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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-27 kl. 09:00-14:55

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S) (deltog digitalt)
Nada Johansson (S) (deltog digitalt)
Yakup Veysel (S) (deltog digitalt)
Surra Al Sakban (MP) (deltog digitalt, deltog §§1-21.1)
Lars Joel Michael Nordström (V) (deltog digitalt)
Pernilla Röjner (M) (deltog digitalt)
Julija Radeson Lindeberg (M) (deltog digitalt)
Eva-Christine Winqvist (SD) (deltog digitalt)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) (deltog digitalt)
Torsten Viktor Gunnarson (M) (deltog digitalt) ersätter Elin Asker (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S) (deltog digitalt, var tjänstgörande ersättare för Surra Al
Sakban §21.2)
Annika Larsson (S) (deltog digitalt)
Amanda Johannesson (S) (deltog digitalt)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) (deltog digitalt)
Johanna Andersson (M) (deltog digitalt)
Christer Bengtsson (SD) (deltog digitalt)
Berit Eskilsson (SD) (deltog digitalt)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef, deltog digitalt)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare, deltog digitalt)
Louise Säfström (nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Lisa Lemmeke (enhetschef, deltog digitalt)
Göran Ernström-Löving (enhetschef, deltog digitalt)
Gabriella Fricke (enhetschef, deltog digitalt)
Ana Maria Deliv (avdelningschef, deltog digitalt)
Anna Pettersson Gustafsson (controller, deltog digitalt)
Azra Nielsen (ekonom, deltog digitalt)
Anna Johnsson (Kommunal, deltog digitalt)
Helene Åkesson (Lärarförbundet, deltog digitalt)
Nina Jakku (deltog digitalt)

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Louise Säfström
Ordförande

...........................................

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

...........................................

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Justeringen

2021-02-03

Protokollet omfattar

§18
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§

18

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna gällande Översyn av
förvaltningens arbete och fristående familjedaghem

FSKF-2021-160
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ gällande översyn av
förvaltningens arbete med fristående familjedaghem.
Lisa Lemmeke, enhetschef vid myndighetsenheten, och Göran Ernström-Löving, enhetschef
vid placeringsenheten, informerar om förvaltningens arbete med tillsyn av fristående
förskolor samt enskild pedagogisk omsorg.
Beslut

1. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över förskolenämndens rutin för
tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg med återrapportering till
förskolenämnden i maj 2021.
2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över och kvalitetssäkra administrativa
rutiner för utbetalning av bidrag till fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg med
återrapportering till förskolenämnden i maj 2021.
Reservationer och särskilda yttranden
Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga
15.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 16.
Yrkanden
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag till samtliga förslag i Sverigedemokraternas
nämndinitiativ och yrkar istället följande två beslutspunkter:
1. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över förskolenämndens rutin för tillsyn av fristående
förskolor och enskild pedagogisk omsorg med återrapportering till förskolenämnden i maj 2021.
2. Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över och kvalitetssäkra administrativa rutiner för
utbetalning av bidrag till fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg med återrapportering till
förskolenämnden i maj 2021.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar bifall till samtliga förslag i Sverigedemokraternas
nämndinitiativ.
Joel Nordström (V) yrkar avslag till samtliga förslag i Sverigedemokraternas nämndinitiativ
och yrkar istället följande beslutspunkt:
1. Förskolenämnden utreder hur pedagogisk omsorg kan avvecklas samtidigt som de barn med behov av
särskilt lugna och små barngrupper tillgodoses.
Ordföranden yrkar avslag till Joel Nordströms (V) yrkande.
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Mats Sjölin (S) yrkar avslag till samtliga förslag i Sverigedemokraternas nämndinitiativ och
bifall till ordföranden Rose-Marie Carlssons (S) yrkande.
Anneli Bojesson (L) yrkar bifall till ordföranden Rose-Marie Carlssons (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden Rose-Marie Carlssons (S) finner att det finns tre förslag till beslut. Ordföranden
behandlar varje förslag för sig i tur och ordning.
Ordföranden börjar med att fråga nämnden om den kan godkänna de framlagda förslagen i
Sverigedemokraternas nämndinitiativ och finner att nämnden beslutar att avslå dem.
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst för avslag och Nej-röst för bifall
till förslaget. Omröstningsordningen godkänns av nämnden. Resultatet blir 11 stycken Jaröster och 2 stycken Nej-röster vilket innebär att nämnden avslår de framlagda förslagen i
Sverigedemokraternas nämndinitiativ. Se voteringslista, bilaga 17.
Därefter frågar ordföranden nämnden om de kan bifalla ordförandens egna förslag om två
beslutspunkter och finner att nämnden bifaller dem.
Ordföranden avslutar med att fråga nämnden om den kan bifalla Joel Nordströms (V) förslag
om ytterligare en beslutspunkt och finner att nämnden avslår den.
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst för avslag och Nej-röst för bifall
till förslaget. Omröstningsordningen godkänns av nämnden. Resultatet blir 12 stycken Jaröster och 1 stycken Nej-röster vilket innebär att nämnden avslår Joel Nordströms (V)
förslag. Se voteringslista, bilaga 18.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ gällande Översyn av förvaltningens arbete och fristående
familjedaghem
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ZĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
Förskolenämnden

EćŵŶĚŝŶŝƚŝĂƚŝǀ ŐćůůĂŶĚĞ PǀĞƌƐǇŶ Ăǀ ĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƐ ĂƌďĞƚĞ ŽĐŚ ĨƌŝƐƚĊĞŶĚĞ
ĨĂŵŝůũĞĚĂŐŚĞŵ
Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ till Förskolenämnden gällande
översyn av förskoleförvaltningens arbete och fristående familjedaghem med anledning av vad
som framkom i Sydsvenskans artiklar gällande fristående familjedaghem. Familjedaghemmen
i fråga har enligt Sydsvenskans artiklar kunnat fuska sig till bidrag från förskoleförvaltningen.
Vidare framgår det uppgifter om ĂƚƚĚĞƚćƌ͛ůćƚƚ͛ĂƚƚǀŝůƐĞůĞĚĂƐǇƐƚĞŵĞƚ͘DĊůƐćƚƚŶŝŶŐĞŶƐŬĂǀĂƌĂ
att detta inte ska vara möjligt, det är för Sverigedemokraterna självklart. Sverigedemokraterna
ser allvarligt på innehållet i artiklarna och föreslår i nämndinitiativet följande:
-Att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av nuvarande riktlinjer för tillsyn och redovisa
detta inför nämnden.
-Att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av det arbete som idag bedrivs för att
motverka bidragsfusk och redovisa detta inför nämnden.
-Att uppdra åt förvaltningen att genomföra en omfattande kontroll av samtliga fristående
familjedaghem i Malmö.
Sverigedemokraterna ser det som angeläget att vidta det föreslagna åtgärderna. Med
anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna bifall till nämndinitiativet.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av
Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)
2021-02-01

Berit Eskilsson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040±300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2021-01-27

Förskolenämnden
Voteringslista: §18

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna gällande Översyn av förvaltningens arbete och
fristående familjedaghem, FSKF-2021-160
Ärende:

Voteringslist(or)
Voteringslista Nämndinitiativ SD, bilaga 1
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Nada Johansson (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Surra Al Sakban (MP), Ledamot
Lars Joel Michael Nordström (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Torsten Viktor Gunnarson (M), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nej

Avstår

X
X
2

0

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2021-01-27

Förskolenämnden
Voteringslista: §18

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna gällande Översyn av förvaltningens arbete och
fristående familjedaghem, FSKF-2021-160
Ärende:

Voteringslist(or)
Voteringslista Nämndinitiativ SD, bilaga 
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Nada Johansson (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Surra Al Sakban (MP), Ledamot
Lars Joel Michael Nordström (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Torsten Viktor Gunnarson (M), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
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1

0

