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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-19 kl. 09:00-11:20

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

Ej tjänstgörande ersättare

Alexandra Ronkina (MP)
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)
Margaretha Danielsson (utbildningschef)
Mats Holmström (avdelningschef)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Markus Molander (planeringssekreterare)
Johan Deltinger (enhetschef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Göran Ernström (enhetschef)
Annika Gottfridsson (enhetschef)
Peter Löfqvist (controller)
Helene Åkesson (Lärarförbundet)

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2020-02-25

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§15
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§

15

Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om äldre på ungdomsbesök, STK-2019-1482

FSKF-2019-22142
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen föreslår förskolenämnden att visa att den generellt är positiv till
samarbeten för generationsöverskridande möten mellan barn och äldre, och att det finns
framgångsrika samarbeten redan idag. Förvaltningen bedömer dock att målgruppen för hälsa, vård- och omsorgsnämndens uppdrag inte är aktuella för rekrytering till förskolan. Förslaget
är därför att förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första
yrkande.
Förvaltningen föreslår också att förskolenämnden väljer att inte yttra sig över det andra
yrkandet då det inte ligger inom ramen för förskolenämndens ansvarsområde.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första yrkande om att
ge hälsa, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att intensifiera kommunikationen med
förskolenämnden och grundskolenämnden i syfte att finna lösningar där de äldre kan vara en
del i skolan.
3. Förskolenämnden väljer att inte yttra sig om motionens andra yrkande om att undersöka
möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra skolor, då detta inte
ligger inom förskolenämndens ansvarsområde.
Reservationer och särskilda yttranden
Linda Obiedzinski (M), Torsten Gunnarson (M) och Joakim Larsson (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 8.
Yrkanden
Linda Obiedzinski (M) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Lindas yrkande.
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag och Linda
Obiedzinskis (M) förslag om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande
ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Remiss angående Motion av John
Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök STK-2019-1482
Förslag till yttrande över Remiss angående Motion av John Roslund (M) och Tony
Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök STK-2019-1482
Följebrev Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på
ungdomsbesök, STK-2019-1482
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
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Reservation

Förskolenämnden 2020-02-19
Ärende 10: Remiss angående motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om äldre på ungdomsbesök
FSKF-2019-22142
Vi i Moderaterna valde att yrka på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla till motionen. Då
vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot nämndens beslut.

Linda Obiedzinski (M)

Med instämmande av
Malin Ahlström

Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

