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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-31 kl. 09:00-11:15

Plats

Lugna gatan 82, mötesrum Utsikten/digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S) (deltar digitalt)
Nada Johansson (S) (deltar digitalt)
Yakup Veysel (S) (deltar digitalt)
Surra Al Sakban (MP) (deltar digitalt)
Nina Jakku (V) (deltar digitalt)
Pernilla Röjner (M) (deltar digitalt)
Julija Radeson Lindeberg (M) (deltar digitalt)
Elin Asker (C) (deltar digitalt)
Eva-Christine Winqvist (SD) (deltar digitalt)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) (deltar digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S) (deltar digitalt)
Annika Larsson (S) (deltar digitalt)
Albin Mikullovci (S) (deltar digitalt)
Amanda Johannesson (S) (deltar digitalt)
Marianne Friedman (L) (deltar digitalt)
Alexandra Ronkina (MP) (deltar digitalt)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) (deltar digitalt)
Torsten Viktor Gunnarson (M) (deltar digitalt)
Joakim Larsson (M) (deltar digitalt)
Johanna Andersson (M) (deltar digitalt)
Henrik Queckfeldt (C) (deltar digitalt)
Christer Bengtsson (SD) (deltar digitalt)
Berit Eskilsson (SD) (deltar digitalt)

Övriga närvarande

Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (sekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Agneta Sjölund (ekonomichef, deltar digitalt)
Gabriella Fricke (enhetschef, deltar digitalt)
Lisa Lemmeke (enhetschef, deltar digitalt)
Helene Roslund (förvaltningsjurist, deltar digitalt)
Johan Deltinger (HR-strateg, deltar digitalt)
Helene Åkesson (Lärarförbundet, deltar digitalt)
Katrin Kuniholm (SACO, deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

Linda Obiedzinski (M)
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Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2021-04-09

Protokollet omfattar

§45
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Remiss angående remiss från utbildningsdepartementet - Fler
barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska

FSKF-2021-3355
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över rubricerat betänkande.
Förskolenämnden föreslås att ställa sig positiv till ambitionen att fler barn ska få ta del av
förskola för att bland annat stödja barnens språkutveckling i svenska. Förslagen om
uppsökande verksamhet och direktinskrivning i förskola välkomnas därför i huvudsak men
förslaget om inskrivning i lämplig förskola avvisas av likställighetsskäl. Förskolenämnden
föreslås även avvisa förslaget om obligatorisk förskola från 5 år, i vart fall i avvaktan på
kvalitetshöjande insatser för att höja lägstanivån i förskolor med otillräcklig kvalitet.
Förskolenämnden ser positivt på förslagen som syftar till att höja kompetensen bland alla
som arbetar i barngrupp och att tydliggöra yrkesgruppernas specifika kompetens.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande med följande justeringar:
att ordet negativ byts till tveksam på sidan 1 under sammanfattningen samt att ordet kritisk
byts till tveksam på sidan 5 under stycke 9.2.
Reservationer och särskilda yttranden
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) och Julija Radeson Lindeberg (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag samt i den del Linda Obiedzinskis (M)
tilläggsyrkande inte bifölls av nämnden och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 1.
Elin Asker (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag och lämnar in
en skriftlig reservation, bilaga 2.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 3.
Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) och Julija Radeson Lindeberg (M) lämnar in ett
särskilt yttrande, bilaga 5.
Elin Asker (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Yrkanden
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar att följande två justeringar görs i yttrandet:



På sidan 1 i sammanfattningen byta ut ordet negativ till tveksam
På sidan 5 under stycke 9.2. byta ut ordet kritisk till tveksam
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Linda Obiedzinski (M) yrkar avslag till ordförandens ändringsyrkande och bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.
Elin Asker (C) yrkar också avslag till ordförandens ändringsyrkande och bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar avslag till förslaget till yttrande.
Linda Obiedzinski (M) yrkar att på sida fyra, efter punkten 8.3, lägga till följande:
8.4.1 En förskola som är obligatorisk för vissa barn
Förskolenämnden ställer sig negativ till att utredningen, trots att den bedömer att obligatorisk språkförskola
kan vara ett lämpligt och nödvändigt medel för att uppnå det angivna syftet att ge nyanlända barn en god
grund att stå på inför skolstart inklusive en för grundskoleutbildningen helt angörande god språkutveckling i
svenska, ändå landar i att föreslå andra, mindre effektiva, åtgärder. Förskolenämnden anser därför att en
behovsprövad obligatorisk språkförskola från tre års ålder bör införas.
Ordföranden yrkar avslag på Linda Obiedzinskis (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:




Ordförandens eget justerade förslag till yttrande
Förvaltningens förslag till yttrande vilket Linda Obiedzinski (M) och Elin Asker (C)
har yrkat bifall till
Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) förslag om att avslå förslaget till yttrande

Utöver detta finns även Linda Obiedzinskis (M) tilläggsförslag som kommer att behandlas
sist. Ordföranden frågar nämnden i tur och ordning om de kan bifalla förslagen och finner att
nämnden bifaller ordförandens eget justerade förslag.
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden föreslår en beslutsgång där ordförandens eget förslag utgör huvudförslag. För
att få fram ett motförslag föreslår ordföranden att nämnden först ställer förvaltningens
förslag och Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) förslag om att avslå detsamma mot varandra.
Det förslag som mottar flest röster utgör sedan motförslag till huvudförslaget (så kallad
kontrapropositionsordning). Ordföranden finner att nämnden godkänner föreslagen
beslutsgång.
Ordföranden börjar med att ställa förvaltningens förslag mot Nichlas Holmgren Gellerstens
(SD) förslag för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordföranden föreslår följande
omröstningsordning: Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag och Nej-röst för bifall till
Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) förslag. Omröstningsordningen godkänns av nämnden.
Resultatet blir 5 Ja-röster, 2 Nej-röster samt 6 som avstår från att rösta vilket innebär att
nämnden beslutar att förvaltningens förslag ska utgöra motförslag till huvudförslaget. Se
voteringslista, bilaga 7.
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Därefter ställer ordföranden sitt eget förslag mot förvaltningens förslag. Ordföranden
föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst för bifall till ordförandens förslag och Nej-röst
för bifall till förvaltningens förslag. Omröstningsordningen godkänns av nämnden. Resultatet
blir 6 Ja-röster, 4 Nej-röster samt 3 som avstår från att rösta vilket innebär att nämnden
beslutar att bifalla ordförandens förslag. Se voteringslista, bilaga 8.
Därefter frågar ordföranden nämnden om den kan bifalla Linda Obiedzinskis (M) förslag om
att lägga till ytterligare en punkt på sidan 4 under punkt 8.3. Ordföranden finner att nämnden
avslår Linda Obiedzinskis (M) förslag.
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst för avslag till Linda Obiedzinskis
(M) yrkande och Nej-röst för bifall till detsamma. Omröstningsordningen godkänns av
nämnden. Resultatet blir 8 Ja-röster, 3 Nej-röster samt 2 som avstår från att rösta vilket
innebär att nämnden beslutar att avslå Linda Obiedzinskis (M) förslag. Se voteringslista,
bilaga 9.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 21-03-31 Remiss angående remiss från
Utbildningsdepartementet- Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i
svenska
Förslag till yttrande över Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i
förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) STK-2021-241
Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan - för bättre
språkutveckling i svenska
Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska
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Reservation

Förskolenämnden 2021-03-31
Ärende 4: Remiss angående remiss från utbildningsdepartementet - Fler
barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska
FSKF-2021-3355
I ärendet angående Fler barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska, presenterade
förvaltningen ett utmärkt och väl avvägt yttrande avseende obligatorisk förskola, där
förvaltningen föreslog förskolenämnden att ställa sig negativ till införandet av en obligatorisk
förskola.
Av oklara och omotiverade anledningar valde den styrande minoriteten att på sittande möte
presentera ett alternativt förslag till yttrande, där man ersatt ordet ”negativ” till ”tveksam”, så
att lydelsen istället blir att ”förskolenämnden ställer sig tveksam till införandet av obligatorisk
förskola”. Eftersom vi i Moderaterna tillsammans med Centerpartiet anser att ändringen är
omotiverad, samt går står i strid våra åsikter i frågan, yrkade vi i Moderaterna tillsammans
med Centerpartiet avslag till den styrande minoritetens förslag till yttrande, och ställde oss
bakom förvaltningens förslag till beslut. Förvaltningens förslag vann inte gehör och vi valde
att reservera oss mot beslutet.
Utredningen Fler barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska hade som en del arv
sitt uppdrag att utreda införandet av språkförskola. I utredningen presenteras en rad
motiveringar till varför införandet av språkförskola skulle vara en effektiv åtgärd, men
utredningen landar dock ändå i att språkförskola inte bör införas. Eftersom en behovsprövad
språkförskola är något som definitivt hade haft positiva effekter, inte minst i Malmö, och
eftersom förvaltningen valt att avstå från att yttra sig avseende språkförskolan, yrkade
Moderaterna att följande stycka skulle läggas till i yttrandet:
Förskolenämnden ställer sig negativ till att utredningen, trots att den bedömer att
obligatorisk språkförskola kan vara ett lämpligt och nödvändigt medel för att uppnå
det angivna syftet att ge nyanlända barn en god grund att stå på inför skolstart
inklusive en för grundskoleutbildningen helt angörande god språkutveckling i svenska,
ändå landar i att föreslå andra, mindre effektiva, åtgärder. Förskolenämnden anser
därför att en behovsprövad obligatorisk språkförskola från tre års ålder bör införas.
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Eftersom vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att avge denna reservation.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)
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Reservation

Förskolenämnden 2021-03-31
Ärende Remiss angående remiss från Utbildningsdepartementet – Fler barn i
förskola – för bättre språkutveckling i svenska (SOU2020:67)
STK-2021-241
FSKF-2021-3355
I ärendet angående Fler barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska, presenterade
förvaltningen ett utmärkt och väl avvägt yttrande avseende obligatorisk förskola, där
förvaltningen föreslog förskolenämnden att ställa sig negativ till införandet av en obligatorisk
förskola.
Av oklara och omotiverade anledningar valde den styrande minoriteten att på sittande möte
presentera ett alternativt förslag till yttrande, där man ersatt ordet ”negativ” till ”tveksam”, så
att lydelsen istället blir att ”förskolenämnden ställer sig tveksam till införandet av obligatorisk
förskola”. Eftersom vi i Centerpartiet tillsammans med Moderaterna anser att ändringen är
omotiverad, samt står i strid våra åsikter i frågan, yrkade vi i Centerpartiet tillsammans med
Moderaterna avslag till den styrande minoritetens förslag till yttrande, och ställde oss bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Då vårt yrkande inte vann gehör avger vi denna reservation.

Elin Asker

Med instämmande av
Henrik Queckfeldt
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Reservation
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-3355

Remiss angående remiss från utbildningsdepartementet – Fler barn i
förskolan – för bättre språkutveckling i svenska
Förskolenämnden har tagit ställning till ett förslag till yttrande i det berörda betänkandet.
Förskolenämnden föreslås att ställa sig positiv till ambitionen att fler barn ska få ta del av
förskola, uppsökande verksamhet och direktinskrivning i förskola i huvudsak. Förslagen om
obligatorisk förskola från fem år föreslås avvisas, i vart fall i avvaktan på kvalitetshöjande
insatser för att höja lägstanivån i förskolor med otillräcklig kvalitet. Förskolenämnden ser
positivt på förslagen som syftar till att höja kompetensen bland alla som arbetar i barngrupp
och att tydliggöra yrkesgruppernas specifika kompetens.
Sverigedemokraterna ser det som ytterst viktigt att fler barn får en bättre språkutveckling i
svenska, det är klart. Det finns en del avsnitt i yttrandet som vi ställer oss bakom, exempelvis
gällande den uppsökande verksamheten. Vidare delar vi avvisandet gällande införandet av
obligatorisk förskola från 5 år ålder, även om lägstanivån och kvaliteten höjs. Såsom yttrandet
är formulerat ger det en viss öppning för den obligatoriska förskolan ändå. Det förefaller sig
då underligt att yttrandet ställer sig tydligt negativt mot exempelvis skolplikt.
Sverigedemokraterna hade hellre sett en tydligare linje i frågan.
En generellare fråga gäller definitionen av vilka barn en direktinskrivning är aktuellt för och
eventuellt

obligatorium.

Yttrandet

ställer

sig

bakom

utredningens

förslag

där

Sverigedemokraterna istället menar att det bör göras gällande obligatorium för barn från tre
års ålder med två utländska föräldrar boende i utsatta områden. Åtgärderna ska vara riktade
och kunna motiveras för utökad språklig utveckling eller av pedagogiska skäl.
Ett ytterligare exempel är att alla förskolor bör sträva, om de önskar, efter karriärsteg för
förskollärare. Yttrandet ställer sig positivt till förslaget om att en inskrivning om strävan
gällande detta ska införas i skollagen. Detta ska gälla för vissa förskolor.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Sverigedemokraterna anser istället att vid införande av skrivningen bör det istället vara en
strävan som ger uppmuntran till alla förskolor att inrätta karriärsteg.
Med anledning av ovanstående yrkade Sverigedemokraterna avslag på ärendet i sin helhet,
då ärendet är av diger omfattning.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av
Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)

Berit Eskilsson (SD)

2021-04-08

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2021-03-31.
Ärende nr 4. Remiss angående remiss från utbildningsdepartementet – Fler barn i
förskolan – för bättre utveckling i svenska
Under del 8.5.6 diskuteras direktinskrivning till lämplig förskola. Med förståelse för de
eventuella problem som lyfts i yttrandet behöver det påpekas att likvärdighet, som ju
läroplanen strävar efter, inte innebär att alla insatser ska ske på lika vis för alla.
Utbildningsdepartementets remiss förespråkar att de barn som ska direktinskrivas inskrivs
vid en ”lämplig” förskola, det verkar alltså finnas en flexibilitet kring hur kommunen ska ordna
detta. I nämndens yttrande framhålls dock särskilt utvald förskola vilket inte behöver tolkas
vara samma som det som föreslås i remissen. Yttrandet hänvisar också till att det riskerar att
bli långa avstånd, vilket remissen från utbildningsdepartementet tagit hänsyn till. Vi vill
särskilt yttra om oss att likvärdighet inte innebär att alla ska behandlas på samma sätt. Det
är av vikt med specifika insatser i vissa sammanhang, i detta fall lämplig förskola för de barn
som eventuellt kommer att direktinskrivas. Likvärdighet innebär inte heller att resursstarka
och aktiva föräldrar ska ha givna fördelar, vilket andemeningen i yttrandet pekar på.
På ett generellt plan är det värt att anmärka att frågan om att det finns lämpliga och mindre
lämpliga förskolor behöver tas tag i. Detta kräver resurser. Samtliga av Malmös barn och de
som arbetar med att ta hand om dem förtjänar så mycket bättre än vad Malmös nuvarande
styre tillhandahåller. Att år efter år lägga nedskärningar innebär en allt mer ohållbar situation
för barnen och personalen. Barngrupperna och arbetsmiljön kan inte bli bättre så länge det
inte satsas pengar, och situationen kommer bli sämre så länge det görs nedskärningar.
Av dessa skäl avger Vänsterpartiet härmed detta särskilda yttrande
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Malmö, 2021-03-31
_____________________________________________
Nina Jakku
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-03-31
Ärende 4: Remiss angående remiss från utbildningsdepartementet - Fler
barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska
FSKF-2021-3355
Utredningen Fler barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska landar bland annat i
att obligatorisk förskola för barn bör utredas från och med 5 års ålder. Förslaget är i
utredningen inte omotiverat, däremot är det i knappt någon mån förankrat i verkligheten eller
tar hänsyn till de problem som svensk förskola står inför idag. Införandet av ett obligatorium
under förskolan sista år, utan att anpassa skollag, läroplan eller övergång till grundskolan
därefter, visar tydligt på den attityd man har gentemot förskola. Ännu en gång är man villig
att göra stora förändringar i förskolans verksamhet, utan att dessa följs av nödvändiga
anpassningar och ekonomiska tillskott.
Moderaterna anser det även beklagligt att utredningen väl motiverar hur införandet av en
språkförskola hade varit det mest effektiva sättet att höja språkutvecklingen i svenska, för att
sedan ändå landa i att man inte anser att en språkförskola ska införas.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)

Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-03-31
Ärende: Remiss angående remiss från utbildningsdepartementet – Fler barn i
förskolan -för bättre språkutveckling i svenska
Centerpartiet håller med nämndens yttrande till remissen, men vi vill skicka med att en
förinskrivning på förskolan av barn till nyanlända vore att föredra. Kommer en som ny till
Sverige har en mindre kännedom om den svenska förskolan. Att en då blir inskriven med val att
kunna avsäga sig sin plats tror vi att det skulle ge en positiv effekt i antalet barn i förskolan som
har sämre förutsättningar för svensk språkutveckling i hemmet.
Elin Asker och Henrik Queckfeldt

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-31

Förskolenämnden
Voteringslista: §45

Remiss angående remiss från utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan - för
bättre språkutveckling i svenska, FSKF-2021-3355
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering för att få fram motförslag till huvudförslag
Ledamot

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Nada Johansson (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Surra Al Sakban (MP), Ledamot
Nina Jakku (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Elin Asker (C), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5

X
X
2

6
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-31

Förskolenämnden
Voteringslista: §45

Remiss angående remiss från utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan - för
bättre språkutveckling i svenska, FSKF-2021-3355
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering för huvudförslag mot motförslag
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Nada Johansson (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Surra Al Sakban (MP), Ledamot
Nina Jakku (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Elin Asker (C), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

4

X
X
3
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-31

Förskolenämnden
Voteringslista: §46

Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2, FSKF-2021-1102
Ärende:

Voteringslist(or)
Votering om tilläggsyrkande från Linda Obiedzinski (M)
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
Mats Sjölin (S), Ledamot
Nada Johansson (S), Ledamot
Yakup Veysel (S), Ledamot
Surra Al Sakban (MP), Ledamot
Nina Jakku (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Julija Radeson Lindeberg (M), Ledamot
Elin Asker (C), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

3

X
X
2
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