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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)
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

§46
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Remiss angående Remiss från Finansdepartementet Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet, SOU 2

FSKF-2021-1102
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen föreslår förskolenämnden att ställa sig positiv till
Jämlikhetskommissionens helhetsgrepp om samhällets utmaningar generellt, samtidigt som
den föreslås framföra kritik mot kommissionens bristande hantering och uppmärksamhet
gällande förskolebarnen, förskolans uppdrag och förutsättningar. Detta återspeglar sig
genomgående i betänkandet och förvaltningens förslag till yttrande. Förvaltningen föreslår
även ställningstaganden gällande ett antal rekommendationer och förslag som berör förskolan
i det omfattande betänkandet. Bland annat obligatorisk förskola från 3 år, utredning om
långsiktig kompetensförsörjning och kvalitetsförstärkning i förskolan och krav gällande
information till vårdnadshavare om förskola. Förvaltningen anser att ett antal förslag och
rekommendationen är svårbedömda då förskoleperspektivet inte lyfts i beskrivningarna,
vilket gör att förvaltningen föreslår nämnden att avstå från att yttra sig gällande dessa.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande med följande justering: att
första meningen på sidan 9 under stycket om kapitel 18 i yttrandet ändras till "Förskolenämnden
ställer sig positiva till att utreda förslaget men kritiska till argumentationen som helt saknar barnperspektiv".
Reservationer och särskilda yttranden
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 10.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 11.
Yrkanden
Nina Jakku (V) yrkar att ändra första meningen på sidan 9 under stycket om kapitel 18 i
yttrandet till följande: Förskolenämnden ställer sig positiva till att utreda förslaget men kritiska till
argumentationen som helt saknar barnperspektiv.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till Nina Jakkus (V) förslag.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till yttrande med
Nina Jakkus (V) förslag till justering samt Nichlas Holmgren Gellerstens (SD) förslag om att
avslå förvaltningens förslag till yttrande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande med Nina Jakkus (V) förslag till
justering.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210331 Yttrande över remiss från
Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet, SOU 2020:46
Förslag till yttrande över Remiss från Finansdepartementet Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
STK-2021-46
En gemensam angelägenhet volym 1
En gemensam angelägenhet volym 2
Följebrev Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande
En gemensam angelägenhet, SOU 2
Remiss från Finansdepartementet
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Reservation
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-1102

Remiss angående Remiss från Finansdepartementet Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet, SOU2
Förskolenämnden har mottagit en remiss angående remiss från Finansdepartementet
(Jämlikhetskommissionens betänkande ”En gemensam angelägenhet) och ska översända ett
yttrande till Kommunstyrelsen. Nämnden föreslås att ställa sig positiv till betänkandets
helhetsgrepp om samhällets utmaningar generellt samtidigt som det riktas kritik mot
kommissionens bristande hantering och uppmärksamhet gällande förskolebarn, förskolans
uppdrag och förutsättningar.
Sverigedemokraterna vill först och främst påtala att vi instämmer i den kritik som riktas mot
betänkandet gällande förskolans del. Utredningen är mycket omfattande och det finns
förvisso en del bra förslag och skrivelser i yttrandet men även en del skrivelser som
Sverigedemokraterna inte instämmer i alternativt saknas. Med anledning av utredningens
dimension och komplexiteten i delar av yttrandet föranledde detta ett avslagsyrkande från vår
sida.

Sverigedemokraterna stödjer negativiteten mot obligatorisk förskola från tre års ålder. I
avsnittet ”Särskilt om bidrag till huvudmän för fristående skolor för lokalkostnader” ställer sig
yttrandet sig positivt till att utrymmet kommunerna har för att subventionera lokalkostnader
för fristående skolor bör upphävas. Det bör i varje fall förtydligas att vissa riktade subventioner
(för att upprätthålla viss standard) gällande kommunal service ska kunna motiveras.
Individuella stöd utifrån vissa förutsättningar bör kunna motiveras utifrån individuella
bedömningar. Det ska alltså finnas särskilda skäl för detta.

I det förslaget som lades fram inför nämnden gällande barnomsorg på obekväm arbetstid var
yttrandet starkt kritisk mot betänkandets förslag att utreda samhällsekonomiska vinster med
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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barnomsorg på obekväm arbetstid. På nämndsammanträdet ändrades formuleringen till en
betydligt bättre sådan, då den numera förespråkar positivitet samtidigt som det påtalas att
det bör även ses ur ett barnperspektiv. Detta var en av anledningarna att
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget från början, men påtalade att förändringen
av stycket var välkommen även om det inte förändrar vår inställning i sak.

Ett ytterligare exempel på varför vi valde att yrka avslag är positiviteten gentemot
sektorsbidrag. Sektorsbidrag brister vad gäller utdelningen för socioekonomiska faktorer som
då gynnar huvudmän som har högre andel utlandsfödda elever. Resultatet blir att skolor med
färre elever som har högre andel utlandsfödda elever kommer att bli underfinansierade.
Med anledning av ovanstående yrkade Sverigedemokraterna avslag på ärendet i sin helhet,
då ärendet är av en 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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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2021-03-31
Ärende 4: Remiss angående remiss från Finansdepartementet Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2
FSKF-2021-1102
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
från tre års ålder, 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.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Torsten Gunnarsson (M)
Henrik Quekfeldt (C)

Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)

