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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-19 kl. 10:00-11:50

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)
Surra Al Sakban (MP)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Nada Johansson (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Annika Larsson (S) ersätter Yakup Veysel (S)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) ersätter Lars Joel Michael Nordström (V)
Elin Asker (C) ersätter Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Torsten Viktor Gunnarson (M)
Joakim Larsson (M)
Malin Ahlström (M)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Ana Maria Deliv (avdelningschef)
Annika Niehoff (avdelningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (sekreterare)
Mats Holmström (avdelningschef)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Peter Wahlström (utbildningschef)
Göran Ernström (enhetschef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Karin Stomberg (planeringssekreterare)
Josefine Ringstad (planeringssekreterare)
Joel Sandsborg (controller)

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2019-11-26
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Remiss angående motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet
av barn som tolkar

FSKF-2019-14486
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen föreslår förskolenämnden att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionens första yrkande, då det är rimligt att kartlägga läget i stadens verksamhet utifrån
förslagen till ny lagstiftning kring tolkning och faktumet att barnkonventionen blir lag 1
januari 2020. Arbetet bör ske inom ramen för utvecklingsarbetet kring barns rättigheter.
Förvaltningen föreslår nämnden att yrkandet om en kommungemensam handlingsplan avslås,
då respektive nämnd har ansvar att ta fram handlingsplaner för sin verksamhet enligt stadens
riktlinjer. Förslagsvis avslås även det tredje yrkandet då uppdraget redan finns i
förvaltningslagen och Malmö stads kommunikationspolicy. Slutligen föreslås nämnden att
föreslå kommunfullmäktige att avslå det fjärde yrkandet då bedömningen är att det redan kan
anses finnas stöd i lagstiftning för att stoppa användandet av barn som tolkar, något som
kommer att stärkas ytterligare vid årsskiftet då barnkonventionen blir lag.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionärens förslag om att
uppdra åt stadskontoret att i samråd med berörda nämnder kartlägga omfattningen av
barntolkning vid både planerade och oplanerade möten inom Malmö stads verksamheter.
3. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens övriga förslag.
Yrkanden

Linda Obiedzinski (M) och Ana Maria Stuparich-Clementi (V) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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