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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-09-19 kl. 17:30-18:35

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Bengt Åke Stefan Sandberg (MP) (Vice ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Andre vice ordförande)
Nada Johansson (S)
Yakup Veysel (S)
Helena Nanne (M)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Christer Bengtsson (SD)
Malik Chaudhry (S) ersätter Mats Sjölin (S)
Annika Larsson (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Hasse Hajar (S) ersätter Lars Joel Michael Nordström (V)
Mariola Hansson (SD) ersätter Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Sawsan Hadid (MP)
Max Hartler (L)

Övriga närvarande

Peter Lindberg (förskoledirektör)
Louise Säfström (sekreterare)
Agneta Sjölund (ekonomichef)
Ana Marie Deliv (kvalitet- och myndighetschef)
Karin Bergstrand (HR-chef)
Mats Holmström (kommunikationschef)
Margaretha Danielsson (utbildningschef)
Jan-Ola Olsson (utbildningschef)
Peter Wahlström (utbildningschef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Annika Gottfridsson (enhetschef)
Anna Pettersson Gustavsson (controller)
Helene Roslund (förvaltningsjurist)
Eva Fröding (enhetschef)
Moa Morin (enhetschef)
Göran Ernström (enhetschef)

Utses att justera

Pernilla Röjner

Justeringen

2018-09-25

Protokollet omfattar
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Underskrifter

Sekreterare
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Louise Säfström
Ordförande
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Rose-Marie Carlsson
Justerande
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Pernilla Röjner
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Utvärdering av resursfördelningsmodell och ersättningsmodell

FSKF-2018-15278
Sammanfattning

Nämndens resursfördelningsmodell har utretts i syfte att bidra till kunskap om hur resurser
ska fördelas för ökad måluppfyllelse och likvärdighet för barnen. Utredningen konstaterar att
det är svårt att isolera effekterna av resursfördelningsmodellen från andra faktorer som
påverkar verksamheterna och dess kvalitet. Att effekterna av modellen är svåra att mäta är
inte lika med att de kompensatoriska insatser som modellen syftar till inte har kunnat
genomföras. Som ett första steg för att förbättra verksamhetens planeringsförutsättningar
förslår förvaltningen att barn räknas som yngre fram till halvårsskiftet det år barnet fyller tre
år, förvaltningen föreslår också en mindre språklig
förändring i de socioekonomiska kriterierna.
Särskilda yttranden

Anneli Bojesson (L), Helena Nanne (M), Pernilla Röjner (M) och Julija Radeson Lindeberg
(M) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.

Beslut

1. Förskolenämnden beslutar att vid resursfördelning mellan huvudmän räkna barn till
kategorin yngre fram till halvårsskiftet (30 juni) det kalenderår barnet fyller tre år.
Förändringen träder ikraft 2019.
2.Förskolenämnden beslutar att ”modern och/eller fadern har försörjningsstöd” ersätts
med ”vårdnadshavaren har försörjningsstöd” i de socioekonomiska kriterierna.

Beslutsunderlag
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4

Särskilt yttrande

Malmö förskolenämnd
2018-09-19
Ärende: Utvärdering av resursfördelningsmodell och ersättningsmodell
FSKF-2018-15278
Moderaterna och Liberalerna ställer sig bakom förvaltningens förslag till förändringar i
resursfördelningsmodellen, men vill poängtera de strukturella problem som finns i modellen.
När nuvarande resursfördelningsmodell antogs hade vi gemensamt ett annat förslag till
modell, särskilt vad avser hur medel fördelas i de fall barnet har föräldrar med utländsk
bakgrund. Nuvarande resursfördelningsmodell tar inte hänsyn till två viktiga faktorer som
alldeles uppenbart påverkar familjens situation: om vårdnadshavaren har utomeuropeisk
bakgrund och hur länge familjen har bott i Sverige. För att illustrera problematiken kan vi
konstatera att en vårdnadshavare som flyttade till Sverige från Danmark för 20 år sedan och
en vårdnadshavare som flyttade till Sverige från Syrien för 3 år sedan likställs i
resursfördelningsmodellen, trots att det är alldeles uppenbart att barnen till dessa
vårdnadshavare kommer att behöva olika nivåer av stöd för att sedan klara av grundskolan
och gymnasieskolan med goda resultat. Vi vill med detta särskilda yttrande poängtera att det
är dags för en grundläggande reform av resursfördelningsmodellen, istället för detta lappande
och lagande som inte gör något åt det egentliga problemet.

Malmö 2018-09-19
Helena Nanne (M)

Anneli Bojesson (L)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radeson Lindeberg (M)

Med instämmande av:
Max Hartler (L)

