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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-25 kl. 09:00-11:05

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)
Frida Palmquist (S)
Yakup Veysel (S)
Surra Al Sakban (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Joakim Larsson (M) ersätter Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Marianne Friedman (L)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Ana Maria Deliv (avdelningschef)
Annika Niehoff (avdelningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (nämndsekreterare)
Mats Holmström (avdelningschef)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Lisa Lemmeke (enhetschef)

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2020-04-01

Protokollet omfattar

§31

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - Nya
regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64
STK-2020-315

FSKF-2020-4076
Sammanfattning

Förskolenämnden föreslås besluta att avge yttrande i enlighet med förskoleförvaltningen
förslag. Förskoleförvaltningen ställer sig positiv till flera av utredningens förslag men önskar
framföra ett antal synpunkter och kommentarer. Förskoleförvaltningen anser bl.a. att det, för
att säkra alla barns rätt till en likvärdig förskola som utgår från barnens behov och förmåga
utifrån ålder, bör utredas om undervisningen i förskolan ska pågå under hela verksamhetens
öppettid samt om undervisningens omfattning bör anpassas efter barns ålder.
Förskoleförvaltningen anser vidare att förslaget avseende att den enskildes förmåga att
bedriva en utbildning som överensstämmer med värdegrunden även ska prövas med
utgångspunkt i demokrativillkor, och en därtill kopplad huvudmannaförsökran, kan vara
problematiskt utifrån rättsliga och praktiska perspektiv. Förskoleförvaltningen anser att det
finns anledning att utreda förutsättningarna för att en central myndighet tar över ansvaret för
godkännande och tillsyn av fristående förskolor.
Vad avser ett etableringsstopp avseende fristående skolor med konfessionell inriktning
noteras att detta förslag inte omfattar förskolor. Förskolenämnden noterar även att enskild
pedagogisk omsorg inte omfattas av utredningens uppdrag. Förskoleförvaltningen anser att
det bör övervägas om det föreligger skäl att se över regleringen även avseende enskild
pedagogisk omsorg.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner föreslaget yttrande och skickar det till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden
Surra Al Sakban (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Joakim
Larsson (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Joel Nordström (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Yrkanden
Joel Nordström (V) yrkar om att följande två tillägg görs i yttrandet:
Att det tillförs ett nytt stycke på sidan nio efter stycket som slutar med ”dubbelarbete för
kommuner och enskilda.”:
Förskolenämnden vill i sammanhanget framhålla att enligt skollagen ska en kommun vid godkännande av en
ny eller utökad fristående verksamhet ges möjlighet att yttra sig över etableringen. Förskolenämnden önskar
att kommunen på liknande sätt som sker vid godkännande av övriga skolformer ges möjlighet att slå vakt om
huruvida förskolan exempelvis innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen, eller för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.
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Att det tillförs en ny mening på sidan tio efter meningen som slutar med ”etableringsstopp
inte omfattar fristående förskolor”:
Detta är olyckligt då förskolans verksamhet bör omfattas av samma principiella förhållningssätt till
konfessionell inriktning som övriga skolformer.
Beslutsgång
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S), Anneli Bojesson (L) och Nichlas Holmgren
Gellersten (SD) yrkar bifall till Joel Nordströms (V) yrkande.
Ordföranden frågar nämnden om förvaltningens förslag till yttrande med Joel Nordströms
föreslagna ändringar kan godkännas och finner att nämnden beslutar att göra det.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 20200325 Remissvar angående remiss från
Utbildningsdepertementet - Nya regler för skolor med konfessionell inriktning
SOU 2019:64
Förslag till yttrande över Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64 STK-2020-315
Följebrev till remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - Nya regler
för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64 STK-2020-315
Missiv till remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet - Nya regler för
skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64 STK-2020-315
Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64 - Betänkande av
Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden 2020-03-25
Diarienummer: FSKF-2020-4076
Utreda etableringsstoppet för förskolor med konfessionell inriktning
Miljöpartiet vill understryka att etableringsstoppet för skolor med konfessionell inriktning
även ska utredas i förhållande till förskolor och pedagogisk omsorg. Barn i förskoleåldern bör
i fösta hand få med sig de grundläggande värderingar grundad i mänskliga rättigheter, precis
som det står i läroplanen. Samtidigt som varje barns rätt till sin religion bör varnas, måste
det utredas noggrant vilka effekter religiösa inslag i förskoleundervisningen kan leda till.

Surra Al Sakban

Alexandra Ronkina

Ledamot

Ersättare

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

Förskolenämnden 2020-03-25
Ärende 7: Remiss angående remiss från Utbildningsdepartamentet - Nya
regler för skolor med konfessionell inrikting, SOU 2019:64 STK-2020-315
FSKF-2020-4076
Moderaterna ställer sig bakom det yttrande förvaltningen presenterade, och även de ändringar
som man gemensamt kom fram till var nödvändiga för att förtydliga att vid händelse av att
ansvaret för tillsyn för fristående förskolor flyttas från kommunen till staten, och då en statlig
myndighet, bör samma regler och process gälla i samtliga skolformer, inkluderat förskola.
Moderaterna ställer sig även positiva till det ganska skarpa yttrande som förvaltningen
presenterade, och hoppas att frågan lyfts i diskussioner framöver. Det är av stor vikt att
samma regler gäller i samtliga skolformer, inkluderat förskola.

Linda Obiedzinski (M)
Joakim Larsson (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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Särskilt yttrande

Vänsterpartiet

Förskolenämnden, sammanträde 2020-03-25.
Ärende nr 7. Yttrande över remiss om nya regler för skolor med konfessionell
inriktning.
I detta ärende skulle Förskolenämnden ta ställning till ett förslag om nya regler för skolor
med konfessionell inriktning, inom vilket även konfessionella friskolor ryms. Vänsterpartiet
anser att förslaget till största del är ett steg i rätt riktning. Vi är starka motståndare till
konfessionella inslag i skolor och förskolor.
I förslaget diskuteras huruvida ansvaret för godkännande av nya skolor och förskolor bör
föras över på en central myndighet. Även om detta görs bör kommunen ha kvar sin möjlighet
att neka förskolor. Därför föreslog Vänsterpartiet att det skulle tillföras ett nytt stycke på
sidan nio efter stycket som slutar med ”dubbelarbete för kommuner och enskilda.”:
”Förskolenämnden vill i sammanhanget framhålla att enligt skollagen ska en kommun vid
godkännande av en ny eller utökad fristående verksamhet ges möjlighet att yttra sig över
etableringen. Förskolenämnden önskar att kommunen på liknande sätt som sker vid
godkännande av övriga skolformer ges möjlighet att slå vakt om huruvida förskolan
exempelvis innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen, eller för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.”
Utredningen föreslår också ett etableringsstopp för bland annat skolor med konfessionell
inriktning. Detta bör självklart inkludera även förskolor och därför föreslog Vänsterpartiet att
det skulle tillföras en ny mening i förslaget till yttrande på sidan 9 efter meningen som slutar
med ”etableringsstopp inte omfattar fristående förskolor”:
”Detta är olyckligt då förskolans verksamhet bör omfattas av samma principiella
förhållningssätt till konfessionell inriktning som övriga skolformer.”
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Samtliga partier stöttade Vänsterpartiets yrkanden och detta ser vi som ett positivt första
steg mot att kunna komma tillrätta med den konfessionella inriktningen på de olika
skolformerna
Av dessa skäl avger Vänsterpartiet härmed detta särskilda yttrande

Malmö, 2020-03-31
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi

