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Sammanfattning

Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande
Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem
ska fastställas per kalenderår.
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas
före kalenderårets början. För elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet
under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden fastställer ersättningsmodell för budgetåret 2020 för elever, som är
bosatta i Malmö och inskrivna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem
i enlighet med vad som anförts i tjänsteskrivelsen.
2. Grundskolenämnden fastställer grundbelopp för 2020 för elever, som är bosatta i
Malmö och som vistas i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, eller fritidshem i
fristående/enskild verksamhet eller i annan kommun enligt bilagorna 1 – 11.
3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
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Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem
ska fastställas per kalenderår.
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas
före kalenderårets början. För elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet
under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående.
Den föreslagna ersättningsmodellen för förskoleklass och grundskola består av ett
grundbelopp bestående av:
a) grundersättning som för förskoleklass och grundskolan fördelas för alla elever beroende på
årskurs uppdelad på fyra nivåer.
b) strukturersättning som baseras på en logistisk regressionsmodell med de sju socioekonomiska
variablerna: kön, invandringsår, föräldrarnas högsta utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd, antal
vårdnadshavare, bostadsområde samt skolans sociala tyngd.
c) kompletterande ersättning under de 18 första månaderna för till Sverige nyanlända elever,
fördelat enligt årskurs och HDI-index.
Ersättning för elever inom fritidshem delas upp i två nivåer efter aktuell årskurs. För fritidshem
utgår strukturersättning enligt punkt b) ovan.
Ersättning för grundsärskolan och fritidshem för grundsärskoleelever delas i grundbelopp
och ett schabloniserat tilläggsbelopp med hänsyn till elevens behovsgrupp. För en elev i
behovsgrupp A utgår endast ett grundbelopp men ingen tilläggsschablon.
Ersättningsmodellen tillämpas i enlighet med lagstiftningen utifrån likabehandlingsprincipen för
såväl fristående som kommunala skolor och fritidshem. Det innebär att grundbelopp tillämpas
lika inom såväl kommunal som fristående skola.
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