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Avstämning av grundbelopp år 2019 för fristående verksamhet

GRF-2020-11940
Sammanfattning

Sedan införandet av den nya skollagen har Malmö stad kompenserat fristående/ enskilda
verksamheter, i de fall den kommunala verksamheten under året förbrukat mer resurser än
vad som ingick i de ursprungliga beräkningarna som legat till grund för bidragen. Syftet är att
utifrån skollagens bestämmelser om lika villkor, ge fristående verksamheter samma
ekonomiska förutsättningar som den kommunala verksamheten.
Avstämningen av det framräknade utfallet för 2019 visar att i den kommunala verksamheten
har kostnaden per elev för de kostnadsposter som ingår i grundbeloppet varit högre än
budgeterat för verksamheterna fritidshem och grundskola. För förskoleklass, och
grundsärskoleverksamheten har kostnaderna varit lägre än budgeterat.
Det föreslås att fristående och enskilda verksamheter kompenseras i enlighet med utfallet i
den kommunala verksamheten för fritidshem och grundskola. För förskoleklass och
grundsärskola föreslås ingen justering av grundbeloppet.
Kompensationen till fristående verksamhet för 2019 uppgår till totalt ca 3 760 tkr.
Beloppet är inklusive schabloniserad administration (3 %) och momskompensation (6 %).
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta
1. Grundskolenämnden beslutar att justera ersättningen för grundbelopp till fristående
grundskolor och fritidshem år 2019 med totalt ca 3 760 tkr enligt föreliggande förslag.
2. Grundskolenämnden beslutar att ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp
fördelat per barn/elever folkbokförda i Malmö.
Beslutet skickas till

Fristående / enskilda skolor med elever folkbokförda i Malmö.

