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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-11 kl. 13:00-15:40

Plats

Malmö Live, mötesrum Live 2, Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Frida Palmquist (S)
Yakup Veysel (S)
Surra Al Sakban (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Pernilla Röjner (M)
Julija Radeson Lindeberg (M)
Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Nada Johansson (S)
Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Marianne Friedman (L)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Torsten Viktor Gunnarson (M)
Joakim Larsson (M)
Malin Ahlström (M)
Elin Asker (C)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Ana Maria Deliv (avdelningschef)
Jan-Ola Olsson (utbildningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (sekreterare)
Margaretha Danielsson (utbildningschef)
Mats Holmström (avdelningschef)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Peter Wahlström (utbildningschef)
Annika Gottfridsson (enhetschef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Liselott Holmström (enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Göran Ernström (enhetschef)
Sandra Jarl (HR-konsult)
Anna Jadner (utredningssekreterare)
Helene Åkesson (TCO/Lärarförbundet)
Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2019-12-17

Protokollet omfattar

§162
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Förslag att avbryta projekt för ny- och ombyggnation av
förskolor

FSKF-2019-22809
Sammanfattning

Förskolenämnden beslutade den 24 september om ny lokalförsörjningsplan (FSKF-201915680). Som en del av behovet av prioriteringar, som beskrivs i lokalförsörjningsplanen,
föreslås att tre projekt inte genomförs och att ekonomisk reglering sker av stadsfastigheters
nedlagda kostnader. Orsakerna grundar sig bland annat på en förändrad behovssituation,
förväntade förseningar i kombination med en preliminär kostnadsnivå som inte bedöms
rimlig. De projekt som innefattas i ärendet är Mossebo nya förskola, Nattugglans förskola
och Storsjöns förskola.
Beslut

1. Förskolenämnden beslutar att projekt för nybyggnation av nya Mossebo förskola inte ska
genomföras enligt nu utförd planering, vilket innebär att hyresavtal tecknat i april 2017 inte
kommer att fullföljas av förskolenämnden.
2. Förskolenämnden beslutar att projekt för nybyggnation av Nattugglans förskola (Kvarteret
Brännaren) inte ska genomföras, vilket innebär att hyresavtal för projektet inte kommer att
tecknas och att riskavtal tecknat i februari 2016 ska upphöra.
3. Förskolenämnden beslutar att projekt för ombyggnation av Storsjöns förskola inte ska
genomföras, vilket innebär att hyresavtal för projektet inte kommer att tecknas och att
riskavtal tecknat i mars 2017 ska upphöra.
4. Förskolenämnden översänder ärendet till servicenämnden för vidare handläggning, som
innefattar återkallande av objektsgodkännande för projekt nya Mossebo.
5. Förskolenämnden uppdrar åt förskoledirektören att teckna överenskommelse om
ekonomiska reglering till följd av besluten.
Reservationer
Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 9.
Yrkanden
Joel Nordström (V) yrkar avslag på framlagt förslag.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Joel Nordströms (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens
förslag till beslut samt Joel Nordströms (V) yrkande om att avslå förvaltningens förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutet skickas till

Servicenämnden

Beslutsunderlag
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2019-12-11.
Ärende nr 8. Förslag att avbryta projekt för ny- och ombyggnad av förskolor.
Ärendet rörde en rad byggprojekt av nya förskolor som den styrande minoriteten vill avbryta.
Detta är kopplat till den nya lokalbehovsplanen som nämnden antog i september 2019. Den
nya planen slår bland annat fast att Malmö ska sänka sina ambitioner kring geografisk
likvärdighet för att spara pengar.
Vänsterpartiet är motståndare till den nya lokalbehovsplanen och menar att Malmö behöver
fortsätta bygga förskolor för att kunna minska de allt för stora barngrupperna. Av dessa skäl
föreslog Vänsterpartiet att byggprojekten inte skulle avbrytas, något övriga partier var emot.
Det är tydligt att Vänsterpartiet är det enda partiet som både innan och efter valrörelser står
upp för att barngrupperna måste minska. Av ovan angivna skäl reserverar vi oss mot
beslutet till förmån för vårt avslagsyrkande.

Malmö, 2019-12-11

_____________________________________________
Joel Nordström

Med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich

