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Sammanfattning

Grundskolenämndens budget är nämndens överordnade styrdokument. I budgeten ingår
planering för de av kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats grundskolenämnden.
Där ingår också planering av verksamhet och ekonomi utifrån Malmö stads budget 2020,
grundskolenämndens reglemente samt statliga styrdokument så som skollag, läroplaner,
skolförordningar och allmänna råd. För nämndens kännedom ingår planeringen av
förvaltningens åtaganden.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner nämndsbudget 2020 med indikatorer för att följa upp
de av kommunfullmäktiges mål som tilldelats grundskolenämnden och skickar den till
kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden ställer sig bakom förvaltningens åtaganden.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse GRN 191217 Nämndsbudget 2020
Nämndsbudget 2020

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-12-06
Grundskolenämnden 2019-12-17
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

SIGNERAD

2019-12-03

Långsiktigt arbete för att skapa varje elevs bästa skola
I grundskoleförvaltningen arbetar lärare, andra pedagoger, skolledare och stödfunktioner
systematiskt och tillsammans med att utveckla varje elevs bästa skola. Samtliga grundskolor i
Malmö stad ska vara varje elevs bästa skola. I varje elevs bästa skola
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lyckas varje elev
lär varje elev utifrån sina förutsättningar
utvecklar varje elev kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för ett aktivt och
självständigt liv
har varje elev framtidstro, förmåga och möjlighet att göra egna val

Förvaltningen har utarbetat ett strategiskt ramverk som, utifrån forskning, definierar VAD och
HUR alla anställda i grundskoleförvaltningen ska göra för att åstadkomma varje elevs bästa
skola. Det strategiska ramverket är en del grundskoleförvaltningens styr- och ledningssystem.
Skolor och förvaltningen som helhet arbetar nu med att utveckla förståelsen för det strategiska
ramverket och omsätta det i praktisk handling i den dagliga verksamheten.
Implementeringsarbetet är ett långsiktigt och målinriktat arbete.
Fortsatt stor elevökning utmanar verksamheten
Den fortsatta elevökningen förväntas bli ännu större än tidigare beräknat. Inom den kommande
femårsperioden prognosticeras Malmöbor i ålder 6-15 år öka med cirka 800 personer om året.
Grundskollärare, grundlärare fritidshem, skolledare, och medarbetare inom elevhälsan är
svårrekryterade yrkesgrupper och bedöms vara så även fortsättningsvis. Brist på personal och
hög personalomsättning har stor inverkan på förutsättningarna att bedriva och utveckla en
verksamhet av hög kvalitet för alla elever på alla skolor. Förvaltningens
kompetensförsörjningsarbete spänner över flera delar från att attrahera, rekrytera, introducera till
att utveckla och motivera medarbetare.
Ansvariga

Anders Malmquist Förvaltningschef

