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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-05-22 kl. 13:00-16:05

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)
Mette Lisberg (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Nada Johansson (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Torsten Viktor Gunnarson (M) ersätter Julija Radeson Lindeberg (M)
Elin Asker (C) ersätter Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Marianne Friedman (L)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Joakim Larsson (M)
Malin Ahlström (M)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Annika Niehoff (avdelningschef)
Jan-Ola Olsson (utbildningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (Nämndsekreterare)
Margaretha Danielsson (utbildningschef)
Mats Holmström (avdelningschef)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Peter Wahlström (utbildningschef)
Helene Roslund (förvaltningsjurist)
Ida Bodin Eriksson (förvaltningsjurist)
Gabriella Fricke (enhetschef)
Eva Fröding (enhetschef)
Moa Morin (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Linda Obiedzinski

…………………………………
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Sofi Lauenburg (utredningssekreterare)
Utses att justera

Linda Obiedzinski

Justeringen

2019-05-28

Protokollet omfattar

§68
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§
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Remiss angående motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen
allmän visstid

FSKF-2019-5425
Sammanfattning

Förskolenämnden instämmer i vikten av att Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare
som erbjuder medarbetare goda anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. Det finns dock
situationer där allmän visstidsanställning behövs som extra resurs utöver ordinarie bemanning
i samband med tillfällig utökning eller tillfällig arbetsanhopning. Förskolenämnden ser därför
fortsatt behov att, strikt och i begränsad omfattning, använda anställningsformen allmän
visstidsanställning.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande motion från Emma-Lina
Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 – Slopa
anställningsformen allmän visstid.
Reservationer

Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 10.
Yrkanden

Mats Sjölin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Joel Nordström (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag och att förskolenämndens istället
ska lämna följande yttrande:
Förskolenämnden bedriver idag ett arbete för att minska användningen av anställningsformen
allmän visstid och ställer sig positiv till att avskaffa användandet av anställningsformen i sin
verksamhet. Detta skulle bidra till en större kontinuitet i barngrupperna och en bättre
arbetsmiljö.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Joel Nordströms (V) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) ställer Joel Nordströms (V) yrkande mot förvaltningens
förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190522 Motion från Emma-Lina Johansson
(V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa
anställningsformen allmän visstid
Förslag till yttrande över Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän
visstid
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Remiss angående motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson
(V) om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Motion från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt
Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2019-05-22.
Ärende nr 7. Motion om avskaffande av allmän visstid.
I detta ärende skulle förskolenämnden ta ställning till en motion från Vänsterpartiets två
kommunalråd Emma-Lina Johansson och Anders Andersson. Motionen föreslår att Malmö
stad ska sluta använda sig av den onödiga och osäkra anställningsformen allmän visstid.
Vänsterpartiet anser att allmän visstidsanställning, där människor kan anställas på tillfälliga
anställningar bara för att arbetsgivaren vill prioritera sin egen flexibilitet framför de anställdas
trygghet, bör avskaffas. Det är en fråga vi har drivit sedan allmänna visstidsanställningar
infördes av alliansregeringen. Då Socialdemokraterna i det senaste valet påstod att de
anslutit sig till detta krav verkade det nu som att det fanns en möjlighet att avskaffa
anställningsformen.
Därför var det förvånande när Socialdemokraterna nu efter valet plötsligt anser att allmän
visstid behövs i verksamheterna. Detta är givetvis helt felaktigt. Förskolenämnden har brist
på personal och att erbjuda trygga anställningar skulle leda till att fler ville stanna kvar i
arbete hos nämnden, vilket självklart skulle vara positivt.
Vänsterpartiet föreslog att nämnden istället skulle anta följande yttrande:
Förskolenämnden bedriver idag ett arbete för att minska användningen av
anställningsformen allmän visstid och ställer sig positiv till att avskaffa användandet av
anställningsformen i sin verksamhet. Detta skulle bidra till en större kontinuitet i
barngrupperna och en bättre arbetsmiljö.
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Då Vänsterpartiet var det enda partiet som ville stå upp mot otrygga anställningar föll vårt
yrkande, och därför avger vi härmed denna reservation.

Malmö, 2019-05-22
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich

