Förskolans betydelse för barns lärande och utveckling understryks i skolforskningen och
uppmärksammades i flera statliga utredningar som presenterades under året. Särskilt betydelsefull bedöms
förskolan vara för barn som växer upp under socioekonomiskt ansträngda förhållanden. Skollagstiftningen
ställer krav på en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och
elev. Förskolenämndens arbete med att skapa förutsättningar för Malmö stads förskolor att bedriva
verksamhet enligt skollag och läroplan fortsatte att präglas av stora utmaningar år 2020.
Barns tillgång till en förskola med hög kvalitet oavsett var i staden verksamhetens bedrivs är fortsatt ett
kritiskt utvecklingsområde, vilket också avspeglas i bedömningen kring flera av de kommunfullmäktigemål
som riktats till nämnden. Även om förvaltningens Lägesbedömning 2020 visar på en positiv utveckling
inom ett antal områden rapporteras arbetet för likvärdighet som en stor utmaning. En fortsatt stor
variation i medarbetarnas formella utbildning och kompetens mellan kommunens förskolor konstateras.
Under året har strategisk dialog förts mellan förskolenämnden som huvudman, skolchef och rektorer
kring kritiska vägval för det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning i ett likvärdighetsperspektiv. Den
nationella bristen på förskollärare har haft fortsatt stor påverkan på rekryteringsmöjligheterna. Även
antalet utbildningsplatser inom förskollärarutbildning och barnskötarutbildning samt antal examinerade
förskollärare har påverkat arbetet med kompetensförsörjning.
Utvecklingsarbete fortsatte under året för att undersöka och skapa gemensam förståelse kring hur
förskollärares arbetsvillkor och kompetens kan stärkas och användas för att bäst gagna en hög och
likvärdig kvalitet för barnen på kommunens förskolor. Vidare har arbetet för att upprätthålla och stärka
den formella kompetensen bland barnskötarna fortsatt. Under året ansökte förskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gemensamt om att starta yrkeshögskoleutbildning för
specialistbarnskötare med språkinriktning.
Vikten av barnens språkutveckling lyftes fram i utredningen Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i
svenska (SOU 2020:67) där nyanlända barn framhålls som en prioriterad målgrupp. Under året har
statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan använts för att stärka språkutvecklingen i svenska,
särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.
Förskolenämndens uppsökande arbete har fortsatt med målsättningen att stimulera fler barn att gå i
förskola. Familjecentralerna fungerar som viktiga arenor i det uppsökande arbetet. Under året har
verksamhetsstart av en ny familjecentral förberetts. Pandemin har medfört att öppnandet fått skjutas
framåt. Tillgängligheten till de öppna förskolorna har starkt begränsats under året till följd av pandemin.
Dialogen och samverkan kring arbetsmiljöfrågorna på alla nivåer bedöms ha stärkts under 2020.
Coronapandemin innebar behov av en god samverkan och ett partsgemensamt arbete för att skapa en
tydlighet och trygghet i verksamheten.
Förskolornas arbete har kunnat bedrivas i stort sett som planerat, men med anpassningar för att se till att
dessa är en trygg och smittfri plats för barn och medarbetare. Till följd av coronapandemin har barns och
medarbetares närvaro vid de kommunala förskolorna följts upp kontinuerligt. Bemanningen i barngrupp
bedöms generellt sett ha kunnat upprätthållas, men situationen på vissa förskolor har tidvis varit
ansträngd. Barnens närvaro på förskolorna var lägre år 2020 jämfört med tidigare år, framförallt på våren
då även större skillnader mellan utbildningsområdena kunde konstateras. Barnens närvaro och
konsekvenser för barnen till följd av pandemin kommer fortsatt att följas.
Bokslutet visar ekonomiskt överskott på 43,2 Mkr. Detta trots minskningen av kommunbidraget under
året med 55 Mkr. Antalet folkbokförda barn i Malmö i åldersgruppen 1-5 år har varit lägre än beräknat,
detta gäller även antalet inskrivna barn. Det systematiska arbetet med lokalkostnaderna har inneburit lägre
kostnader än budgeterat. Att färre barn än planerat varit närvarande i verksamheten och att bemanningen i
barngrupperna generellt kunnat upprätthållas har påverkat behovet av vikarier och kostnader för måltider
och livsmedel. Coronapandemin har även genererat ett ekonomiskt överskott genom att den statliga
ersättningen för sjuklöner har varit högre än nämndens kostnadsökning för sjuklön och vikariekostnader.

Beskrivningen av förskoleverksamhetens utveckling under 2020 inleds med förändringar i omvärlden.
Därefter beskrivs arbetet kopplat till grunduppdraget och kommunfullmäktigemål och indikatorer stäms
av. Avslutningsvis redovisas årets arbete med budgetuppdragen.

I detta avsnitt redogörs för förändringar i omvärlden med stor påverkan på förskoleverksamheten och där
förskolenämnden har begränsade påverkansmöjligheter.
Coronapandemin
Det har ställts stora krav på anpassningar av arbete och rutiner för att se till att förskolorna är en trygg och
smittfri plats för barn och medarbetare. Tydliga rutiner vid sjukdom och kring handhygien, hämtning och
lämning av barn utomhus eller på annat sätt som gör att vårdnadshavare, medarbetare och barn kan hålla
avstånd, samt utomhusverksamhet i så stor utsträckning som möjligt är viktiga exempel på anpassningar
för att minska smittspridningen. Arbetet har skett i nära samverkan med de fackliga organisationerna och
skyddsombuden på arbetsplatserna. Städrutinerna på förskolorna har anpassats och skyddsutrustning
gjorts tillgänglig via stadens gemensamma funktion Operativ anskaffningscentral (OAC) vid servicenämnden.
Bedömningen hittills är att verksamheten kunnat bedrivas inom ramen för normalorganisationen, men att
påfrestningarna inom delar av verksamheten tidvis varit mycket hög. Under året följde
förskoleförvaltningen kontinuerligt upp antal barn och medarbetare på plats i verksamheterna. Detta för
att bedöma hur bemanningssituationen ser ut på de kommunala förskolorna i förhållande till hur många
barn som varit närvarande. Bemanningen i barngrupp bedöms generellt sett ha kunnat upprätthållas, men
på enhetsnivå har vissa förskolor under perioder legat klart över områdenas medelvärden med en
ansträngande bemanningssituation som följd.
Barnens närvaro på förskolorna var lägre år 2020 jämfört med tidigare år. Framförallt under våren var
barnens närvaro väsentligt lägre än 2019. Därefter minskade skillnaderna jämfört med föregående år.
Under våren framkom tydliga skillnader mellan förvaltningens utbildningsområden där Väster hade den
högsta närvarograden, medan den i Söder respektive Öster var lägre. Under hösten fanns fortfarande vissa
skillnader, men de tenderade att jämnas ut mellan områdena. Barnens närvaro på förskolorna och
konsekvenser för barnen till följd av pandemin kommer fortsatt att följas kontinuerligt.
Det har krävts omfattande förberedelser på övergripande nivå för att kunna möta nationella beslut med
påverkan på förskoleverksamheten och med konsekvenser för malmöborna. I mars beslutade Sveriges
riksdag om Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, SFS
2020:148, samt Förordning om ändring i förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid
spridning av viss smitta, SFS 2020:149. Bestämmelserna innebär bland annat att om regeringen beslutar om
stängning ansvarar kommunen för alla barn, även för dem som har plats inom fristående verksamhet. Om
huvudman beslutar om stängning ansvarar respektive huvudman för barnen. Under första halvåret gjordes
ett förberedande arbete för att kunna ta emot barn till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet i de
kommunala förskolorna. Vidare upprättades entreprenadavtal med fristående förskolor för att i samarbete
ta emot barn vid eventuellt beslut av regeringen om tillfällig stängning. Riktade informationsinsatser
upprättades i förhållande till den fristående verksamheten via brev, Malmö stads webbplats och
jourtelefon. Nära samverkan inom Malmö stad, samt med andra kommuner och myndigheter på regional
och nationell nivå har präglat årets arbete.
En anpassad, aktuell, snabb och frekvent kommunikation och information, i både skriftlig och muntlig
form, är avgörande för att sprida korrekt kunskap och information samt för att stärka och upprätthålla
rektorers, chefers, medarbetares och vårdnadshavares förtroende för förskolenämndens verksamhet och
sätt att hantera följderna av pandemin. Stora resurser har lagts på att förbereda inför olika scenarier där
förskolor kan behöva stänga med kort varsel. Under hösten fortsatte förberedelsearbetet för att bland
annat kunna möta en situation där en eller flera förskolor skulle behöva stänga på grund av smittspridning.
Inom ramen för detta har underlag tagits fram för att förtydliga arbetsgången och därmed underlätta för

rektors arbete.
I november fattades beslut att stänga Malmö stads öppna förskolor tillfälligt på grund av den fortsatt stora
smittspridningen i samhället. Beslutet, som gäller från den 24 november, har förlängts i omgångar och
enligt det senaste beslutet gäller stängningen fram till den 31 mars 2021 med beredskap att öppna tidigare
om läget tillåter.
I syfte att stärka beredskapen inom organisationen inrättades i februari en krisledningsgrupp under ledning
av förskoledirektören och under våren utvecklades arbetet kring driftsstyrning, nämnds- och ledningsstöd,
kommunikation samt informationssamordning. I juni gjordes en delutvärdering av förskoleförvaltningens
hantering gällande pandemin. Inför höstens arbete konstaterades att händelseutvecklingen ställer krav på
löpande anpassning av arbetssätt och organisering. Detta bland annat för att skapa uthållighet i
hanteringen av pandemin. I oktober avslutades krisledningsgruppens arbete till förmån för inrättandet av
en arbetsgrupp - Anpassat ledningsstöd, AL - med uppgiften att samordna den operativa hanteringen.
Förskolenämnden har under året informerats löpande om händelseutvecklingen och läget i verksamheten.
För nämndens del genomfördes anpassningar under året för att minska antalet deltagare som deltog
fysiskt vid sammanträden och genom att möjliggöra för digitalt deltagande.
Pågående utvecklingsarbete på olika nivåer inom nämndens verksamhet har till delar fått omprioriteras
och i flera fall senareläggas, vilket i förekommande fall kommenteras i följande avsnitt.
Befolkningsutveckling
Hos förskolenämnden finns det ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång.
Förändringar i befolkningsprognosen är av central betydelse för bedömningarna av det samlade
lokalbehovet men även för behovet av medarbetare och stödresurser i organisationen. Den senaste
befolkningsprognosen för Malmö stad (Befolkningsprognos 2020) visar att antalet kommuninvånare
under 2021 i åldersgruppen 1-5 år minskar med 360 barn jämfört med 2020 års nivå. Detta illustreras i
nedanstående diagram.

Enligt befolkningsprognosen skulle antalet invånare i åldersgruppen uppgå till 22 947 vid årets slut 2020.
Det faktiska utfallet i december uppgick till 22 759, vilket innebär 188 färre barn än vad som
prognostiserades. Detta indikerar att även den senaste befolkningsprognosen överskattat antalet barn i
denna åldersgrupp, vilket i sin tur påverkar förskolenämndens fortsatta planering av verksamheten.
Brist på förskollärare
I Lägesbedömning 2020 konstaterades att det finns förskolor i Malmö där en begränsad tillgång till och
ojämn fördelning av förskollärare påverkar likvärdigheten och kvaliteten i utbildningen negativt. Bristen
som råder avseende förskollärare, liksom antalet utbildningsplatser inom förskollärarutbildning vid

universitet och barnskötarutbildning i gymnasieskolan har liksom tidigare år haft stor påverkan på
förskolenämndens arbete med kompetensförsörjning. Vidare saknar fortfarande en stor andel barnskötare
formell utbildning för arbete med barn. Tillgången till utbildade barnskötare är en förutsättning för att
förskollärarna ska kunna genomföra sitt uppdrag att ansvara för och leda undervisningen i utbildningen.
Lägre andel förskollärare innebär också större krav på barnskötare och pedagoger att kunna medverka till
barns utveckling och lärande i undervisningen på ett självständigt sätt.
Bristen på förskollärare och utbildade barnskötare har påverkat arbetet med kompetensförsörjning till
Malmö stads förskolor under en längre tid. I Lägesbedömning – förutsättningar och fördjupning 2020
konstaterades utifrån underlag från bland annat SKR och Arbetsförmedlingen att tillgången till
förskollärare och utbildade barnskötare nationellt kommer att vara otillräcklig under lång tid framöver
(Arbetsförmedlingen, 2019 och SKL, 2019).
Förändrad lagstiftning
Från den 1 januari 2020 gäller barnkonventionens 42 första artiklar som lag i Sverige. En inkorporering av
barnkonventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter och vara ett sätt att skapa en grund för ett
mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Utvecklingsarbetet kring barns rättigheter på
kommunens förskolor utgår i första hand från förskolans värdegrundsuppdrag så som det formuleras i
skollagen och förskolans läroplan som bär med sig barnkonventionens grundprinciper. Även
förskolenämndens tillsynsuppdrag har förändrats i och med att barnkonventionens uppdrag med ett stärkt
fokus i förhållande till de fristående huvudmännen på barnets rättigheter.
Webbtillgänglighetsdirektivets sista införandefas slog igenom i september 2020 och påverkar allt material
som publiceras i Malmö stads externa kanaler som malmo.se och i sociala medier, men även på stadens
intranät.
Förskolan i samhällsutvecklingen
Utvecklingen av en likvärdig förskola med god kvalitet är delvis beroende av nationella beslut. Under året
har förskolenämndens omvärlds- och opinionsarbete fortsatt med den övergripande inriktningen att lyfta
behovet av en nationell forskningsbaserad förskolepolitik och stärkta förutsättningar för förskolan på
nationell nivå.
Under året har förvaltningen tagit fram rapporten Förskolan i Sverige 2020. Underlaget har presenterats för
förskolenämnden, rektorer och fackliga representanter under hösten. Rapporten handlar om förskolans
särart jämfört med de senare skolformerna, och belyser det knappa stöd som ges från nationellt håll
kopplat till detta. Det problematiserar även kring den, på nationell nivå, ofta framhållna bilden av en
utbildning i världsklass som ställs i förhållande till den konstaterade varierande kvaliteten i den svenska
förskolan. Underlaget lyfter behovet av att, med barnens bästa för ögonen, ta ett helhetsgrepp kring
förskolan genom en reell nationell satsning. Konsekvenserna av den omfattande utbyggnaden och den
stora förändring förskolan genomgått behöver utvärderas ur ett samlat perspektiv och därefter mötas av nya
och anpassade reformer. Det finns även fog för att rikta forskningsanslag för att få en mer komplett bild
av förskolans påverkan på barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Särskilt med tanke på den
varierande kvaliteten och bristande likvärdigheten.
Det arbete som var planerat inför året har i många delar ställts in eller skjutits fram. Ett exempel är att
Lotta Edholm (L), ansvarig utredare för utredningen Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska
(Dir. 2019:71) skulle besökt Malmö stad i mars. Förskoleförvaltningen har dock bidragit med underlag till
utredaren på annat sätt. Utredningen presenterades i november och förvaltningen har under hösten
förberett sig för det kommande remissförfarandet, som väntas i början av 2021.
Även Jämlikhetskommissionen har presenterat sitt betänkande under 2020 och det skickades ut på remiss i
januari 2021. I det lyfts bland annat att den skeva fördelningen av statsbidrag mellan förskolan och de
senare skolformerna, där förskolan ständigt hamnar i bakgrunden. Fördelningen innebär att staten i
dagsläget tar initiativ för att stärka grundskolans likvärdighet och kunskapsutveckling, men lämnar
ansvaret för förskolans möjligheter att göra detsamma i stort sett helt till kommunerna. Ett underlag om
just detta lämnades över från förskoleförvaltningen till Jämlikhetskommissionen under våren och bedöms
ha resulterat i att detta uppmärksammas. Betänkandet berör även ytterligare förslag kring förskolan, bland

annat att stärka det uppsökande arbetet och en rekommendation om att införa obligatorisk förskola på
sikt. Behovet av forskning om förskolans effekter på lång sikt lyfts också.
Frågan om lagstiftningen kring pedagogisk omsorg har varit aktuell en längre tid. Både politiker och
tjänstepersoner i Malmö stad har drivit frågan om skärpt lagstiftning under flera år. Under 2017 gick
tjänstepersoner i Malmö stad, Göteborgs stad och Stockholms stad samman och skrev till
utbildningsdepartementet gällande svagheterna i den nuvarande lagstiftningen. Det bidrog till att
utbildningsdepartementet året efter tillsatte en statlig utredning. I juni 2020 blev utredningen Stärkt kvalitet
och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg klar och överlämnades till utbildningsminister Anna Ekström
(S). Utredaren delar ståndpunkten om att gällande lagstiftning är vag och otillräcklig. I utredningen finns
ett tiotal konkreta förslag på hur lagstiftningen kan skärpas.

Förskolenämndens ansvar utgår ifrån reglementet från kommunfullmäktige. Genom detta ska nämnden
fullgöra de uppgifter som vilar på kommunal huvudman enligt skollagen och andra författningar.
Förskolenämndens grunduppdrag utgår således från det nationella uppdraget där huvudmannen för
utbildningen ska säkerställa förutsättningarna för en likvärdig verksamhet av god kvalitet.
Det pedagogiska arbetet utifrån skollagens och läroplanens mål leds av rektor och planeras och genomförs
av arbetslaget. Utveckling och uppföljning inom förskolan i Malmö sker genom ett systematiskt
kvalitetsarbete på flera nivåer; på enhetsnivå och på huvudmannanivå. Eventuella avvikelser kopplade till
skollagen och läroplanen rapporteras därmed till nämnden i särskild ordning genom lägesbedömning och
fördjupad lägesbedömning. Detta innefattar även konsekvenser inom förskoleverksamheten till följd av
coronapandemin.
I detta avsnitt redogörs för verksamhetens utveckling under året med utgångspunkt i förskolenämndens
grunduppdrag. Denna rapportering riktar fokus på långsiktiga processer och pågående utvecklingsarbete
med utgångspunkt i nämndens utmaningar, såväl i omvärlden som i verksamheten. Avslutningsvis
redogörs för avvikelser i förhållande till förskolenämndens planering för 2020. Nämndsbudget 2020 är
utgångspunkten för bedömningen om eventuella avvikelser av vikt ur ett samlat kommunperspektiv.

Utvecklingsarbetet inom den kommunala förskoleverksamheten handlar om att utforma utbildningen så
att varje barn, varje dag, ges stöd och stimulans utifrån barnets egna behov. Avgörande för kvaliteten i
verksamheten är att både medarbetarna och förskolornas ledning har de förutsättningar som krävs för att
de tillsammans med barnen ska kunna uppfylla målen i de nationella styrdokumenten. För
förskolenämndens del handlar utvecklingsarbetet om att skapa likvärdiga förutsättningar för förskolorna
att utföra kärnuppdraget. Förskoleverksamheten i Malmö är en stor organisation och utvecklingsarbetet på
övergripande nivå behöver ta fasta på långsiktighet och bred involvering från förskolorna.
Lägesbedömning 2020 visar på en i flera avseenden positiv utveckling. Likvärdigheten i verksamheten är
dock fortfarande en stor utmaning. Både när det gäller medarbetarnas utbildning och kompetens samt
lokalernas och utemiljöernas beskaffenhet finns stora variationer mellan kommunens förskolor. Årets
uppföljning ringar även in förskolans ledning och styrning som en avgörande kvalitetsfaktor. Vidare
konstateras ett behov att arbeta fram en övergripande strategi där huvudmannen tar ett större ansvar för
fördelningen av kompetens inom organisationen och även ett behov av ett tydligare samordningsansvar på
övergripande nivå för förskolornas kompetensutveckling.
Förändringsarbete för ökad likvärdighet
Det pågår ett genomgripande förändringsarbete med huvudsyftet att öka likvärdigheten för barnen i
Malmös förskolor. Under året sågs organiseringen och styrningen av utbildningsområdena över och
utifrån detta gäller en ny organisering från och med år 2021.
Vidare har en kartläggning av processer och organisering av stödfunktioner genomförts. Syftet är att
arbeta för en stärkt likvärdighet genom att ta fram förslag på organisering och arbetsformer för

verksamhetsnära stöd till rektor, utbildningschef och skolchef i kärnuppdraget. Detta arbete har under året
fördröjts till följd av coronapandemin vars utveckling framåt kommer att påverka när arbetet kan
återupptas med full kraft.
Arbetet för ökad likvärdighet förutsätter gemensam förståelse och kunskap om förskolornas
förutsättningar och utmaningar. Här är dialogen mellan olika nivåer i organisationen central. Under året
togs ytterligare steg för att stärka dialogen, däribland genom rektorernas och förskolenämndens
gemensamma analysdag i februari kring förskolans framtida utmaningar. Vidare har rektorsforum en viktig
roll för dialogen mellan rektorer och förvaltningsledningen. Utgångspunkten är att rektorernas kunskap
om förskolornas förutsättningar på enhetsnivå i högre grad ska vägas in i huvudmannens övergripande
planeringsarbete.
Skollagens och läroplanens högt satta likvärdighetsmål ställer stora krav på förskolenämndens användning
och fördelning av resurser. Med utgångspunkt i att förskolenämndens resursfördelningsmodell ska vara ett
kompenserande verktyg i arbetet med likvärdighet har ett fördjupat arbete kring förutsättningarna
påbörjats och lagt grunden för arbetet kommande år. Mot bakgrund av detta har förskolenämnden inför år
2021 beslutat att avsätta likvärdighetsresurser för utbildningsinsatser, kompetensstödjande åtgärder och
riktat utomhuspedagogiskt arbete. Vidare kommer pedagogiska team och specialpedagogiska team att
finansieras gemensamt.
Rektor och det nära ledningsstödet
En slutsats i Lägesbedömning 2020 är att ledarskapet på många sätt är helt avgörande för det lokala
utvecklingsarbetet. Rektors helhetsansvar för utvecklingen på förskolan klargörs i skollagen och förskolans
läroplan. Det framkommer i uppföljningen att utmaningar i verksamheten ofta kan kopplas till aspekter
som på ett eller annat sätt har med styrning och ledning att göra. Det kan exempelvis handla om
bemanningsfrågor, medarbetarnas kompetensutveckling eller planeringen av förskolans pedagogiska
miljöer, men även sådant som systematik i olika processer och möjligheterna att etablera ett gemensamt
förhållningssätt i arbetslagen.
Inom Malmö stad är ledningen på förskolenivå delad mellan rektor, biträdande rektor och förste
förskollärare. Biträdande rektorer och förste förskollärare står för det nära ledarskapet och fungerar som
stöd för rektor. Det delade ledarskapet sätter sin prägel på organisationen och en välfungerande
ledningsgrupp är ofta en starkt bidragande orsak till ökad kvalitet. Avgörande för det fortsatta arbetet blir
därför att skapa optimala förutsättningar för de lokala ledningsgruppernas arbete. Möjligheter till
kontinuerlig kompetensutveckling för såväl rektorer och varje ledningsfunktion för sig, som för
ledningsgrupperna som sådana blir särskilt viktigt. Ett långsiktigt arbete med att utveckla den interna
kommunikationen inom förskoleverksamheten har påbörjats. Satsningen på chefers och ledningsgruppers
kommunikation har varit i fokus under 2020.
Förskollärarnas undervisningsansvar
Lägesbedömning 2020 bidrar med ny kunskap om vilka negativa effekter en begränsad tillgång till
förskollärare och annan utbildad personal kan få för utbildningen. När tillgången till förskollärare på en
förskola är begränsad är det inte ovanligt att en förskollärare får ta undervisningsansvaret i flera arbetslag.
Detta ställer höga krav på förskollärarens kompetens och förmåga att leda arbetet men också på att det
inom varje arbetslag finns utbildade barnskötare och annan pedagogisk personal som kan arbeta
självständigt utifrån skollagens och läroplanens krav. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv blir möjligheterna
till fördelningen av kompetens mellan arbetslagen och mellan förskolorna avgörande, och då inte minst
för att det viktiga samspelet i arbetslagen ska kunna fungera.
Utvecklingsarbetet under temat Organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor fortsatte under 2020.
En central utgångspunkt är förskollärarnas undervisningsuppdrag. Huvudsakligt syfte är att undersöka och
skapa gemensam förståelse kring hur förskollärares arbetsvillkor och kompetens kan stärkas och användas
för att bäst gagna en hög och likvärdig kvalitet för barnen på kommunens förskolor. I tre pilotstudier som
sammanlagt omfattar 50 förskolor undersöks förutsättningar för förskollärares ledarroll,
undervisningsuppdrag och arbetsglädje.
Professionen involveras i hög grad, och även berörda fackliga organisationer. Utvecklingsarbetet sträcker

sig över en längre tid vilket skapar goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande genom
gemensam reflektion.
Alla barns rätt till stöd
Det fleråriga prioriterade utvecklingsområdet Alla barns rätt till stöd avslutades under 2020. Av
slutrapporten framkommer det att förskolornas arbete inom utvecklingsområdet på flera sätt bidragit till
ökad likvärdighet i verksamheten. I och med Alla barns rätt till stöd har fokus i flera år riktats mot tidiga
insatser och krav att anpassa arbetssätt och miljöer så att förskolorna kan ge alla barn det stöd och den
stimulans de har rätt till, så att de utvecklas så långt som möjligt. Alla barns rätt till stöd har fungerat som
draghjälp inom andra områden. Många kompetensutvecklingsinsatser som initierats har fått positiva
effekter för verksamheten som helhet. Centralt är det stödmaterial som framgångsrikt implementerats.
Underlaget är en viktig plattform för det fortsatta arbetet med barns stödbehov.
Språkutvecklande arbete
Barns behov av språklig stimulans och utveckling ställer krav på utbildningen inte minst utifrån ett
likvärdighetsperspektiv och i relation till förskolans kompensatoriska uppdrag. Det språkutvecklande
arbetet har hög prioritet på kommunens förskolor. Medarbetarnas kompetens och möjligheterna på
förskolorna att erbjuda barnen goda språkmiljöer framhålls som avgörande i den senaste
lägesbedömningen. Behovet av kompetensutveckling när det gäller flerspråkiga barns språkutveckling
betonas i den senaste lägesbedömningen och i förskolornas egna analyser.
Betydelsen av högläsning lyfts fram. Stödet som de pedagogiska utvecklingsteamen och även
specialpedagog- och psykologteamen kan erbjuda i det lokala utvecklingsarbetet upplevs som värdefullt,
inte minst i det kompetensutvecklande arbetet. Förskolorna rapporterar om flera lyckade
kompetensutvecklingsinsatser under 2020. Bland annat har Skolverkets material och kurser inom ramen
för Läslyftet i förskolan fått stor spridning i verksamheten.
Vikten av barnens språkutveckling har under året signalerats i och med regeringens utredning Fler barn i
förskolan för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) där nyanlända barn framhålls som en prioriterad
målgrupp. Under året har statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan (SFS 2019:558) använts för att
stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än
svenska. Ett riktat utvecklingsarbete har påbörjats på tio utvalda förskolor med särskilt fokus på
högläsning och berättande för yngre barn. En lärare i svenska som andraspråk har samtidigt knutits till de
utvalda förskolorna i syfte att stärka medarbetarnas språkkunskaper i svenska. Statsbidraget har också
möjliggjort breda satsningar på fortbildning med fokus på språkutveckling i förskolan som riktats till både
medarbetare och ledare vid alla stadens förskolor.
På vissa förskolor finns ett behov av ytterligare insatser för att stärka medarbetarnas språkkunskaper. I
synnerhet på förskolor där flertalet barn har ett annat vardagsspråk i hemmet än svenska kan bristande
kunskaper i svenska språket bland medarbetarna påverka måluppfyllelsen. Malmö stad har beviljats
statsbidrag för fortsatta insatser under 2021 inom ramen för bättre språkutveckling i svenska. En del av
dessa medel kommer att användas för kompetensutveckling i svenska språket där sådant behov finns.
Under avsnittet om uppsökande verksamhet och öppen förskola samt målområde Trygghet och
delaktighet rapporteras vidare kring arbetet med barns språkutveckling.
Digitalt meningsskapande i förskolan
Digital kompetens som begrepp introducerades i den reviderade läroplanen som började gälla 2019. Det
framkommer av årets lägesbedömning att förskolorna prioriterar detta läroplansområde men också att det
finns en variation i arbetslagens kompetens när det gäller den digitala tekniken. I förhållande till läroplanen
finns det en utmaning i att utveckla medarbetarnas förmåga att i undervisningsmoment koppla samman de
digitala verktygen med andra områden såsom projekterande arbetssätt, utforskande och lek. Digitalt
meningsskapande i förskolan utgör nu ett prioriterat utvecklingsområde inom den kommunala
förskoleverksamheten.
Ett forskningssamarbete på temat Skolors och förskolors digitalisering och digitala kompetens i praktiken har
påbörjats tillsammans med övriga skolnämnder och Malmö universitet. Medel har beviljats från

Riksdagens jubileumsfond för ett treårigt forskningsarbete. Samarbetet samordnas av Pedagogisk
Inspiration (PI) och syftar till att fördjupa förståelsen kring hur digitaliseringsprocesser i
utbildningssystemet konkret bedrivs, vilka möjligheter och utmaningar som uppstår på olika
organisationsnivåer, samt hur digitaliseringen bidrar till barns och elevers kunskapsutveckling.
Barns rättigheter och prövning av barnets bästa
Utvecklingsarbetet kring barns rättigheter på kommunens förskolor har fortsatt som en naturlig del av
utbildningsuppdraget. Här ingår arbetet med att erbjuda en likvärdig utbildning som tar hänsyn till barns
olika behov.
Under året har ett utvecklingsarbete påbörjats kring hur barns erfarenheter och tankar kan inhämtas när
det gäller de fysiska förutsättningarna i förskolornas utemiljöer. Detta har skett bland annat i form av så
kallade gåturer tillsammans med barn på förskolor. Det är en del i arbetet med att utveckla metoder för
hur barnens åsikter på bästa sätt kan tas tillvara i detaljplaneärenden och utformning av förskolor och
syftar till att säkerställa barns rätt att göra sin röst hörd och att påverka enligt artikel 12 i
barnkonventionen.
Samverkan mellan skolförvaltningarna och Malmö universitet
Sedan 2019 finns ett samverkansavtal mellan de tre skolförvaltningarna och Malmö Universitet för en
gemensam forskningsmiljö. Inom ramen för denna samverkan har under 2020 en arbetsgrupp med
vetenskapliga utvecklingsledare skapat en seminarieserie med temat Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i
förskola och skola. Därmed har en arena skapats för möten mellan forskare och praktiker för att diskutera
olika utvecklingsfrågor och forskningsrön och vad som behöver studeras närmare framöver.
Kulturell allemansrätt
Samverkan mellan förskolenämnden och kulturnämnden har stärkts de senaste åren med flera konkreta
samarbeten, till exempel genom Kulturkartan som innebär möjligheter för förskolorna att ta del av
kulturförvaltningens kulturutbud. Under året har samarbetet fördjupats. Syftet är att utveckla nya
arbetssätt för att kunna ge alla barn likvärdig tillgång till kulturaktiviteter av hög kvalitet. Bland annat har
ett kartläggningsarbete genomförts tillsammans med medarbetare på kommunens förskolor.
Förskolenämndens arbete med detta har en koppling till alla barns rätt att delta i kulturlivet enligt FN:s
internationella konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
Tillgång till information avseende fristående verksamhet
Förskolenämnden har överklagat beslutet av Statistiska centralbyrån (SCB) att belägga information om
fristående skolor med sekretess. SCB:s beslut innebär att den information som ligger till grund för
fördelning av resurser till fristående verksamheter inte längre är tillgänglig för förskolenämnden. Detta får
konsekvenser i arbetet med fördelning av resurser och påverkar möjligheterna till jämförande analyser.
Förskolenämndens tillsynsarbete
Trots extra påfrestningar som en följd av coronapandemin genomförde förskolenämnden under 2020 ett
omfattande tillsynsarbete, både när det gäller fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg.
Bestämmelserna gällande krav på ägar- och ledningskraft, som trädde i kraft under 2019, innebar ökade
krav och förväntningar på förskolenämnden som tillsynsmyndighet. Under 2020 avslutades en riktad
tillsyn av samtliga huvudmän för Malmös fristående förskolor i syfte att kontrollera huruvida de uppfyller
skollagens krav på ägar- och ledningskretsens insikt i för utbildningen relevanta styrdokument och
lämplighet. Även verksamheternas ekonomiska förutsättningar granskades.
Särskilt fokus riktades under året mot enskild pedagogisk omsorg. Den regelbundna tillsynen fortsatte
planenligt i form av bland annat oanmälda besök hemma hos dagbarnvårdare. Både det pedagogiska
arbetet och förutsättningarna för barnens säkerhet hemma hos dagbarnvårdarna granskades. Det gjordes
även kontroller av antalet barn i verksamheten. Under året återkallades rätten till bidrag för tre huvudmän.
Detta sedan allvarliga brister uppdagats i verksamheten.
När det gäller regelbunden tillsyn av de fristående förskolorna sköts några av besöken som var planerade
att genomföras under våren framåt. Tillsynsarbetet fortsatte dock enligt planering från och med augusti

månad. Då med delvis förändrade rutiner där en större del av tillsynen genomfördes i form
telefonintervjuer och digitala möten.

I Lägesbedömning 2020 konstaterades att det finns förskolor i Malmö där en begränsad tillgång till och
ojämn fördelning av förskollärare påverkar likvärdigheten och kvaliteten i utbildningen negativt. Vidare
saknar fortfarande en stor andel barnskötare formell utbildning för arbete med barn. Även frågan om
kompetensutvecklingens innehåll och organisering har varit central, med tanke på kompetensläget på
förskolorna, inte minst utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Förskolenämndens övergripande arbete med
kompetensförsörjning innefattar insatser för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.
Förutsättningarna för att skapa, förbättra och bevara en god arbetsmiljö ökar genom det långsiktiga arbete
som förbygger och främjar hälsan hos medarbetarna. Ett hälsofrämjande arbete leder i sin tur till bättre
kontinuitet och minskad sjukfrånvaro i verksamheten. Kontinuitet är också en förutsättning för att goda
och stabila relationer i barngrupperna ska kunna upprätthållas och utvecklas. Fokus i arbetet har under
2020 riktats mot friskfaktorer och positiv psykologi för att förstärka och ta tillvara det som redan fungerar
bra inom förskolans verksamheter och som främjar en god kvalitet i arbetet med barnen och ett hållbart
arbetsliv. Friskfaktorer finns numera också med som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
Malmö stad.
Samarbeten för att stärka kompetensen
Förskolenämnden har under året fortsatt att arbeta för att upprätthålla och stärka den formella
kompetensen bland kommunens barnskötare och pedagoger med inriktning förskola. Nämnden har också
sökt nya arenor och samarbeten för att bredda urvalet av potentiella nya medarbetare.
En fortsatt utvecklad samverkan med Malmö universitet och deras utbildning av förskollärare samt med
utbildningsanordnare för barnskötarutbildning och övrig pedagogisk personal har varit central under 2020.
Samverkan syftar till att fånga upp förskollärarstudenter och gymnasielever i ett tidigt skede och säkra dem
som framtida medarbetare. Förskollärarstudenterna som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i
Malmös förskolor är en viktig bas för rekrytering av förskollärare och det pågående arbetet med att
utveckla och kvalitetssäkra VFU-organisationen har fortsatt under året. Gymnasieelever och studerande
inom vuxenutbildning som gör arbetsplatsförlagt lärande (APL) i Malmös förskolor är på motsvarande
sätt en viktig bas för rekrytering av barnskötare. Antalet APL-platser har ökat kraftigt och ett arbete pågår
även med att utveckla och kvalitetssäkra APL-organisationen.
Det genomförs sedan några år ett riktat arbete för att stärka kompetensen bland barnskötarna. Flera
interna utbildningar, såsom uppdrags-, introduktions- och femdagarsutbildningar har varit fortsatt
prioriterade under 2020. Behov finns även av förstärkt handledarkompetens bland medarbetarna i
samband med APL och VFU. Handledarutbildningar för barnskötare och förskollärare har därför fortsatt
under året. Det samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som etablerats i syfte att
utöka och bredda kompetensen inom förskolorna utmynnade under år 2020 i en ansökan om YHutbildning (yrkeshögskoleutbildning) för specialistbarnskötare med språkinriktning.
Fler män i förskolan
Nämnden har fortsatt att sträva efter att öka andelen män i förskolan som en del av ett strategiskt
kompetensförsörjningsarbete med syfte att bredda rekryteringsbasen och främja en jämnare fördelning av
kvinnor och män inom verksamheten. En fördjupad analys har påbörjats under året av hur förvaltningen
lyckats rekrytera och behålla män och hur deras förskolekarriärer ser ut. En analys görs även av hur
utbildningsutbud och arbetsmarknadsläge kan påverka förutsättningarna för rekrytering.
Attrahera och behålla medarbetare
Lönebildningsarbetet har fortsatt under 2020 eftersom en långsiktig utveckling av förvaltningens
lönestruktur är ett av medlen för att uppnå målet att rekrytera och behålla medarbetare. För att attrahera
nya förskollärare och pedagoger med inriktning förskola i konkurrens med andra arbetsgivare sker ett
målmedvetet och prioriterat arbete med ingångslöner för dessa yrkesgrupper.

Under året har även det långsiktiga arbetet fortsatt med att attrahera medarbetare där utgångspunkten är
att synliggöra utvecklingsmöjligheter och höja statusen för att jobba i förskola. Tonvikten ligger på
aktivitet i sociala medier, med hjälp av det sammanhållande konceptet Förskolekarriär. Förvaltningens egen
tidning Fokus förskola, som digitaliserats under 2020, är en viktig del i arbetet. Dessutom har flera insatser
genomförts för att stödja förskolornas rekryteringsprocess. Ett arbete med att internt samla och synliggöra
utvecklingsvägar för förvaltningens medarbetare och chefer har också påbörjats under året.
Ledarförsörjning och ledarutveckling
En del av kompetensförsörjningsstrategin inom förskolenämndens verksamhet omfattar ett aktivt arbete
med ledarförsörjning och ledarutveckling. Förvaltningen stödjer och stärker chefer och ledningsgrupper
bland annat genom rådgivning, coachande samtal och olika utbildningar. Under året har det gjorts
satsningar för chefer och ledningsgrupper i att leda med kommunikation, något som efterfrågats av
verksamheten. Bland annat har samtliga chefer och ledare i förvaltningen deltagit i en utbildning i
kommunikativt ledarskap.
Kommande års pensionsavgångar, förväntad personalomsättning och ett utökat uppdrag medför ett
fortsatt behov av att arbeta strategiskt med chefsförsörjning för att säkra tillgången av rektorer. Som en
del av förvaltningens satsning och som komplement till andra ledarutvecklingsinsatser startades ett nytt
ledarförsörjningsprogram vid namn Framtida rektor i förskolan i januari 2020.
Resurs- och bemanningsplanering
Med en utmanande kompetensförsörjningssituation och hög sjukfrånvaro har det varit av stor vikt att
arbeta vidare med strategisk och operativ resurs- och bemanningsplanering även under 2020. Strategisk
resurs- och bemanningsplanering säkerställer kontinuitet och kvalitet i verksamheten och det är även en
förutsättning för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Arbetet med strategisk bemanningsplanering
har bland annat utgångspunkt i närvarosystemet Tempus.
Samverkan med fackliga organisationer
Vikten av en nära och systematisk samverkan med fackliga organisationer och skyddsombud kring chefers
och medarbetares förutsättningar i arbetet har ytterligare förtydligats under året. Den nära samverkan i
såväl utvecklingsarbetet som i hanteringen av pandemis effekter under året har givit viktiga lärdomar i det
fortsatta arbetet.
Det partsgemensamma arbetet för att stärka professionens villkor, med utgångspunkt i HÖK 18, har
också fortsatt. Områden i fokus är bland annat tid för verksamhetsutveckling och erfarna medarbetares
kompetens ur ett behålla-perspektiv.
Hälsofrämjande arbete
En viktig del av arbetet för att öka kontinuiteten är att minska sjukfrånvaron för att kunna tillvarata
befintlig kompetens. Insatserna under året har syftat till att stärka organisationens samlade kunskap och
förmåga att arbeta förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Sjukfrånvaron i nämndens verksamhet har varit fortsatt hög även om den genom ett strategiskt arbete har
minskat de senaste åren. Sedan mitten av mars 2020 ökade emellertid korttidssjukfrånvaron. Den
pågående coronapandemin bedöms ha haft och kommer sannolikt att ha en påverkan på sjuktalen
framöver. Vad gäller långtidssjukfrånvaron innefattar denna ofta komplexa sjukdomsbilder där
sjukvårdens tillgänglighet och ett nära samarbete med företagshälsovården har varit fortsatt betydelsefullt
för möjligheten att minska sjuktalen. Det förs även kontinuerlig dialog och ett samarbete med
företagshälsovården kring förebyggande uppdrag i organisationen och hur det verksamhetsnära stödet från
företagshälsovården kan utökas och utvecklas.
I början av 2020 startades en insats upp med workshops utifrån det hälsofrämjande arbetet med alla
ledningsgrupper och skyddsombud. Workshopen lyfter begreppen friskfaktorer, arbetsglädje och positiv
psykologi. Insatsen pausades under året på grund av coronapandemin men fortsätter under 2021.

Förskolans fysiska miljöer, både inne och ute, har stor betydelse för kärnuppdraget.
Likvärdighetsperspektivet är centralt i förskolenämndens lokalplanering. Frågan om lokalernas
ändamålsenlighet, i förhållande till skollagens och läroplanens krav, betonas i nämndens lokalbehovsplan.
Under året har arbetet med nytt funktionsprogram slutförts och beslutats av förskolenämnden.
Framtagandet av funktionsprogrammet har inneburit en bred förankringsprocess inom
förskoleförvaltningen. Genom programmet ges en samlad bild av förskolenämndens syn och
bedömningar när det gäller utformning av lokaler och utemiljöer för att vara ändamålsenliga för
förskoleverksamhet.
I förskolenämndens lokalbehovsplan redogörs för viktiga planeringsförutsättningar när det gäller
nämndens lokalplanering. I lokalbehovsplanen som antogs i september 2020, Lokalbehovsplan 2021-2035,
framgår att det finns en planering som motsvarar behoven på sikt, även om det fortsättningsvis kommer
att finnas en brist i vissa områden. Bedömningen är att förutsättningarna för förskoleplats i närheten av
hemmet har minskat under perioden, vilket inverkar på barnens och vårdnadshavarnas vardag.
Lokalplanering och kapacitetsförändringar
De omprioriteringar som lokalbehovsplanen lyfte fram har fått tydligt genomslag och ett omfattande
arbete med avveckling av lokaler har genomförts. Detta i syfte att skapa en bättre balans mellan tillgång
och efterfrågan på förskoleplatser i staden som helhet. Centralt har även varit att anpassa lokalkapaciteten
till behovet för att därigenom minska lokalkostnaderna.
Under året har 21 lokaler avvecklats med motsvarande cirka 1100 platser, vilket är 100 platser färre än vad
som angavs i Nämndsbudget 2020. Orsaken är kopplad till förseningar i nybyggnadsprojekt, som i sin tur
försenar planerad avveckling. Utöver detta blev det nödvändigt att akut stänga två förskolor i december
månad på grund av mögelproblem, med sammanlagt cirka 110 platser. Verksamheten har fördelats på
andra förskolor. Det är i dagsläget oklart om och när dessa lokaler åter kan tas i bruk, eventuellt kan det bli
aktuellt med rivning och nybyggnation. Ur ett kapacitetsperspektiv innebär detta att den faktiska
minskningen av förvaltningens lokalkapacitet uppgår till cirka 1210 platser för år 2020.
Av de sju nya förskolor som planerades starta under 2020 har två förskolor blivit försenade men startar
våren 2021. Det innebär att cirka 850 nya platser tillkommit under året, vilket är cirka 150 färre platser än
planerat.
Nettoeffekten blir att antalet platser inom förskoleförvaltningen minskats med sammanlagt cirka 360
under året. Sammantaget är bedömningen att denna kapacitetsminskning är positiv mot bakgrund av det
samlade och nu aktuella platsbehovet.
Lokalkostnadsutvecklingen
Förskoleförvaltningen har ett pågående utvecklingsarbete tillsammans med serviceförvaltningen för att
begränsa lokalkostnadsutvecklingen. Arbetet innefattar att se över de gemensamma arbetsprocesserna och
samtidigt undersöka möjligheterna att använda konceptförskolor i högre grad, med syfte att sänka
lokalkostnaderna för nya förskolor.
Behovet av förändrad planering till följd av minskning av befolkning 1-5 år har medfört behov av särskild
dialog med serviceförvaltningen rörande det 30-tal projekt som ingår i den samlade planeringen och som i
sin tur påverkar kommunens investeringsbehov. I anslutning till arbetet med Lokalbehovsplan 2021-2035 har
samlad avstämning rörande investeringsplaneringen gjorts.
Planeringen inom utbyggnadsområden
Under året har arbetet med omprioriteringar i planering inom utbyggnadsområdena fortsatt. Detta till följd
av kostnadsutvecklingen och behovet av prioriteringar i enlighet med lokalförsörjningsplanen. Den
löpande uppföljningen visar på brister på förskoleplatser i framförallt utbyggnadsområdet Hyllie och
Limhamns hamn, vilket påverkar platssituationen i andra delar av staden.

Förskolenämnden har under året aktivt medverkat i stadsplaneringen och därmed i arbetet med
planprogram och detaljplaner med fokus på behovet av etablering av förskolor. Ett aktivt deltagande krävs
för att aktuella tomter ska ge bra förutsättningar, både funktionellt och kostnadsmässigt. Detta för att
motverka risken för byggklara tomter för förskola får allt för stora begränsningar särskilt i den täta staden.
I detta sammanhang måste barnens perspektiv och rätt till utrymme i staden särskilt bevakas.
Förskolornas utemiljöer
En slutsats i Lägesbedömning 2020 är att förskolornas utemiljöer som pedagogiska ytor på ett helt annat
sätt än tidigare år hamnat i fokus i den pedagogiska planeringen, som en direkt följd av coronapandemin.
När en större del av utbildningen måste bedrivas utomhus ställs nya krav på det pedagogiska ledarskapet
och arbetslagens förmåga att anpassa strukturer och arbetssätt till de nya förutsättningarna. Standarden på
förskolornas utemiljöer varierar. De förskolorna som har bristfälliga utemiljöer har sämre förutsättningar
att skapa pedagogiska miljöer som främjar barnens inflytande, lärande och utveckling och som är
anpassade efter barnens behov.
Till följd av coronapandemin har därför särskilda åtgärder genomförts under året, framförallt i
förskolornas utemiljöer. Det gäller exempelvis förstärkt belysning, vindskydd, utesov och olika typer av
avgränsning av gårdar. Bakgrunden är således att utemiljöerna fått en ökad betydelse för verksamheten
och att exempelvis lämning och hämtning av barn i större utsträckning sker utomhus.

Att förskolenämndens verksamhet har en fungerande och effektiv organisering kopplat till IT samt ett
välfungerande och aktivt digitaliseringsarbete är förutsättningar för förskolornas arbete med det nationella
uppdraget och för en optimal användning av resurser i verksamheten i sin helhet. Förskoleförvaltningen
genomförde under 2020 kartläggning av verksamhetens specifika processer och systembehov. Arbetet
fortsätter under 2021 i syfte att utveckla förvaltningens systemmiljö som stöd i verksamhetsutvecklingen.
Arbetet sker i samverkan med skolförvaltningarna och i samverkan med de centrala systemägarna i staden.
Ett prioriterat område för förvaltningens digitaliseringsarbete är att skapa ökade digitala förutsättningar för
kommunikation med vårdnadshavare. Ett arbete med att utreda möjliga digitala lösningar påbörjades
under 2020 och sker i nära dialog med rektorer och medarbetare på förskolorna. Bland annat har
medarbetare på förskolorna och vårdnadshavare intervjuats som en del av en behovskartläggning för att i
det fortsatta arbetet kunna utreda möjliga lösningar på kort och lång sikt.
Förskolenämnden beslutade i december 2020 om yttrande gällande förslag från Kommunstyrelsens
arbetsutskott om Riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT, digitalisering och systemförvaltning. Förslaget
innebär att IT-enheten och hela eller delar av digitaliseringsenheten samt delar av systemförvaltningen på
stadskontoret tillsammans med IT-service på serviceförvaltningen ombildas till en ny kommungemensam
IT-organisation och placeras på serviceförvaltningen. Förskolenämnden yttrade sig positivt till förslaget
om ny organisering vilken kan skapa förutsättningar för bland annat ökade synergieffekter i stadens
gemensamma arbete, en effektiv resurshantering samt möjliggöra färre parallella processer och
dubbelarbete i staden. Det är dock angeläget för förskolenämnden att fortsatt bevaka och påverka det
kommungemensamma arbetet med att utforma och förtydliga den besluts-, finansierings- och
behovsprocess för kommungemensam IT som föreslås utifrån verksamhetens behov av säkra, digitala
lösningar som stödjer förskolornas verksamhetsutveckling.

Tillsammans med att skapa förutsättningar för en förskola med god kvalitet bidrar förskolenämnden sedan
flera år till arbetet med att förbättra barns uppväxtvillkor i Malmö och att öka andelen barn i förskola i
områden med låg inskrivningsgrad. Detta är ett arbete som ligger utanför det lagstadgade uppdraget, men
som grundar sig i Malmökommissionens rekommendationer och där höga målsättningar om alla barns rätt
till likvärdiga uppväxtvillkor har stått i fokus för nämndens arbete.
För att kunna bidra till likvärdighet behöver förskolan vara tillgänglig för alla barn. För att skapa en
likvärdig tillgång till förskola behöver information och kunskap om förskolans uppdrag och verksamhet nå

ut till alla vårdnadshavare. Forskning pekar på att uppsökande verksamhet är det mest effektiva sättet att
informera om förskoleverksamheten så att vårdnadshavare kan göra ett informerat val (Vetenskapsrådet
2015 En likvärdig skola för alla barn - innebörder och indikatorer). Förskolenämndens uppsökande verksamhet
har under året bedrivits med målsättningen att stimulera fler barn att gå i förskola och då särskilt gentemot
de som behöver det allra mest, exempelvis barnfamiljer som under en längre tid levt med begränsade
socioekonomiska resurser och nyanlända eller asylsökande barnfamiljer med liten kunskap om förskola.
Familjecentraler och öppna förskolor
Familjecentralerna arbetar med att främja en god hälsa för barnfamiljer och utjämna hälsoklyftor genom
ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Sesams familjecentral flyttade innan sommaren sin
verksamhet till Törnrosens vårdcentral och kompletterades med barnmorskemottagning. Även
familjecentralen Barnens Hus har under året kompletterats med barnmorskeverksamhet och är numera en
komplett familjecentral. Vidare har förberedelser gjorts för verksamhetsstart av den nya familjecentralen
Värnhem, men på grund av pandemin har öppnandet fått skjutas framåt.
För att bättre kunna möta besökarna, utifrån anpassningarna för att minska smittspridningen, flyttade flera
öppna förskolor under våren och sommaren ut i stadens parker för att tillgängliggöra verksamheten
ytterligare och samtidigt i förhoppningen att kunna möta nya besökare som tidigare inte besökt en öppen
förskola eller familjecentral.
Vidare genomfördes en kompletterande mobil verksamhet under sommaren, en öppen förskola på hjul,
där pedagogisk personal varje vardag åkte ut med en lådcykel med pedagogiskt material till
Kroksbäcksparken. Öppen förskola på hjul har arbetat uppsökande i ett område som saknar en ordinarie
öppen förskoleverksamhet och där ett behov finns utifrån en påvisad lägre inskrivningsgrad i förskolan.
Under hösten och vintern fortsatte pandemins utveckling med dess konsekvenser att påverka de öppna
förskolornas verksamhet i hög utsträckning. Antalet besökare på några enheter tvingades att begränsas och
på flera enheter var besöksantalet mindre. Från och med 24 november stängdes verksamheten tillfälligt vid
samtliga öppna förskolor. Läget väntas vara detsamma i inledningen av 2021.
Uppsökande verksamhet och samarbete med idéburen sektor
Samarbetet med idéburen sektor för att nå ut till exempelvis barnfamiljer i socioekonomisk utsatthet samt
barnfamiljer med liten kunskap om förskola har fortsatt men i begränsad skala på grund av pandemin.
Begränsningarna har till exempel lett till att nätverksträffar under året har fått ställas in.
Förskolenämndens verksamhet arbetar aktivt för att nå ut till nyanlända vårdnadshavare. En viktig del av
det uppsökande arbetet sker i samverkan med idéburen sektor. Under året har projektet Det tidiga livet, som
har varit finansierat av medel från Länsstyrelsen, fortsatt i samarbete med bland annat Yalla Trappan, ett
flertal bildningsförbund, samt med Ensamkommandes förbund. Till projektet har forskare från
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet kopplats för att utvärdera insatsen.
Projektet avslutades i december 2020. En utvärdering av projektet pågår nu för att dra erfarenheter av det
arbete som genomförts. Särskilt viktigt är att få svar på hur insatsen nått ut med information om vad
öppen förskola och förskola är till familjer med barn som lever i utsatthet eller familjer med utländsk
bakgrund med liten kunskap om förskola. Vidare är det av vikt att utvärdera hur det uppsökande arbetet
lyckats och vilka tillvägagångssätt som fungerat.
Under året har förskolenämnden och arbetsmarknad- och socialnämnden utvecklat sin samverkan kring
familjer i utsatthet. Inom projekten Det tidiga livet och Förälder i nytt land har de öppna förskolorna samt
socialrådgivningen vid arbetsmarknad- och socialförvaltningen samverkat för att erbjuda
föräldrautbildningar och information om öppen förskola och förskola till nyanlända och utrikesfödda
föräldrar. Ytterligare ett samarbete har inletts med försörjningsstödet vid arbetsmarknad- och
socialförvaltningen för att se över möjligheten att samverka kring utrikesfödda familjer med barn i
förskoleålder.
Språkutvecklande insatser
Språkutvecklande insatser är av stor vikt för att ge både vårdnadshavare och barn likvärdiga
förutsättningar att ta del av och bidra till en samhällelig och social gemenskap och för att komma in i

utbildningssystem och arbetsliv. Genom samverkan med idéburna studieförbund, SFI och andra
organisationer har ytterligare språkgrupper startats på de öppna förskolorna. Ambitionen är att samtliga
öppna förskolor ska erbjuda språkträning för att ge vårdnadshavare möjlighet att fortsätta utveckla sin
svenska under föräldraledigheten. De öppna förskolorna lyfter att språkträningen är en uppskattad insats
som lockar nya besökare. På grund av coronapandemin har dock språkgrupperna helt eller delvis tillfälligt
fått ställas in från och med mars månad.

Trend
Negativ avvikelse
Avstämning
Förskolenämnden bidrar till arbetet mot kommunfullmäktigemålet främst genom uppdraget att skapa
förutsättningar för en likvärdig förskola av hög kvalitet. Förskolan lägger tidigt i barnens liv en grund för
den fortsatta skolgången och har därigenom stor betydelse för alla barn och deras lärande och utveckling, i
synnerhet för barn vars vårdnadshavare har begränsade socioekonomiska villkor och för barn som i övrigt
lever i utsatthet. Detta har tidigare lyfts inom ramen för Malmökommissionen men även i en rad statliga
offentliga utredningar som lämnat betänkande under 2020: En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), En mer
likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) samt Förskola för alla barn –
för bättre språkutveckling i svenska SOU 2020:67).
För att förskolan ska kunna bidra till de långsiktigt positiva effekterna krävs att alla barn i Malmö har
likvärdig tillgång till förskola och att barnen i Malmö tar del av utbildningen. Helt nödvändigt är även att
utbildningen som erbjuds barnen är av hög kvalitet, det vill säga att verksamheten som bedrivs på
förskolorna lever upp till skollagens och läroplanens kvalitetskrav. Förskolenämnden riktar i sin
uppföljning särskilt fokus mot medarbetarnas formella kompetens och utbildning, samt kontinuitet i
personalgruppen, som bedöms som helt avgörande förutsättningar för kvaliteten inom den kommunala
förskoleverksamheten.
Förskolenämndens bedömningar grundas till väsentlig del i Lägesbedömning 2020 som visar att förskolorna i
allt större utsträckning jämfört med tidigare år tar sig an läroplansuppdraget utifrån ett helhetsperspektiv
där flera läroplansområden vävs samman till en helhet. Likvärdigheten i verksamheten är dock fortfarande
en kritisk utmaning. Tillgången till utbildad personal bedöms som helt avgörande för att utbildningen ska
kunna bedrivas i enlighet med de nationella målen. Det finns idag en stor variation mellan kommunens
förskolor när det gäller andelen förskollärare, vilket på avgörande sätt påverkar förskolornas möjligheter
att arbeta med kärnuppdraget.
Förskollärarna har ett särskilt undervisningsansvar, men det pedagogiska arbetet - mötet med barnen sker i arbetslagen. Tillgången till utbildade barnskötare och annan utbildad pedagogisk personal blir
därmed avgörande. Även om det idag sker ett aktivt arbete med att höja andelen utbildade barnskötare
genom förvaltningens interna utbildningar och i samarbete med andra utbildningsanordnare saknar
fortfarande en stor andel barnskötare formell utbildning för arbete med barn. När det gäller
korttidssjukfrånvaron kan en ökning konstateras jämfört med föregående år, vilket kan påverka
kontinuiteten i arbetslagen och relationerna mellan medarbetare och barn.
Andelen barn i förskolan i åldrarna 3-5 år ligger kvar på samma nivå som föregående år.
Förskolenämndens uppsökande arbete, för att öka andelen barn i Malmö som tar del av den kommunala
förskoleverksamheten, har fortsatt under året, dock med avvikelse när det gäller det arbetet inom den
öppna förskoleverksamheten. Under målområdet Trygghet och delaktighet sker vidare rapportering kring
det uppsökande arbetet.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Förskolenämndens arbete sker främst genom att skapa förutsättningar för förskolans kärnuppdrag. Detta
sker med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten när det gäller hållbar utveckling samt hälsa och
välbefinnande. Arbetet knyter samtidigt an till barns rätt till hälsa enligt barnkonventionen och till barns
rätt till delaktighet som en förutsättning för att möta utmaningarna när det gäller klimat.
Förskolenämndens verksamhet har under året fortsatt arbetet för att minska utsläpp av växthusgaser
relaterat till mat inom de kommunala förskolorna. Detta sker bland annat genom att verksamhetens inköp
av livsmedel regelbundet följs upp på enhetsnivå. Vidare fortsatte projektet Klimatsmart mat i förskolan
under första halvåret. Eftersom vissa utbildningsinsatser inte kunde genomföras till följd av
coronapandemin förlängdes projektet under hösten. En avslutningskonferens hölls i oktober och projektet
är därmed avslutat. Arbetet för att minska Malmös klimatpåverkan genom maten fortsätter nu i samverkan
med bland annat servicenämndens och miljönämndens verksamheter. Ett samarbete har inletts där kockar
i Malmö stads förskolor bjuds till nätverk och träffar.

Trend
Negativ avvikelse
Avstämning
Förskolenämnden bidrar till arbetet mot kommunfullmäktigemålet främst genom uppdraget att skapa
förutsättningar för en likvärdig förskola av hög kvalitet. Förskolans utbildning ska sträva efter att uppväga
skillnaderna i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
Förskolans viktiga roll i samhället har uppmärksammats i forskningen och även påtalats i flera statliga
offentliga utredningar under 2020, bland annat i jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet (SOU 2020:46), En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU
2020:28) samt Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Förutom förskolans
centrala roll när det gäller att förbättra likvärdigheten och kunskapsresultaten i skolan betonas förskolans

roll för samhällsutvecklingen i stort, kopplat till arbetet med att öka jämlikheten och integrationen i
samhället. Särskilt betydelsefull bedöms förskolan vara för barn som växer upp med socioekonomiskt
ansträngda förhållanden eller med utsatta villkor i övrigt.
Stadens förskoleverksamhet har således en potential att fungera som en skyddsfaktor som kan bidra till att
minska riskfaktorer i barns och ungas livsmiljöer. Avgörande är dock att alla barn i Malmö har likvärdig
tillgång till förskola och att barnen i Malmö tar del av utbildningen. Helt nödvändigt är även att
utbildningen som erbjuds barnen är av hög kvalitet, det vill säga att verksamheten som bedrivs på
förskolorna lever upp till skollagens och läroplanens kvalitetskrav.
Uppföljningen i förhållande till kommunfullmäktigemålet riktar särskilt fokus mot medarbetarnas formella
kompetens och utbildning samt kontinuitet i personalgruppen som helt avgörande förutsättningar för
måluppfyllelse inom den kommunala förskolan. Förskolenämndens bedömningar har till väsentlig del sin
grund i Lägesbedömning 2020. Liksom när det gäller kommunfullmäktiges mål avseende utbildning och
arbete konstateras att det finns stora utmaningar kring förskolans kompetensförsörjning. Tillgången till
utbildad personal bedöms som helt avgörande för att utbildningen ska kunna bedrivas i enlighet med
målen i skollagen och förskolan. Det finns idag en stor variation mellan kommunens förskolor när det
gäller andelen förskollärare, vilket påverkar likvärdigheten och kvaliteten i verksamheten. När det gäller
korttidssjukfrånvaron kan en ökning konstateras jämfört med föregående år, vilket kan påverka
kontinuiteten i arbetslagen och relationerna mellan medarbetare och barn.
Andelen barn i förskolan i åldrarna 3-5 år ligger kvar på samma nivå som föregående år. Förskolenämnden
bedriver ett omfattande uppsökande arbete för att öka andelen barn i förskolan. Det uppsökande arbetet
sker till betydande del genom den öppna förskoleverksamheten. En central målsättning är att stimulera
fler barn att gå i förskola. Familjecentralerna fungerar som viktiga arenor i det uppsökande arbetet. Under
året har verksamhetsstart av familjecentral vid Värnhem förberetts. Det innebär att sju av stadens totalt
sett nio öppna förskolor är knutna till en familjecentral. På grund av pandemin har öppnandet fått skjutas
framåt.
Barn och familjer som under en längre tid levt i socioekonomiskt begränsade förhållanden och även
nyanlända eller asylsökande barnfamiljer med begränsad kunskap om svensk förskola är prioriterade
målgrupper i det uppsökande arbetet. I Lägesbedömning 2020 betonas öppna förskolans brobyggande
funktion, som en länk mellan besökare och förskolan. Kommunens öppna förskolor arbetar systematiskt
med stöd och vägledning för att öka medvetenheten hos besökarna om värdet av att barn går i förskola.
Arbetet sker i samarbete med närliggande förskolor.
Genom familjecentralerna skapas förutsättningar för samverkan mellan öppna förskolan och andra
förvaltningar och myndigheter, och även den idéburna sektorn. Ett nära samarbete med BVC,
mödravården och socialtjänsten skapar förutsättningar för att tidigt uppmärksamma barn och vuxna som
är i behov av stöd och vägledning. Vid sidan om denna samverkan sker ett uppsökande arbete i samarbete
med föreningar och socialtjänsten. Här igenom får de öppna förskolorna tillgång till så kallade
familjelotsar med flerspråkig kompetens som frekvent besöker de öppna förskolorna.

Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
En förskola med hög kvalitet kan stå för den trygghet, omsorg och utveckling som nyanlända barn och

barn i andra utsatta situationer har rätt till och behöver. Förskolans avgörande betydelse för barnens
språkutveckling står i fokus i den statliga offentliga utredningen Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) som lämnade sitt slutbetänkande under 2020.
Förskolenämndens bedömning av trenden grundar till väsentlig del på en kvalitativ bedömning
progressionen inom det språkutvecklande arbetet på kommunens förskolor. Fokus riktas även mot öppen
förskola och familjecentralerna som viktiga arenor för kommunens uppsökande arbete.
Den språkliga variationen bland barnen i Malmö stads förskolor ställer stora krav på förskolan, inte minst
utifrån ett likvärdighetsperspektiv och i relation till förskolans kompensatoriska uppdrag. En slutsats i
Lägesbedömning 2020 är att barnens språkutveckling generellt sett har högsta prioritet på kommunens
förskolor. Det framgår av årets fördjupande analyser att förskolornas arbete med barns språkutveckling
motiveras utifrån läroplanens likvärdighetsperspektiv och med utgångspunkt i förskolans kompensatoriska
uppdrag. Detta gäller inte minst de flerspråkiga barnen. Det står klart att förskolorna har olika
förutsättningar att erbjuda barnen den språkmiljö som krävs. Medarbetarnas kompetens att arbeta med
barnens språkutveckling framhålls generellt som en avgörande framgångsfaktor och även ledarskapets
förmåga att tillsammans med arbetslagen etablera strukturer och arbetssätt för att fokusera det
språkutvecklande arbetet.
Under 2020 har det genomförts flertalet breda och riktade insatser på kommunens förskolor, som delvis
finansierats med statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan (SFS 2019:558), där syftet varit just att
stärka språkutvecklingen i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet
än svenska. Vidare har Skolverkets material Läslyftet i förskolan använts framgångsrikt på flertalet av
kommunens förskolor.
Nyanlända barn och deras familjer är en prioriterad målgrupp i förskolenämndens uppsökande arbete. Det
framgår av Lägesbedömning 2020 att kommunens öppna förskoleverksamhet, och då främst öppna
förskolan Hera, i många fall fungerar som ett första steg för nyanlända barns och familjers väg genom det
svenska utbildningssystemet. Information och uppsökande verksamhet till nyanlända familjer är ett viktigt
sätt i sammanhanget att nå grupper som inte är informerade om den svenska förskolan.
Sedan våren 2018 deltar förskolenämnden i SKR:s satsning Öppen förskola som arena för språk och integration.
Syftet är att påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor samt öka deltagandet i förskolan. Satsningen
är en överenskommelse med regeringen och ska pågå under tre år. Under året har förskolenämnden och
arbetsmarknad- och socialnämnden utvecklat sin samverkan kring familjer i utsatthet.
Inom projekten Det tidiga livet och Förälder i nytt land de öppna förskolorna samt arbetsmarknad- och
socialförvaltningen samverkat för att erbjuda föräldrautbildningar och information om öppen förskola och
förskola till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. Det tidiga livet som avslutades i december 2020 byggde
till väsentlig del på samverkan med idéburen sektor. Projektet kommer att utvärderas av forskare från
Uppsala universitet. Under året har ytterligare ett samarbeta inletts med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen för att se över möjligheten att samverka kring utrikesfödda familjer med barn i
förskoleålder.
Tillgången till öppen förskola har som en följd av coronapandemin varit begränsad under delar av året.
Från och med slutet av november har kommunens öppna förskolor varit tillfälligt stängda.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Förskolenämndens arbete för en god arbetsmiljö ska bidra till att stärka förskolornas förutsättningar att
genomföra läroplansuppdraget. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av
verksamheten och omfattar både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Utgångspunkten i
arbetsmiljöarbetet är ständiga förbättringar där jämställdhets- och likvärdighetsperspektivet beaktas i alla
delar. Det finns tydliga samband mellan miljö, trivsel, motivation och prestation. Arbetsmiljöarbetet
bygger på ett tätt samarbete mellan chefer, medarbetare och skyddsombud.
I en kvalitativ analys som är genomförd tillsammans med de fackliga parterna är bedömningen att arbetet
med att säkerställa en god arbetsmiljö har gått enligt planering. Bedömningen grundar sig i utvecklingen av
fyra områden (HME, sjukfrånvaro, företagshälsovård, personalomsättning) samt en kvalitativ och
metodisk dialog om förskolenämndens arbetsmiljöarbete 2020. Resultatet av medarbetarenkät (HME)
visar på en förbättring inom alla områden. Sjukfrånvaron har ökat och då framförallt
korttidssjukfrånvaron. Den procentuella användningen av förebyggande och främjande tjänster inom
företagshälsovården har minskat under året. Personalomsättningen har minskat under 2020. Flera faktorer
kan påverka omsättning av personal såsom aktivt arbete med arbetsmiljö, ledarstruktur, det nära
ledarskapet och att viljan till rörelse är mindre vid oro på arbetsmarknaden.
Dialogen och samverkan kring arbetsmiljöfrågorna på alla nivåer bedöms ha stärkts under 2020. En nära
dialog på arbetsplatserna har också varit avgörande. Coronapandemin har skapat ett stort behov av en god
samverkan och ett partsgemensamt arbete för att skapa en tydlighet och trygghet i verksamheten. Det har
funnits utmaningar under året såsom oro, snabba förändringar som har påverkat arbetsmiljön och
arbetsmiljöfrågorna. Samtidigt har ett större fokus på kärnuppdraget och arbetet med att tillsammans
hantera coronapandemins effekter påverkat i positiv riktning.

Under 2020 har det proaktiva arbetet för att minska sjukfrånvaron fortsatt. Det hälsofrämjande arbete
som har kunnat bedrivas har syftat till att förbättra den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön.
Genomförda grupputvecklingsinsatser för arbetslag, arbetsplatser och ledningsgrupper har syftat till att
verka hälsofrämjande och skapa förutsättningar för ett nära ledarskap och medarbetarnas möjligheter till
kommunikation, arbetsglädje och gemenskap. Satsningar på ledarutveckling och ledarförsörjning har
fortsatt i syfte att förbättra arbetsmiljön.
Det långsiktiga arbetet med att minska andelen timavlönade till förmån för tryggare anställningsformer har
fortsatt under året. Arbetet sker främst genom strategisk resurs- och bemanningsplanering och
bemanningsteam till följd av färre närvarande barn än planerat. Effekterna av coronapandemin bedöms
har påverkat behovet av timavlönade medarbetare.

Trend
Negativ avvikelse
Avstämning
Tillgången till förskollärare, utbildade barnskötare och pedagoger med inriktning förskola är en
grundläggande förutsättning i arbetet för god och likvärdig kvalitet i förskolan. I arbetet eftersträvas goda
förutsättningar för att rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. I detta
syfte har arbetet med olika kompetensförsörjningsinsatser fortsatt under perioden. Under året har det
förts strategiska dialoger mellan förskolenämnden som huvudman, skolchef och rektorer kring kritiska
vägval för det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning bland annat i ett likvärdighetsperspektiv.
Det finns kritiska faktorer som fortsätter att påverka nämndens arbete med att säkerställa en god
kompetensförsörjning. Den ökade konkurrensen och den nationella brist som råder avseende förskollärare
har fortsatt att påverka rekryteringsmöjligheterna och därmed förskolenämndens arbete i riktning mot

målet. Detta ställer i sin tur krav på den samlade kompetensen i arbetslagen där barnskötare med formell
utbildning och pedagoger med inriktning förskola blivit än viktigare i arbetet med kompetensförsörjning.
Uppföljningen i förhållande till kommunfullmäktigemålet har fokus på medarbetarnas formella kompetens
och utbildning men också den kvalitativa mätning av komptensgap som görs vartannat år (2019, 2021) i
enlighet med Malmö stads systematiska arbetssätt för kompetensförsörjning. En god
kompetensförsörjning är en grund för kontinuitet i personalgruppen och bedöms som en avgörande
förutsättning för måluppfyllelse inom den kommunala förskoleverksamheten.
Förskolenämndens bedömning av trenden grundas till väsentlig del i utvecklingen av andelen
förskollärare, pedagoger och utbildade barnskötare inom förskolans verksamhet. Liksom när det gäller
kommunfullmäktiges mål avseende utbildning och arbete samt trygghet och delaktighet kan det
konstateras att likvärdigheten i verksamheten fortfarande är en omfattande utmaning. Uppföljning av
medarbetarnas formella utbildning och kompetens visar på stora variationer mellan kommunens förskolor.
Det finns fortfarande förskolor i Malmö där en begränsad tillgång till förskollärare och pedagoger
påverkar kvaliteten i utbildningen negativt. Andelen barnskötare med formell utbildning har ökat men det
krävs ett fortsatt arbete för att uppnå den nivå som är målet för mandatperioden. Lägesbedömningen 2020
visar dock, trots utmaningarna med den formella kompetensnivån, på en i flera avseenden positiv
utveckling när det gäller arbetet med att stärka medarbetarnas och arbetslagets samlade kompetens i de
kommunala förskolorna.
Under året har interna kompetenshöjande utbildningar för barnskötare såsom till exempel uppdrags-,
introduktions- och femdagarsutbildningar genomförts utan avvikelser. Vidare har ett samarbete med
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning initierats i syfte att utöka och bredda kompetensen inom
verksamheten. Samarbetet resulterade i en ny ansökan om YH-utbildning för specialistbarnskötare med
språkinriktning. Förskolenämnden arbetar också kontinuerligt för ökad samverkan med Malmö universitet
och deras utbildning av förskollärare samt med utbildningsanordnare för barnskötarutbildning och övrig
pedagogisk personal
Det pågående arbetet för att på lång sikt säkerställa förutsättningar för professionsuppdraget inom
förskolenämndens verksamhet bedöms också ha betydelse i arbete med målet. Här ingår bland annat
utvecklingsarbetet kring organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor, samt arbete med att
skapa tid för verksamhetsutveckling och lönebildning. Syftet är att både behålla medarbetare och att
attrahera nya samt erbjuda goda och attraktiva arbetsförhållanden. Möjligheterna att frigöra tid för
professionens arbete med det nationella uppdraget genom digitalisering har varit ett viktigt
utvecklingsområde under året. En del av kompetensförsörjningsstrategin omfattar arbete med
ledarförsörjning. Insatser kring chefer och ledares kommunikativa ledarskap har genomförts under
perioden liksom ledarprogrammet Framtida rektor i förskolan.

Trend
Enligt planering
Avstämning
En god kommunikation och relation mellan förskolan och vårdnadshavarna är en viktig del i
förskolenämndens arbete med att skapa en tillgänglig förskoleverksamhet. Värdet av ett nära och
förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem understryks i förskolans läroplan.
Förskolenämnden har påbörjat ett långsiktigt arbete för att utveckla och förbättra kommunikationen med
vårdnadshavare. Fokus under året har varit ansökningsprocessen och kommunikationen inför att barnet
ska börja i förskolan. Bland annat har det tagits fram ett nytt välkomstmaterial, som skickas ut till alla som
fått en plats på en förskola i Malmö. Ett viktigt syfte med välkomstinformationen har varit att skapa
förutsättningar för ett förtroendefullt och gott samarbete mellan vårdnadshavare och förskola, lyfta
förskolans betydelse och kort berätta hur förskolan fungerar. Den skriftliga välkomstinformationen från
respektive förskola har också utvecklats, för att säkerställa en sammanhållen, enhetlig och
förtroendeskapande kommunikation gentemot nya vårdnadshavare. Samtidigt har ett arbete påbörjats med
att se över och utveckla information och e-tjänster för vårdnadshavare på malmo.se. Detta gäller även
arbete med att se hur kommunikationen med vårdnadshavare kan digitaliseras.
Under året har förskolenämndens enkät till vårdnadshavarna setts över och innehållet anpassats till den
reviderade läroplanen. Undersökningen ska ge en övergripande bild av vårdnadshavarnas upplevelse av
förskolan i Malmö och kommer även att fungera som underlag i förskolornas lokala utvecklingsarbete.
Nästa undersökning genomförs våren 2021.

På öppna förskolan finns möjligheter att bygga goda relationer mellan pedagoger och vårdnadshavare. Här
ges vårdnadshavare och barn möjlighet att tillsammans få en första inblick i förskolans pedagogik.
Pedagogerna finns även tillgängliga för att informera om förskola och att ge praktiskt stöd i att ansöka om
förskoleplats. I ett antal djupintervjuer som gjordes med utrikesfödda vårdnadshavare under våren lyfter
flera hur viktigt det varit att se hur det egna barnet utvecklades och socialiserade med andra barn och
andra vuxna på den öppna förskolan.
Förskolenämndens arbete med tillgänglighet genom de öppna förskolorna och familjecentralerna har
fortsatt, men med begränsningar på grund av coronapandemin. Under våren var vissa öppna förskolor
stängda och verksamheterna flyttade sedan successivt utomhus till stadens parker. En mobil öppen
förskola på hjul var verksam under sommaren för att hitta nya mötesplatser och kontaktvägar till föräldrar
och grupper som inte är informerade om den svenska förskolan. Från slutet av november stängdes
verksamheten på samtliga öppna förskolor tillfälligt.
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Förskolenämndens resultat för 2020 innebär ett överskott på 43,2 Mkr, vilket motsvarar cirka 1,5 procent
av nämndens nettokostnad.
Nedan presenteras befolkningsutvecklingen samt de faktorer som ligger till grund för resultatet och
budgetavvikelsen i förhållande till nämndens tilldelade driftbudget.
Befolkning och utveckling av förskolenämndens volymer
Malmö stads befolkningsprognos och det genomsnittliga antalet barn i åldersgruppen 1-5 år ligger till
grund för förskolenämndens budgetering under året. Andelen barn som efterfrågar plats påverkar
förskolenämndens behov av platser, vilka tillgodoses av både kommunala och fristående enheter.

I jämförelse med det inför året beräknade antalet folkbokförda barn i Malmö i åldersgruppen är utfallet
lägre, totalt 300 barn. Det är en större minskning än tidigare år. I december uppgick antalet invånare i
åldrarna 1-5 år till 22 759. Enligt den senaste befolkningsprognosen skulle antalet invånare i åldersgruppen
uppgå till 22 947 vid årets slut. Detta innebär ett lägre utfall än befolkningsprognosen och minskning med
433 barn sedan december 2019.

Antalet placerade barn i Malmös förskoleverksamheter blev drygt 250 färre än budgeterat. Antalet
placerade barn av det totala antalet barn i befolkningen, påverkar andelen barn av befolkningen som
efterfrågar plats. Andelen barn i befolkningen som efterfrågar plats blev således i nivå med vad som
budgeterades inför 2020 och något högre än 2019.
I genomsnitt togs 20 147 heltidsplatser i anspråk under 2020, vilket är cirka 270 platser färre än budget
och cirka 260 platser färre än för föregående års utfall. Det faktiska antalet barn med heltidsplats har
minskat under året och det har även andelen av de placerade barnen som har heltidsplats.

Antalet heltidsplatser i kommunal verksamhet har varit färre än budgeterat. Sett till fördelningen av barn i
fristående verksamhet ligger den ungefär i nivå i vad som förväntades under året. Antalet heltidsplatser i
fristående verksamheter har fortsatt att öka jämfört med 2019, vilket ligger i linje med vad som budgeteras
inför 2020.
Kommunbidragsjustering
Vid ett extrainsatt sammanträde den 3 juli 2020 beslutade kommunfullmäktige att justera bland annat
förskolenämndens budgetram. För förskolenämnden innebar detta ett minskat kommunbidrag
motsvarande det prognostiserade överskott som redovisades i nämndens ekonomiska prognos för året,
55 Mkr. Kommunbidragsjusteringen var tillfällig för år 2020 och syftet var att omfördela medel mellan
olika nämnder för att dämpa effekterna av coronapandemin. Orsaken till överskottet berodde framförallt
på färre antal barn i befolkningen samt ekonomiska effekter kopplat till coronapandemin.
Befolkningsansvar
Befolkningsansvaret redovisar ett positivt utfall för perioden på 36,5 Mkr, varav 30 Mkr reglerades i
samband med kommunbidragsjusteringen i juli. Detta härleds framför allt till färre barn i åldern 1-5 år i
Malmös befolkning vilket har inneburit färre heltidsplatser än budgeterat. Kostnader för barn i behov av
särskilt stöd samt förskoletransporter har varit lägre än budgeterat under året.
Lokaler
Utfallet för lokalkostnaderna visar ett överskott på 12 Mkr, vilket framförallt beror på lägre
hyreskostnader i förhållande till budget. Den största avvikelsen beror på att nybyggnadsprojekt skjutits
fram vilket har inneburit lägre hyreskostnader. Lägre kostnader beror också på att stadsfastigheter har
sänkt hyran på ett antal paviljonger till följd av den översyn av befintliga hyresavtal som
förskoleförvaltningen har initierat.
En konsekvens av coronapandemin är att den pedagogiska verksamheten i en större utsträckning än
tidigare år bedrivits utomhus. Som ett led i detta har särskilda åtgärder vidtagits för att förbättra
förskolornas utemiljöer, vilket har inneburit högre kostnader än budgeterat.
Lokalerna där förskolan Altona haft sin verksamhet, har sedan 2009 haft problem med återkommande
vattenläckage vilket medfört fukt och mögelpåväxt. Sedan augusti 2017 har ingen verksamhet bedrivits i
lokalerna. Bostadsrättsföreningen Altona och Förskoleförvaltningen har nu träffat en förlikning där
Förskoleförvaltningen får tillbaka en del av den deponerade hyran samt slipper att återställa lokalerna.
Utbildningsområden
Det totala resultatet 2020 för de fem utbildningsområdena innebär ett överskott på 17,6 Mkr.
Generellt sett har färre barn varit inskrivna än vad som budgeterats i utbildningsområdena, framförallt
under höstmånaderna. Trots detta har intäkterna för utbildningsområdena varit högre än budgeterat. Detta
förklaras av att antalet yngre barn varit fler än vad som budgeterats.
Vikariekostnaderna har varit lägre jämfört med föregående år. Det kan troligtvis förklaras av att
barnnärvaron varit lägre under stora delar av året och att utbildningsområdena hanterat frånvaro av
ordinarie personal utan att ta in vikarier. Under året har kostnaden för sjuklön varit högre än budgeterat
och även högre än tidigare år. Samtidigt har lönekostnaderna varit lägre på grund av en högre sjukfrånvaro
än tidigare år.

Som en följd av coronapandemin har allt mer av den pedagogiska verksamheten bedrivits utomhus. För
att tillgodose ett behov hos medarbetarna har inköp av arbetskläder gjorts under året. Detta har inneburit
högre kostnader än budgeterat.
Den ekonomiska utvecklingen under året har möjliggjort för utbildningsområdena att stärka den digitala
likvärdigheten i förskolorna. Inköp av pedagogisk utrustning och digitala verktyg har föregåtts av en
noggrann inventering och grundlig analys av aktuellt behov i verksamheterna.
Administration och myndighetsutövning
Utfallet för förvaltningsledning, stödfunktioner och förskolenämnden visar ett överskott jämfört med
budget på 6,9 Mkr. Vakanta tjänster som medför lägre personalkostnader än budgeterat står för en del av
överskottet. Precis som tidigare år genererar flera kommuncentrala områden, framför allt IT-system,
överskott jämfört med vad nämnden budgeterat.

Coronapandemin har under året genererat ett ekonomiskt överskott för förskolenämnden. Vissa av
posterna är direkt hänförbara till pandemin, såsom extra ersättning för sjuklöner från staten. För vissa
poster råder det en större osäkerhet kring pandemins effekter, till exempel när det gäller sjuklöner och
vikariekostnader. Bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna grundar sig endast i en jämförelse med
samma period föregående år och tar inte hänsyn till kommunfullmäktiges beslut om
kommunbidragsjustering.
Nämndens sjuklönekostnader har varit avsevärt högre än tidigare år. Samtidigt erhåller nämnden intäkter
till följd av att staten under perioden april till december ersatt kostnader för sjuklön och
arbetsgivaravgifter de första två veckorna av samtliga sjukskrivningar. Den statliga ersättningen har varit
högre än nämndens kostnadsökning.
Färre barn än planerat har varit närvarande under stora delar av året och bemanningen i barngrupperna
har generellt kunnat upprätthållas. Detta bedöms ha påverkat behovet av vikarier och kostnader kopplade
till måltider och livsmedel.

Förskolenämndens investeringsram för 2020 uppgick till 36 Mkr, varav 14 Mkr var budgeterade till
investeringar i samband med nybyggnation. De nya investeringsobjekt som låg till grund för budgeteringen
var Ellstorps förskola, Molnets förskola, Rönneholms förskola, Sjösättningens förskola, del av Tröskans
förskola, Ubåtens förskola samt kök och ljusgård för Gubbabackens förskola. Här ingick även
investeringar gällande omlokalisering av öppna förskolor/familjecentraler. Totalt har investeringarna som
gjorts i nybyggda förskolor blivit 1,4 Mkr lägre än budgeterat. Byggnationen av Ellstorps förskola är
senarelagd till 2021, vilket innebar en budgetavvikelse på 1,6 Mkr.
I utbildningsområdena investerades 2,3 Mkr, vilket är 0,2 Mkr lägre än budgeterat.
Resterande 19,5 Mkr av den beslutade investeringsramen avsåg förbättringar i inne- och utemiljö, samt
säkerhet på befintliga förskolor. Investeringarna i samband med den planerade översynen av brandlarm
uppgick till 7,6 Mkr vilket är 4,5 Mkr mer än föregående år och 0,1 Mkr mer än vad som budgeterades för
2020.
I befintliga förskolors investerades 9,6 Mkr av de 12 Mkr som var budgeterade.

Förskolenämnden ska enligt anvisningarna beskriva väsentliga förhållanden som påverkar utvecklingen
inom förskolenämndens verksamhet med fokus på främst 2021. Denna information har nämnden tidigare
lyft fram budgetskrivelsen samt i nämndens budget avseende 2021. Beskrivningen nedan är en kort
sammanfattning. För mer utförlig information hänvisas till nämnda ärenden.
Krav på likvärdig utbildning av hög kvalitet för barnen i förskolan
Kraven i skollagstiftningen förutsätter att utbildningsverksamheten i Malmö utvecklar en likvärdig
verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev. Förskolans betydelse
för barns och elevers lärande och utveckling framhålls i flera aktuella statliga utredningar där bland annat
förslag på att stärka det uppsökande arbetet och en rekommendation om att införa obligatorisk förskola
på sikt läggs fram. Detta väntas innebära ytterligare höjda krav och förväntningar kring förskolans
uppdrag. Förskolenämnden menar att det behövs nationella initiativ för att stärka resurserna till förskolan.
I dagsläget lämnas ansvaret för förskolans möjligheter att utveckla likvärdighet och kunskapsutveckling i
stort sett helt till kommunerna.
En stor andel av Malmös barn växer upp under socioekonomiskt ansträngda hemförhållanden vilket gör
att det kompensatoriska uppdraget i Malmös förskolor är omfattande. Samtidigt konstateras i det
systematiska kvalitetsarbetet att förutsättningarna för att erbjuda barn och elever likvärdig utbildning
brister inom flera områden. Med höjda nationella krav och Malmös förutsättningar behöver nämnden som
huvudman fortsätta och fördjupa sitt arbete för att stärka professionens villkor. Det är medarbetarnas
förutsättningar som är den enskilt viktigaste faktorn för kärnuppdraget – en likvärdig förskola av god
kvalitet.
Skollagens och läroplanens högt satta likvärdighetsmål ställer stora krav på förskolenämndens användning
och fördelning av resurser. Med utgångspunkt i att förskolenämndens resursfördelningsmodell ska vara ett
kompenserande verktyg i arbetet med likvärdighet har förskolenämnden inför år 2021 beslutat att avsätta
likvärdighetsresurser för utbildningsinsatser, kompetensstödjande åtgärder och riktat utomhuspedagogiskt
arbete. Vidare kommer pedagogiska team och specialpedagogiska team att finansieras gemensamt.
Efter beslut om budget 2021 har förskolenämnden fått beslut om ytterligare statsbidrag för
språkutveckling
Rekryteringssvårigheter kring medarbetare med formell utbildning
Förskolornas tillgång till utbildade och kompetenta medarbetare och en god arbetsmiljö är helt avgörande
förutsättningar för måluppfyllelse utifrån skollag och läroplan. De ständigt ökande kraven och
förväntningarna sker samtidigt som verksamheten utmanas av omvärldsfaktorer som i hög utsträckning är
svåra att påverka. Detta gäller inte minst svårigheterna att rekrytera personal med formell utbildning.
Fortsatt samverkan med universitet och utbildningsanordnare är här central.
Förskoleförvaltningen initierade under 2020 ett samarbete med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen som utmynnade i en ansökan om YH-utbildning (yrkeshögskoleutbildning)
för specialistbarnskötare med språkinriktning, vilken har beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan i
början av 2021.
Den nationella bristen på förskollärare väntas ha fortsatt stor inverkan på nämndens arbete framöver. Det
utvecklingsarbete som initierats för att skapa nya sätt att stärka förskollärarnas förutsättningar att uppfylla
läroplansuppdraget bedöms vara ett viktigt redskap i det fortsatta arbetet. Vidare krävs fortsatta insatser
för att höja andelen utbildade barnskötare. Ett fortsatt långsiktigt arbete för en god arbetsmiljö som
främjar hälsan hos medarbetarna ska leda till stärkt kontinuitet och minskad sjukfrånvaro i verksamheten.
Befolkningsutveckling
I förhållande till antal barn i åldersgruppen 1-5 år i december 2020 förväntas en ytterligare minskning
2021. Förändringar i befolkningsprognosen är av central betydelse för bedömningarna av det samlade
lokalbehovet men även kring behovet av medarbetare och stödresurser i organisationen.

Lokalplanering och lokalkostnadsutveckling
Arbetet kring lokalkostnadsutvecklingen inom nämndens verksamhet kommer att kräva ett fortsatt arbete
inom flera olika områden under 2021, inte minst genom en aktiv avvecklingsplanering. I
förskolenämndens lokalbehovsplan för 2021-2035 lyfts följande planeringsstrategier för förskolenämndens
lokalförsörjningsarbete:
•
•
•

Kostnadsutveckling och balans mellan kapacitet och efterfrågan i staden som helhet behöver
prioriteras före geografiska obalanser.
Att möjliggöra avveckling av bristfälliga, tillfälliga och ej ändamålsenliga lokaler i det befintliga
beståndet är av hög prioritet. Att avveckla lokaler med tillfälliga bygglov är av särskild vikt.
En fortsatt kapacitetsutredning för ett mer effektivt och likvärdigt nyttjande av befintliga lokaler
är prioriterat.

Den nya befolkningsprognosen från maj 2020, visar på ytterligare minskad befolkning under de närmaste
åren, fram till 2023. Ytterligare åtgärder krävs därför för att justera kapaciteten under de närmaste åren.
Samtidigt visar den nya befolkningsprognosen på en större ökning av befolkning 1-5 år för hela
prognosperioden fram till 2030 jämfört med förra årets befolkningsprognos. Olika omprioriteringar i
lokalplaneringsarbetet har därför skett under året för att skapa beredskap för detta ökade behov av platser
från år 2025.
Ekonomisk utveckling
Redan innan utvecklingen av coronapandemin och dess omfattande inverkan på samhällsekonomin
konstaterades att Malmö stad tillsammans med andra kommuner i Sverige står inför stora utmaningar när
det gäller att finansiera välfärdsuppdraget. Detta kommer att direkt påverka nämndernas ekonomiska
förutsättningar.
Nämndens verksamhet står inför ett minskat antal barn de närmsta åren, vilket väntas innebära minskad
tilldelning av kommunbidrag. Detta i sig kräver ett omfattande arbete med att minska verksamhetens
omfattning när det gäller både personal och lokaler.
Ett genomgripande förändringsarbete med huvudsyftet att öka likvärdigheten för barnen i Malmös
förskolor är påbörjat. Organisering och styrning av utbildningsområdena har setts över.
Förändringsarbetet innefattar också en kartläggning av processer och organisering av stödfunktioner,
vilket ska leda till optimering av både de ekonomiska och personella resurserna. Syftet är att anpassa och
effektivisera stödfunktionerna både till följd av det minskade barnantalet i den kommunala verksamheten
och till de ekonomiska förutsättningarna.
Det råder stor osäkerhet kring konsekvenserna av rådande coronapandemi. Detta påverkar möjligheterna
att göra bedömningar kring kritiska utmaningar inför 2021 och framåt såväl när det gäller den ekonomiska
utvecklingen som arbetet i nämndens verksamhet under året.
Regeringen har beslutat om fortsatt statsbidrag för sjuklöner, samt gett Skolverket i uppdrag att fördela
och betala ut skolmiljarden till alla kommuner under 2021.

Interna transaktioner uppgick till 2 344 tkr och ingår i raderna Övriga intäkter samt Övriga kostnader.
Det är framförallt sjuklöneersättningen från staten som hänförs till coronapandemin som gör att
intäkterna avseende bidrag är högre än budgeterat.
På raderna för Övriga intäkter och Övriga kostnader finns avvikelser på grund av färre barn i
befolkningen än budgeterat. På raden för Övriga kostnader ingår även avvikelser till följd inköp i
verksamheten.
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat framförallt på grund av en högre sjukfrånvaro, lägre
vikariekostnader än budgeterat samt till följd av färre inskrivna barn.

