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Sammanfattning

Arbetet för 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, däribland
bristande tillgång till förskollärare och barnskötare med formell utbildning. Parallellt har
förändringar i skollagen och den nya läroplanen medfört skärpta krav på professionen och
ansvarsnivåerna inom förskolans organisation.
För att möta dessa utmaningar har utvecklingsarbetet fortsatt inom nämndens verksamhet. En
utvärdering av organisationsutvecklingen visar att den har haft betydelse för barnens situation på
förskolan och rektorns förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det fortsatta arbetet med tid för
verksamhetsutveckling, lönebildning, ledarförsörjning och ledarutveckling är andra processer av
vikt. Under året inleddes ett arbete 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. Förbättring av arbetsmiljön på förskolorna och
minskning av sjukfrånvaron för att kunna tillvarata befintlig kompetens har varit prioriterade
arbetsområden. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.
Även om nämndsmålen till större delen bedöms vara helt eller delvis uppnådda påverkar
utmaningarna kring kompetensförsörjning i hög grad förutsättningarna för måluppfyllelse.
Nämndens mål som avser likvärdig förskola oavsett var i staden den bedrivs respektive
arbetsvillkor och hög kompetens bedöms inte vara uppnådda. Årets ekonomiska resultat visar
på ett överskott om 3,8 Mkr, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av nämndens nettokostnader.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Årsanalys 2019 och översänder den till kommunstyrelsen
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Ärendet

Förskolenämnden upprättar varje år en årsanalys som ligger till grund för den
kommunövergripande årsredovisningen. Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av
det ekonomiska utfallet, uppföljning av mål samt beskrivning av viktiga förändringar under året i
omvärlden och i verksamheten. Årsanalys 2019 framgår av särskild rapport.
Uppföljningen av de nämndsmål som kopplats till kommunfullmäktiges mål i budget 2019 visar
att arbetet under året bidragit till måluppfyllelse inom flera målområden. Dock har
omvärldsfaktorer såsom bristen på förskollärare och barnskötare med formell utbildning haft
stor påverkan på arbetet för att skapa förutsättningar för de kommunala förskolornas arbete
enligt skollag och läroplan. Detta har bidragit till att nämndens mål om att barnen ska erbjudas
likvärdig förskola oavsett var i staden den bedrivs respektive att barnen ska möta kompetent
personal med goda arbetsvillkor och en attraktiv arbetsmiljö inte bedöms vara uppnådda.
Samtidigt konstateras en minskning av sjukfrånvaron jämfört med föregående år. Vidare är
bedömningen att det för ökad måluppfyllelse inom andra målområden krävs fortsatt
utvecklingsarbete när det gäller strukturer för barns inflytande och delaktighet på förskolorna,
samverkan kring goda och likvärdiga uppväxtvillkor för barn, förebyggande arbete mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, barns rätt till stöd, samt kring
kostnadseffektivitet vid ny- och ombyggnad.
Arbetet inom förskolenämndens verksamhet under året för att skapa förutsättningar för
förskolornas arbete beskrivs i avsnittet om viktiga förändringar under året. Den ekonomiska
utvecklingen under året beskrivs i eget avsnitt. Förskolenämndens ekonomiska resultat visar på
ett överskott om 3,8 Mkr, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av förskolenämndens nettokostnad.
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