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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-24 kl. 13:00-14:20

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)
Mats Sjölin (S)
Yakup Veysel (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Mette Lisberg (SD)
Nada Johansson (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Elin Asker (C) ersätter Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)
Christer Bengtsson (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S)
Marianne Friedman (L)
Surra Al Sakban (MP)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Joakim Larsson (M)
Malin Ahlström (M)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Ana Maria Deliv (avdelningschef)
Elsa Mattia (utbildningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (Nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Ainileena Niva (utbildningschef)
Stina Blix (enhetschef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Annika Gottfridsson (enhetschef)
Gabriella Fricke (enhetschef)

Utses att justera

Linda Obiedzinski

Justeringen

2019-04-30

Protokollet omfattar

§53

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Linda Obiedzinski

…………………………………
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Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande att starta
fristående förskola

FSKF-2019-7055
Sammanfattning

Förskolenämnden föreslog kommunfullmäktige att besluta att från den 1 april 2019 införa en
avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola. Kommunfullmäktige
återremitterade ärendet till förskolenämnden, med motiveringen att förskolenämnden skulle
ta fram ett bättre underlag och förståelse för vilka effekterna blir av införandet av avgift vid
ansökan om godkännande att starta fristående förskola.
Med beaktande av syftet med lagstiftningen, regeringens uttalanden i förarbetena, de
uträkningar som förskoleförvaltningens ekonomienhet gjort, samt med beaktande av de
förutsättningar som finns i Malmö stad föreslår förskolenämnden kommunfullmäktige
följande. Att besluta att ta ut en avgift om 25 000 kr för den som ansöker om godkännande
att starta fristående förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet och
godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet från den 1 juli 2019. Vidare
att avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till
prövning om avgiften inte betalas. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
att ingen avgift ska tas ut vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en
förskoleenhet. Avgiften är avsedd att täcka förskoleförvaltningens kostnader för
tillståndsprövning vid nyetablering av fristående förskolor. Avgiften är beräknad enligt
självkostnadsprincipen.
Beslut

1. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att den som ansöker om
godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet
och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet ska betala 25 000 kr i
avgift från den 1 juli 2019.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften ska betalas i samband
med att ansökan ges in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.
3. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ingen avgift ska tas ut vid
ansökan av befintlig huvudman om utökning av befintlig verksamhet vid en förskoleenhet.
Vid ansökan om godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet gäller
istället punkten 1 och 2.
4. Förskolenämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Yrkanden

Linda Obiedzinski (M), Elin Asker (C) och Mette Lisberg (SD) yrkar avslag på förslaget.
Mats Sjölin (S), Joel Nordström (V) och Anneli Bojesson (L) yrkar bifall till framlagt förslag.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer avslagsyrkandet mot framlagt förslag och finner
att nämnden beslutar att bifalla det framlagda förslaget. Omröstning begärs och genomförs.
Votering

Ordförande föreslår följande propositionsordning:
De ledamöter som vill att det framlagda förslaget ska bifallas röstar Ja.
De ledamöter som vill att det framlagda förslaget ska avslås röstar Nej.
Omröstning genomförs och ger 7 Ja-röster och 6 Nej-röster. Se voteringslista, bilaga 2.
Ordförande finner att nämnden bifaller det framlagda förslaget.
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 3.
Mette Lisberg (SD) och Christer Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna
in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 4.
Joel Nordström (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Beräkning av avgift för ansökan om godkännande att starta fristående förskola
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190424 Återremiss Avgift vid ansökan om
godkännande att starta fristående förskola

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-04-24

Förskolenämnden
Voteringslista: §53

Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola,
FSKF-2019-7055
Ärende:

Voteringslist(or)
Voteringslista återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående
förskola (FSKF-2019-7055)
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Lars Joel Michael Nordström (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Mette Lisberg (SD), Ledamot
Nada Johansson (S), Ersättare
Elin Asker (C), Ersättare
Christer Bengtsson (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

X
6

0
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Reservation
!

Förskolenämnden 2019-04-25
Ärende 5: Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande att
starta fristående förskola
FSKF-2019-7055
Malmö har historiskt sett haft svårt att säkerställa förskoleplatser till alla stadens barn och för
bara ett par år sedan rådde stor platsbrist. Med bakgrund i detta är det därför mycket märkligt
och oansvarigt att försvåra för fristående aktörers etablering av fristående förskolor.
Fristående aktörer täcker i många fall upp dels för potentiellt saknade platser, dels för
mångfalden av pedagogiska inriktningar.
Ärendet har på grund av återremiss kompletterats med en ekonomisk beräkning av
arbetsåtgång och kostnad, som ämnar att motivera avgiften. Förvaltningen kunde dock inte
svara på de av Moderaterna och Centerpartiet ställda frågor angående skillnad i arbetsåtgång
jämfört med innan regelförändringen. Detta gör det omöjligt att bedöma förändringen i
arbetsinsats, vilket är vad som motiverat ett införande av avgift från första början.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade återigen avslag, då vi inte anser avgiften är försvarbar i
relation till signalvärde och förändring i arbetsinsats, och inte vill riskera att antalet startade
fristående förskolor i Malmö minskar på grund av den styrande minoritetens ideologiska
motstånd mot fristående aktörer.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för avslag.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Malin Ahlström (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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Reservation

Förskolenämnden.
Ärende: 5: FSKF-2019-7055.
2019-04-24.

Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola.

Sverigedemokraterna ser denna avgift som ett försvårande för privata, mindre aktörer
att starta förskolor och pedagogisk omsorg. Vi ser ingen anledning till att försvåra för
fristående aktörer att ta plats inom förskoleområdet. Därav är en avgift icke önskvärd
från Sverigedemokraternas sida.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

…..........................................
Mette Lisberg (SD)

Med instämmande av:

.................................................
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

….............................................
Christer Bengtsson (SD)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2019-04-24.
Ärende nr 5. Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande av att starta
fristående förskola.
I ärendet ska Förskolenämnden återigen ta ställning till om de privata aktörer som ansöker
om att öppna en förskola också ska betala en avgift för att täcka kommunens utgifter för att
bedöma ansökningen. Detta är önskvärt då det innebär att resurser inte tas från övrig
förskoleverksamhet för att bedöma en ny ansökan utan att denna istället betalas av de som
vill öppna förskolan.
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna föreslog att ärendet skulle avslås.
Enligt dem innebär det ett “dåligt signalvärde” om de privata verksamheterna bär de
kostnader de innebär för kommunen. Signalvärdet det sänder när högerpartier vill använda
pengar till att subventionera företag istället för att stärka barngrupperna är inget
högerpartierna bryr sig om.
Vänsterpartiet anser att de privata verksamheterna, som ofta dessutom gör stora vinster,
självklart bör bära kostnaden kommunen har för att se till att verksamheten lever upp till de
uppställda kraven. När privatpersoner ansöker om bygglov behöver de betala avgifter på
tusentals kronor. När företag ansöker om att öppna förskolor vill högerpartierna däremot
subventionera det till 100%.
Egentligen borde företag som sätter vinst före kvalitet inte få förekomma i den gemensamma
välfärden över huvud taget men så länge detta tillåts ska de själva bära kostnaden för sina
ansökningar. Det bör också notera att de väldigt ofta kostar väldigt mycket mer än denna
schabloniserade summa, och att den regelbundna tillsynen inte är avgiftsbelagd.
Av ovan angivna skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2019-04-24
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden , 24 april 2019
Återremiss angående avgift vid ansökan om godkännande att starta
fristående förskola
Miljöpartiet har inga synpunkter på att förskolenämnden tar ut avgift till
självkostnadspris för att täcka de administrationskostnader som uppstår i samband
med ansökan om att starta en fristående förskola. Vi anser att det är rimligt att den
sökande bär upp den kostanden snarare ön att den ska belasta det kommunbidrag som
är avsett för förskoleverksamheten och barn som ska ta del av den.
Vi vill dock passa på att lyfta att Miljöpartiet värnar ett brett utbud av förskolor med
olika pedagogik och inriktning. Utifrån ett barnrättsperspektiv där barn har rätt till
utbildning, omsorg och att utvecklas till sin fulla potential i sin egen takt är det viktigt
att vi har en pedagogisk mångfald som kan tillmötesgå barnens behov.
Vi önskar därför se fler idéburna organisationer som bedriver förskoleverksamhet med
fokus på kvalité, barns delaktighet och läroplanen och delar vår ståndpunkt om att
eventuella vinster ska reinvesteras i den pedagogiska verksamheten.
Miljöpartiet tror inte att införandet av denna administrationsavgift kommer att ha en
hämmande effekt för fler seriösa aktörer att etablera sig.

Namn ledamot
Stefana Hoti

Namn ersättare
Surra Al Sakban

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

