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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:50

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Nada Johansson (S)
Yakup Veysel (S)
Surra Al Sakban (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V) (deltog digitalt via Teams)
Pernilla Röjner (M)
Elin Asker (C)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Torsten Viktor Gunnarson (M) (deltog digitalt via Teams) ersätter Julija
Radeson Lindeberg (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S) (deltog digitalt via Teams)
Annika Larsson (S) (deltog digitalt via Teams)
Albin Mikullovci (S) (deltog digitalt via Teams)
Amanda Johannesson (S) (deltog digitalt via Teams)
Marianne Friedman (L) (deltog digitalt via Teams)
Alexandra Ronkina (MP) (deltog digitalt via Teams)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) (deltog digitalt via Teams)
Joakim Larsson (M) (deltog digitalt via Teams)
Malin Ahlström (M) (deltog digitalt via Teams)
Henrik Queckfeldt (C) (deltog digitalt via Teams)
Christer Bengtsson (SD) (deltog digitalt via Teams)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Anna Pettersson Gustafsson (verksamhetscontroller)
Göran Ernström (enhetschef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Elina Lindeborg (utredningssekreterare)
Ida Bodin Eriksson (förvaltningsjurist)
Ida Sundberg (utredningssekreterare)
Alexandra Dyrfors (förskollärare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………

2

Stefania Anghel Marinescu (förskollärare)
Linn Eilertsen (förskollärare)
Sofi Nilsson (förskollärare)
Helene Åkesson (Lärarförbundet)
Anna Johnsson (Kommunal)
Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§102
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Lokalbehovsplan 2021-2035

FSKF-2020-7444
Sammanfattning

Elina Lindeborg, utredningssekreterare på enheten fysisk miljö, informerar muntligt om
ärendet på sammanträdet.
Lokalbehovsplanen utgör grunden för nämndens lokalförsörjningsarbete. Planen uppdateras
årligen och beskriver nämndens övergripande lokalbehov. I planen beskrivs utnyttjandet av
befintliga lokaler och vilka pågående lokalprojekt nämnden har. Lokalbehovsplanen utgör ett
underlag dels för den egna verksamheten, dels för stadens samlade lokalförsörjningsarbete.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till Lokalbehovsplan 2021-2035 och skickar den
vidare till kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden godkänner de strategier och ställningstaganden som i Lokalbehovsplan
2021-2035 föreslås som centrala inriktningar för det fortsatta lokalplaneringsarbetet.
Reservationer och särskilda yttranden
Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 7.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Torsten Gunnarson (M) och Elin Asker (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 8.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 9.
Surra Al Sakban (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justering av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in.
Yrkanden
Joel Nordström (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att planen behöver
omarbetas för att prioritera minskandet av barngrupperna och öka likvärdigheten.
Ordföranden yrkar avslag på Joel Nordströms (V) återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Joel Nordströms (V) yrkande om att ärendet ska återremitteras mot att
det ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.
Votering begärs och genomförs.
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Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
och Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Resultatet blir 12 st Ja-röster och 1 st Nej-röst,
vilket innebär att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. Se voteringslista, bilaga 10.
Ordföranden finner därefter att nämnden godkänner det framlagda förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200923 Lokalbehovsplan 2021-2035
Lokalbehovsplan 2021-2035
Lokalbehovsplan förskolenämnd 200923
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2020-09-23.
Ärende nr 5. Lokalbehovsplan 2021-2035.
I den framlagda planen listas Malmös förskolors lokalers behov och utmaningar för perioden
2021-2035.
Det framgår av lokalbehovsplanen att förskoleförvaltningen på grund av den dåliga
ekonomin planerar att behandla det prognostiserade lokalöverskottet genom att bygga färre
nya förskolor, att behålla bristfälliga lokaler längre än tidigare planerat och att sänka
ambitionerna för att motverka den geografiska obalansen i staden. Detta är en fortsättning,
och ytterligare ambitionssänkning, på förra årets lokalbehovsplan som redan den var en plan
som prioriterade låga kostnader framför en kvalitativ och likvärdig förskola.
I ett läge där Malmös förskolor behöver förbättras och barngrupperna drastiskt behöver
minskas borde Malmö stad istället satsa på att bygga mer och därigenom kunna minska
barngrupperna. Detta hade inneburit mervärden som bättre arbetsmiljö, bättre verksamhet,
bättre mående hos personal och barn och som en följd av detta enklare nyrekrytering och ett
mycket bättre Malmö.
Vänsterpartiet Malmö yrkade därför att planen skulle omarbetas för att prioritera minskandet
av barngrupperna och öka likvärdigheten. Tyvärr valde samtliga andra partier att istället
prioritera nedskärningar och därigenom minskad likvärdighet samt fortsatt stora barngrupper
och stor geografisk obalans.
Detta är anmärkningsvärt. I det ärende som behandlades innan lokalbehovsplanen röstade
samtliga partier för Vänsterpartiets yrkande om att satsa på förskolan. Bara minuter senare
röstar samtliga partier, förutom V, för att fortsätta nedskärningarna.
Malmös barn förtjänar en bra förskola och personalen förtjänar bra arbetsplatser. Detta kan
inte bli möjligt om vi inte minskar barngrupperna och ökar likvärdigheten. Då inget annat
parti var villigt att prioritera detta avger vi härmed denna reservation.

Malmö, 2020-09-23
_____________________________________________
Joel Nordström
med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich-Clementi
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2020-09-23
Ärende 5: Lokalbehovsplan 2021-2035
FSKF-2020-7444
Vi anser att Lokalbehovsplan 2021-2035 inte är tillräckligt tydligt gällande problematiken om
andra nämnder och förvaltningars inflytande på förskolenämnden och förskoleförvaltningens
arbete. Vi anser är att Malmö stad bör göra en total översyn om de styrdokument,
bestämmelser och krav som förskolenämnden och förskoleförvaltningen åläggs, i syfte att
lokalisera hur kommunens styrdokument, bestämmelser och krav påverkar och bidrar till de
höga och konstant stigande lokalkostnaderna, i enlighet med en motion som lämnats in av
Moderaterna i kommunfullmäktige.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Torsten Gunnarsson (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Malin Ahlström (M)

Henrik Quekfeldt (C)

7

Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2020-7444

Lokalbehovsplan 2021-2035
Nämnden tar ställning till lokalbehovsplanen som utgör grunden för nämndens
lokalförsörjningsarbete. Planen uppdateras årligen och beskriver det övergripande
lokalbehovet. I lokalbehovsplanen beskrivs utnyttjandet av befintliga lokaler och vilka
pågående lokalprojekt nämnden har. Lokalbehovsplanen utgör en del av underlaget dels för
den egna verksamheten, dels för stadens samlade lokalförsörjningsarbete.
Prognosen för hyreskostnaderna ökar över sikt. Det är därför angeläget att
kostnadseffektiviteten bör öka för att minimera utgifterna för hyror. Den förväntade
kostnadsutvecklingen kommer att ha betydande konsekvenser. Förvaltningen har idag en del
arbete som verkar för att minska kostnaderna för lokaler. Ett exempel är att avveckla
paviljongförskolorna med dess höga hyreskostnader, vilket är positivt. Att ersätta bristfälliga,
tillfälliga och ej ändamålsenliga lokaler med kvalitativa lokaler och att samarbeta med fler
förvaltningar vid planerandet av en nya lokaler är viktigt, även om detta resulterar i en viss
högre kostnad. Kostnadsutvecklingen är vidare komplex och påverkas även av yttre faktorer,
vilket visar på behovet av en samverkan mellan förvaltningarna i Malmö stad.
Fortsatt obalans kommer fortfarande, dessvärre, finnas mellan olika områden inom staden
vad gäller tillgängligheten på förskoleplats nära hemmet. Vid nybyggnation av nya förskolor
är det av stor vikt att utrymmet för lek, pedagogisk yta och friytor tillgodoses samt att de givna
rekommendationer och riktlinjer som finns följs. Vad beträffar initiativet till en
stadsgemensam lokalbank för överlämnandet av lokaler är vi positiva till detta.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Med instämmande av
Christer Bengtsson
Christer Bengtsson
2020-09-28

Berit Eskilsson
Berit Eskilsson

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-09-23

Förskolenämnden
Voteringslista: §102
Ärende:

Lokalbehovsplan 2021-2035, FSKF-2020-7444

Voteringslist(or)
Voteringslista Lokalbehovsplan
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
Lars Joel Michael Nordström (V), Ledamot
Pernilla Röjner (M), Ledamot
Elin Asker (C), Ledamot
Eva-Christine Winqvist (SD), Ledamot
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Torsten Viktor Gunnarson (M), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
12

1

0
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