objekt har skjutits fram till
2020.

Interna transaktioner uppgick till 2 336 tkr och ingår i raderna Övriga intäkter samt Övriga kostnader.

