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Ana Maria Stuparich-Clementi (V) (deltar digitalt)
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Joakim Larsson (M) (deltar digitalt)
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Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
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Gabriella Fricke (enhetschef, deltar digitalt)
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Rose-Marie Carlsson (S)
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Linda Obiedzinski (M) §§ 2332

Pernilla Röjner (M) §§
33-43
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Anna Johnsson (Kommunal, deltar digitalt)
Utses att justera

Linda Obiedzinski (M) §§ 23-32
Pernilla Röjner (M) §§ 33-43

Justeringen

2021-03-10

Protokollet omfattar
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Årsanalys 2020

FSKF-2021-166
Sammanfattning

Agneta Sjölund, ekonomichef, informerar om ärendet muntligt.
Förskolenämnden upprättar varje år en årsanalys som ligger till grund för den
kommunövergripande årsredovisningen. Årsanalysen innehåller bokslut och analys av det
ekonomiska utfallet, samt uppföljning av verksamhetens utveckling under året med
utgångspunkt i grunduppdrag, nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål för
mandatperioden och budgetuppdrag.
Pågående pandemi har ställt stora krav på anpassningar för att se till att förskolorna är en
trygg och smittfri plats för barn och medarbetare. Även om påfrestningarna i delar av
verksamheten tidvis varit hög bedöms den ha kunnat bedrivas inom ramen för
normalorganisationen. Tillgängligheten till öppen förskola har påverkats och
utvecklingsarbete har i flera fall fått senareläggas.
Arbetet för att skapa de förutsättningar som krävs för att Malmö stads förskolor ska kunna
bedriva verksamhet enligt skollag och läroplan har fortsatt präglats av stora utmaningar,
däribland bristande tillgång till förskollärare och barnskötare med formell utbildning. Barns
tillgång till en förskola med hög kvalitet oavsett var i staden verksamhetens bedrivs är fortsatt
ett kritiskt utvecklingsområde.
Bokslutet visar ekonomiskt överskott på 43,2 Mkr. Detta trots tidigare minskning av
kommunbidraget under året med 55 Mkr. Utöver lägre antal barn i åldern 1-5 år i
befolkningen och lägre lokalkostnader än beräknat bedöms effekter av pandemin ha bidragit
till det ekonomiska överskottet för förskolenämnden.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner Årsanalys 2020 och översänder den till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Christer Bengtsson (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 3.
Surra Al Sakban (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210303 Årsanalys 2020
Förslag till Årsanalys 2020
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Presentation Årsanalys 2020
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2021-03-03.
Ärende nr 3. Årsanalys 2020.
Årsanalysen visar att förskolenämndens budget, trots nedskärningar, gör ett överskott på 74
miljoner. Budgetöverskottet beror dels på extrainsatta pengar från staten för sjukskrivningar,
dels på att vikarier i omfattande utsträckning inte tagits in för frånvarande personal. Vår
utgångspunkt rent generellt är att många av utmaningarna som finns beskrivet i årsanalysen
skulle kunna avhjälpas med en fullt finansierad budget. Vi ställer oss frågande till att vikarier
inte tagits in för att ersätta frånvarande personal och framförallt utifrån argumentet som
presenterades på mötet: att finansiering för detta inte finns för kommande år, då statens
insatser förväntas vara engångsföreteelse. Detta i sin tur innebär att nämndens budget är
underfinasierad och leder till att personalstyrkan inte kan hållas på en hållbar nivå. Vi är av
uppfattningen att budgetarna ska vara finansierade så att en tillfredsställande personaltäthet
ska kunna verkställas alltid.
Frågan om personaltäthet tangerar också frågan om planerade åtgärder för
kompetensutveckling. Vi är överens med analysen om vikten av kompetensutveckling, men
ställer oss frågande till om det får den möjligheten som avses med tanke på bristande
personalresurser. En fråga där risk för försämrad situation föreligger både för barnen och
personalen om det saknas personal för att täcka för den personal som kompetensutvecklas.
Vi ser inte heller otillfredsställande personaltäthet som enbart en undantagssituation för
”Coronaåret 2020” utan som ett generellt problem.
I språkutvecklande arbete lyfts inte barnens modersmåls roll upp. Forskningen pekar tydligt
på att välinlärda modersmål har förmåga att stimulera inlärning även av andra språk, i detta
fall svenskan. Dessutom har modersmålen en stor betydelse för barnens identitet, vilket är
en viktig del i välbefinnande. Såsom analysen nu belyser frågan om språk finns en risk i att
målet är likriktning snarare än likvärdighet. I sammanhang där mångfald lyfts framhåller
analyser främst skillnader mellan enspråkigt svensktalande och flerspråkiga barn. Dessa
grupper och framförallt den senastnämnda är inte homogena och därför inte heller i behov
av samma lösningar. Att beakta utrikesföddas och flerspråkigas heterogenitet och
varierande behov skulle komma budgetmålet som handlar om öppenhet, inkludering och
mångfald till del.
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Av dessa skäl avger Vänsterpartiet härmed detta särskilda yttrande
Malmö, 2021-03-03

_____________________________________________
Nina Jakku
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi

7

Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-03-03
Ärende 3: Årsanalys 2020
FSKF-2021-166
Årsanalysen 2020 är den första årsanalysen som redovisas i enlighet med de nya
kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen. Detta gör att det finns vissa svårigheter att följa
utvecklingen från föregående år. Något som däremot är oerhört tydligt är andelen
förskollärare per förskollärare fortfarande är skrämmande låg, och att det är både en negativ
avvikelse och negativ utveckling. I fjolårets Årsanalys resulterade det låga resultatet på
målindikatorn ”Lägst andel förskollärare/första förskollärare per förskoleområde” att
nämndmålet ”Barnen ska erbjudas en likvärdig förskola oberoende av var i staden
verksamheten bedrivs” rödmarkerades. Med tanke på att andelen förskoleområden som
uppnår målvärdet om 30% minskar från 32 till 31 områden, är det tydligt att om målet
”Barnen ska erbjudas en likvärdig förskola oberoende av var i staden verksamheten bedrivs”
definitivt hade varit rödmarkerat även i år. På denna punkt visar Årsanalysen alltså fortsatt på
en skrämmande utveckling.
Vidare är det som nämnt första gången Årsanalysen presenteras i enlighet med den nya målen.
De nya målen har gjort att en del av den viktiga uppföljningen förloras, och att tydligheten i
redovisningen försämrats. Flera av de punkter som Moderaterna och Centerpartiet tidigare
haft anmärkningar på redovisas inte längre. Det är oavsett detta väldigt tydligt att Malmös
förskolor fortsatt har stora problem med sin kvalitet och likvärdighet, och att den styrande
minoriteten, till skillnad från den aktiva oppositionen, under året inte gjort några insatser för
att förbättra vardagen för stadens allra yngsta.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)
Henrik Queckfeldt (M)

Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
FSKF-2021-166

Årsanalys 2020
Förskolenämnden upprättar årligen en årsanalys som ligger till grund för den
kommunövergripande årsredovisningen. Årsanalysen innehåller bokslut, analys av det
ekonomiska utfallet samt uppföljning av verksamhetensutveckling under året med
utgångspunkt i grunduppdrag, nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål för
mandatperioden och budgetuppdrag. Bokslutet visar på ett överskott om 43,2 miljoner, trots
minskningen av kommunbidraget under året med 55 miljoner.
Andelen förskollärare i förskoleområdena måste bli högre och uppnå det önskade utfallet på
minst 30%. Vi noterar en stor variation mellan de olika förskoleområdena när det gäller
andelen förskollärare och förste förskollärare. Andelen och skillnaden är över tid i stort sett på
samma nivå, från 23–48% december 2019 till 24–47% december 2020.
Vi ser vidare positivt på en fortsättning för det språkutvecklande arbetet. Det ger
förutsättningar för förstärkning hos barnen för att lära dem det svenska språket. Vi ser att det
framgångsrika användandet av ”Läslyftet i förskolan” har varit positivt. Då det inte går att söka
statsbidrag 21/22 för Läslyftet i förskolan vill vi poängtera att Skolverket ger möjlighet att söka
statsbidrag för utbildningen att leda kollegialt lärande. Detta för dem som planerar att arbeta
med Läslyftet 21/22.
Att säkerställa en god kompetensförsörjning är betydelsefullt för kvaliteten i förskolan.
Medarbetare verksamma i förskola med rätt kompetens är en begränsas resurs som det är stor
konkurrens om. Särskilt gäller det förskollärare och pedagoger där andelen behöver bli högre
i framtiden. Då är det viktigt att Förskoleförvaltningen genom Malmö stad är en attraktiv
arbetsgivare.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Året 2022 har varit präglat av pandemin och både barn och medarbetare har påverkats.
Medarbetarna har fått förändrade arbetsrutiner och minskade direktkontakter med både
barn, föräldrar och kollegor. Pandemin har påverkat budgeten men överskottet har flera
orsaker, såsom lägre: Barn i målgruppen, vikariekostnader, lokalkostnader och lönekostnader.
Det är svårt att göra någon säker prognos över hur pandemin kommer att utvecklas men vi
vet att arbetet kommer att påverkas under 2021 och eventuellt 2022. För att undvika smitta
har rutiner och arbetssätt förändrats med bland annat mer digitala kontakter och att
undervisning i möjlig mån hålls utomhus. När Malmös förskola återgår till ett ”normalläge”
har mycket förändrats på arbetsplatserna och i omvärlden. Allt kommer troligtvis inte att
återgå till hur arbetet sköttes före pandemin utan delar av de rutiner som nu används kommer
förhoppningsvis att kvarstå i någon mening, exempelvis nyttjandet av digitala arbetssätt.
Med anledning av det stora överskott som har beräknats menar vi att så mycket medel som
möjligt bör kunna nyttjas för att investera i förskolans verksamhet där det finns ett behov av
mer ekonomiska resurser alternativt satsningar som kräver ekonomiska medel. Detta bör tas
i beaktande framöver.

För Sverigedemokraterna Malmö
Christer Bengtsson

Nichlas Holmgren Gellersten

Christer Bengtsson (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av

Berit Eskilsson
Berit Eskilsson (SD)
2021-03-09
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden 2020-03-03
Diarienummer: FSKF-2021-166
Årsanalys 2020: barnkonvention; samnyttjande av parkytor; dialog med vårdnadshavare
Miljöpartiet stödjer Malmö stads och förskoleförvaltningens strävan efter att praktiskt
omvandla barnkonventionens artiklar i konkreta arbetssätt och metoder. Samtidigt som
”utvecklingsarbete kring barns rättigheter… utgår i första hand från förskolans
värdegrundsuppdrag” (s. 7) och stärkt deltagande, kräver Miljöpartiet att förskolorna även
aktivt jobbar med att inarbeta barnkonventionens principer och bestämmelser i alla
budget- och beslutsprocesser. Detta är grunden till en barnkonsekvensanalys som verkligen
sätter barnen i främsta rummet.
Miljöpartiet ser negativt på samnyttjandet av allmänna parkytor. Bristen på friytor och en
lämplig utemiljö kan inte lösas med ett betydligt mer intensiv nyttjande av parkytor som kan
föra till begränsade möjligheter för allmänheten att utnyttja samma ytor samt skada
parkernas växter och ekosystem generellt.
Miljöpartiet vill stärka vårdnadshavarnas deltagande i utvecklande av förskolan.
Årsanalysen poängterar att familjecentraler spelar en viktig roll i att skapa täta relationer
mellan pedagoger och vårdnadshavare. Detta behövs även på förskolor. Miljöpartiet vill fler
möjligheter för dialog mellan förskolan och vårdnadshavare så att vårdnadshavarnas input
kring lärande, lärmiljöer och utveckling sökes kontinuerligt. Detta skulle också bidra till att
stärka förskolornas roll att arbeta förebyggande i risksituationer samt reagera kontinuerligt
på brister i barnens välmående.

Surra Al Sakban

Alexandra Ronkina

Ledamot

Ersättare
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