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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-03 kl. 09:00-12:05

Plats

Lugna gatan 82/Digitalt via Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande) (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)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) (deltar digitalt)
Hasse Hajar (S) (deltar digitalt) ersätter Mats Sjölin (S)
Christer Bengtsson (SD) (deltar digitalt) ersätter Eva-Christine Winqvist
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare

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)
Berit Eskilsson (SD) (deltar digitalt)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef, deltar digitalt)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (sekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Gabriella Fricke (enhetschef, deltar digitalt)
Lisa Lemmeke (enhetschef, deltar digitalt)
Anna Pettersson Gustafsson (controller, deltar digitalt)
Katrin Kuniholm (SACO, deltar digitalt)
Helene Åkesson (Lärarförbundet, deltar digitalt)
Anna Johnsson (Kommunal, deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

…………………………………

Linda Obiedzinski (M) §§ 2332

Pernilla Röjner (M) §§
33-43
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Utses att justera

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

Justeringen

2021-03-10

Protokollet omfattar

§25
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Remiss angående motion av John Eklöf (M) och Linda
Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostnader

FSKF-2020-18395
Sammanfattning

Stadskontoret har översänt motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader för yttrande. I motionen anförs att staden de senaste åren har sett en
oroande utveckling beträffande lokalkostnaderna och att denna utveckling inte ligger i paritet
med motsvarande utveckling på marknaden utan att det beror uteslutande på att staden
bygger för dyrt. I motionen föreslås uppdrag ges till kommunstyrelsen att tillsammans med
berörda nämnder genomföra en extern granskning av kommunens lokalkostnadsutveckling i
syfte att lokalisera hur kommunens styrdokument, bestämmelser och krav påverkar och
bidrar till stadens höga och konstant stigande lokalkostnader.
Motionärerna anför vidare att kostnadsökningarna kan härledas till olika myndighetskrav,
såsom krav på friyta och marksanering. I motionen föreslås att ett uppdrag ges till
stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med förskolenämnden och grundskolenämnden
revidera riktlinjerna avseende friyta i syfte att nå ökad flexibilitet och minskade lokalkostnader
men även ta fram mer kostnadseffektiva riktlinjer för marksanering.
Beslut

1. Förskolnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Surra Al Sakban (MP) reserverar sig mot beslutet i den del hennes yrkande inte bifölls och
lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 5.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M) Julija Radeson Lindeberg (M) och Elin Asker (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 6.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Christer Bengtsson (SD) reserverar sig muntligen mot
beslutet.
Nina Jakku (V) reserverar sig mot beslutet i den del Surra Al Sakbans (MP) yrkande inte
bifölls och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 7.
Yrkanden
Surra Al Sakban (MP) yrkar att texten i sjunde stycket på sidan sex byts ut till följande:
Förskolenämnden ställer sig negativ till en översyn av tillämpningen av friytakraven som kan
resultera i en minskning av friyta per barn och därmed minska lekvärdigheten av friytorna.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Surra Al Sakbans (MP) yrkande och
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Linda Obiedzinski (M) instämmer i ordförandens yrkande om att avslå Surra Al Sakbans
(MP) yrkande.
Linda Obiedzinski (M) yrkar även avslag på förvaltningens förslag till beslut och yrkar att
nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordföranden yrkar avslag på Linda Obiedzinskis (M) yrkande.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) yrkar bifall till Surra Al Sakbans (MP) yrkande.
Elin Asker (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut och yrkar att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden inleder med att pröva Surra Al Sakbans (MP) ändringsyrkande. Ordföranden
finner att det finns två förslag till beslut, att avslå det samt att bifalla det. Hon ställer dem mot
varandra och finner att nämnden avslår Surra Al Sakbans (MP) ändringsyrkande.
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst för avslag och Nej-röst för bifall
till Surra Al Sakbans (MP) förslag. Omröstningsordningen godkänns av nämnden. Resultatet
blir 9 stycken Ja-röster och 4 stycken Nej-röster vilket innebär att nämnden avslår Surra Al
Sakbans (MP) förslag. Se voteringslista, bilaga 8.
Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag till beslut mot Linda Obiedzinskis (M)
och Elin Askers (C) förslag om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordföranden finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Ja-röst för bifall till förvaltningens
förslag om att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och Nej-röst för bifall till Linda
Obiedzinskis (M) och Elin Askers (C) förslag om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. Omröstningsordningen godkänns av nämnden. Resultatet blir 7 stycken Ja-röster
och 6 stycken Nej-röster vilket innebär att nämnden bifaller förvaltningens förslag om att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Se voteringslista, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210303 Remiss angående motion av John
Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostnader
Reviderat förslag till yttrande över Remiss angående motion av John Eklöf (M) och
Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostnader
Förslag till yttrande över Remiss angående motion av John Eklöf (M) och Linda
Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostnader
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Följebrev till remiss angående motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski
(M) om Malmö stads lokalkostnader, STK-2020-1284
Remiss angående motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader
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Reservation
Förskolenämnden 2020-03-03
Diarienummer: FSKF-2020-18395
Potentiell påverkan av lokalkostnadsanalysens slutsatser på beräkningar av friytor
Miljöpartiet stödjer beslutet att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en extern
granskning av kommunens lokalkostnadsutveckling. Dock ställer sig Miljöpartiet negativ till
en översyn av tillämpningen av friytakraven som kan potentiellt resultera i en minskning av
friyta per barn och därmed minskad lekvärdigheten av friytorna.

Surra Al Sakban

Alexandra Ronkina

Ledamot

Ersättare

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation

Förskolenämnden 2021-03-03
Ärende 7: Remiss angående motion av John Eklöf (M) och Linda
Obiedzinski (M) om Malmö stads lokalkostander
FSKF-2020-18395
Då förslaget till beslut inte går i linje med Moderaternas och motionärernas linje, valde
Moderaterna att yrka avslag till förvaltningens beslut till förmån för att nämnden skulle
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, ett yrkande som även Centerpartiet ställde
sig bakom.
Malmös stads ständigt ökande lokalkostnader är en enorm utmaning för stadens förskolor och
skolor. Under en lång period har skolornas bästa prioriterats bort till förmån för pedagogiskt
omotiverade regler, dyra lösningar och onödiga ingripande regler. Detta har gjort att
skolnämndernas lokalkostnader ökat kraftigt, utan att skolnämnderna getts möjlighet att
påverka. Motionen i fråga förordar en extern granskning, inte för att kompetensens inte
existerar inom kommunen, utan för att man anser att en oberoende granskning är det enda
sättet att på riktigt få rätsida på vad som egentligen sker med stadens lokalkostnader.
Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet och inkomma med
denna skriftliga reservation.

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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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2021-03-03.
Ärende nr. 6. Remiss angående motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M)
om Malmö stads lokalkostnader
Vänsterpartiet ställde sig bakom Miljöpartiets ändringsyrkande på s. 6 avsnitt 7:
”Förskolenämnden ställer sig negativ till en översyn av tillämpningen av friytekraven som
kan resultera i en minskning av friyta per barn och därmed minska likvärdigheten av
friytorna”.
Vi reserverar oss mot beslutet av avslå yrkandet av nedan framlagda skäl.
Det har gång på gång, senast i årsanalysen 2020 framkommit att friytor och då tillräckligt
stora sådana har betydelse för barnens välbefinnande. Barnen är ute mer, rör sig mer och är
mer omväxlande aktiva än barn som måste ta sig till en park för utomhusvistelse eller lek.
Mer omväxlande och rörlig lek ger barnen större utvecklingsmöjligheter och har goda
hälsoeffekter.

Malmö, 2021-03-03
_____________________________________________
Nina Jakku
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-03

Förskolenämnden
Voteringslista: §25

Remiss angående motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader, FSKF-2020-18395
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 8 - Voteringslista för omröstning för Surra Al Sakbans (MP) yrkande.
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
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
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Hasse Hajar (S), Ersättare
Christer Bengtsson (SD), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
9

X
4

0
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-03

Förskolenämnden
Voteringslista: §25

Remiss angående motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader, FSKF-2020-18395
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 9 - Voteringslista för slutomröstning i ärendet
Ledamot

Ja

Rose-Marie Carlsson (S), Ordförande
Anneli Bojesson (L), Vice ordförande
Linda Obiedzinski (M), Andre vice ordförande
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
Nichlas Holmgren Gellersten (SD), Ledamot
Hasse Hajar (S), Ersättare
Christer Bengtsson (SD), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

X
6

0
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