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Sammanfattning
Grundskolenämnden planerar för att undervisa i snitt 40 720 elever i förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem i kommunala och fristående skolor under 2021. Det är ca 800 elever fler än
genomsnittet i budget 2020.
Dessa elever ska ha en skolplats, behöriga lärare i alla ämnen och en stimulerande lärmiljö som gynnar
elevens lärande och utveckling. Att åstadkomma det för varje elev är grundskolenämndens samt fristående
skolors uppdrag. Grundskoleförvaltningen har effektiva processer för skolutbyggnad, rekrytering och
systematiskt kvalitetsarbete med mera. Trots det har förvaltningen betydande utmaningar med att till
exempel rekrytera behörig personal till alla skolor och alla elever.
Förvaltningen arbetar därför med ett fokuserat utvecklingsarbete för att hantera dessa utmaningar. Det
viktigaste utvecklingsarbetet - förvaltningens åtaganden - utgår från de slutsatser som dragits i den
övergripande analysen i kvalitetsrapporten. Utifrån denna har förvaltningsledningen prioriterat fyra
åtaganden:





undersöka hur undervisningen i svenska och svenska som andra språk kan utvecklas
utveckla undervisningen i matematik så att den svarar mot alla elevers behov
skapa varje elevs bästa skola, genom att förbättra och fördjupa styr- och ledningssystemet
säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

För att grundskolenämnden ska ha möjlighet att klara det fulla uppdraget för varje elev krävs utöver
personal och lokaler, ett arbetssätt av hög kvalitet samt resurser.
Elevernas socio-ekonomiska bakgrund har den största förklaringsfaktorn på deras skolresultat. Elever med
lägre utbildade vårdnadshavare har generellt lägre resultat. Malmö har, sedan lång tid tillbaka, en större
andel elever med föräldrar med låg utbildning än riket. Malmö har dessutom en större andel nyanlända
elever. Statistik från Rädda barnen visar att mer än vart fjärde barn i Malmö växer upp i relativ fattigdom.
Det är den högsta siffran i någon svensk kommun. Uppdraget i skolförfattningarna tar inte hänsyn till
elevernas hemförhållanden och förutsättningar utan ställer samma krav på alla skolhuvudmän för alla
elever – alla elever ska nå utbildningens mål och utvecklas så långt som möjligt.
Skolorna i Malmö har således ett omfattande kompensatoriskt uppdrag. Statistik från Kolada visar att trots
att Malmö stad har den högsta andelen barn som växer upp i fattigdom, tilldelas Malmös skolor inte en
högre elevpeng än riksgenomsnittet. Samtidigt fortsätter andelen elever med kompensatoriska behov att
öka i Malmös skolor.
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Nämndens ansvar
Grundskolenämndens verksamheter styrs av skollag och förordningar samt läroplaner, ”Läroplanen för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” samt ”Läroplan för grundsärskolan”. Förskoleklassen
och fritidshemmen omfattas av avsnitten om skolas värdegrund och uppdrag, övergripande mål och
riktlinjer samt separata avsnitt om syfte och centralt innehåll för förskoleklassen respektive fritidshemmen.
Verksamheterna styrs också av Skolverkets Allmänna råd. Allmänna råd är rekommendationer till hur
skolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan och huvudmannen inte
handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.
Skollag och läroplan slår fast att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara
likvärdig. Den ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.
Skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper och värden som är nödvändiga för
varje individ och samhällsmedlem. Utbildningen ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång
lust att lära. I samarbete med hemmen, ska utbildningen främja elevernas allsidiga personliga utveckling till
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Hänsyn ska tas till elevers
olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.
Förskoleklassen är en obligatorisk skolform under ett läsår från och med höstterminen det år barnet
fyller sex år. Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt
utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska
också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Grundskolan är en obligatorisk skolform för alla barn från och med höstterminen det kalenderår då
barnet fyller sju år. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder
eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga
kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Grundsärskolan är en egen skolform som är anpassad för elever som inte bedöms kunna nå
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje
elevs förutsättningar och består av nio årskurser. Enligt skollagen kan utbildningen omfatta ämnen eller
ämnesområden, eller en kombination av dessa. Den kan också omfatta ämnen enligt grundskolans
kursplaner. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som
ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska
utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till
grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en
god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan, både
tidsmässigt och innehållsmässigt. Fritidshemmet ska vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att
förvärvsarbeta eller studera. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda
dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens
behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar
tillsammans med utbildningsuppdraget i Malmö stad i ett 0 - 65-årsperspektiv. Grundskolenämndens
uppdrag är att bedriva en likvärdig utbildningsverksamhet av hög kvalitet för alla Malmös barn och unga i
åldern 6 - 15 år. På grund av den stora elevökningen behöver grundskolenämnden:
- förbättra utbildningens kvalitet och likvärdighet
- rekrytera ett betydande antal behöriga lärare, andra pedagoger och medarbetare
- bygga ut antalet elevplatser.
För att klara det behöver grundskolenämnden, liksom förskole- och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnderna, samarbeta med övriga nämnder i Malmö stad.
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Kommunfullmäktigemål
Grundskolenämndens styrning och ledning tar sin utgångspunkt i det uppdrag som staten gett i skollag
och skolförordningar inklusive läroplaner samt i Malmö stads styr- och ledningssystem.
Kommunfullmäktige har beslutat om nämndens uppdrag i Reglemente för grundskolenämnden. Uppdraget
förtydligas ytterligare i Malmö stads årliga budget. Reglementet och budgeten utgör kommunfullmäktiges
övergripande styrning av grundskolenämnden. Malmö stads styr- och ledningssystem visas schematiskt i
bilden nedan. I denna bild har grundskoleförvaltningen kompletterat stadens system med den nationella
styrningen.

Grundskoleförvaltningen integrerar den nationella och kommunala styrningen. Styrningen av verksamheterna inom
förvaltningen är av dubbel natur – skolans arbete styrs dels av nationella krav dels av den kommunala huvudmannen.
För att hantera att skolan är en nationellt styrd verksamhet i en kommunal organisation – där staten
formulerar uppdraget och sätter målen medan kommunen organiserar, fördelar resurser och ansvarar för
driften – arbetar grundskoleförvaltningen efter två parallella styrmodeller.
Styrmodellen Systematiskt kvalitetsarbete utgår från nationella styrdokument och används av förvaltningen
som helhet och skolorna. Styrmodellen Planering och uppföljning utgår från kommunala styrdokument och
används i grundskoleförvaltningen av förvaltningsnivån. Förvaltningsnivån arbetar således parallellt i de
båda styrmodellerna och svarar mot såväl nationella som kommunala krav. Relationen mellan
styrmodellerna visas i bilden nedan.
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Skolan är en nationellt styrd verksamhet med en kommunal eller fristående huvudman. För att förena den statliga och
kommunala styrningen arbetar grundskoleförvaltningen efter två styrmodeller. (I figuren avser gula objekt skolor, gröna avser
förvaltning.)
Utifrån skollagens uppdrag att utbildningen ska säkerställa att alla elever inhämtar och utvecklar kunskaper
och värden, kan grundskolnämnden inte besluta om andra målsättningar än att alla elever ska nå målen för
sin utbildning. Grundskolenämnden avstår därför från att specificera önskat utfall för indikatorerna för
respektive år. Istället är grundskolenämndens målsättning att samtliga resultatmått ska förbättras varje år.
Nämnden fokuserar på att mäta elevernas och verksamheternas progression.

Förklaring av värden
Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet där flickor alternativt kvinnor
visas först följt av pojkar alternativt män. Till sist visas annat barn alternativt annat vuxen. Värden utan
parentes visar det totala önskade utfallet.

Målområde - Utbildning och arbete
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska
fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år.
Agenda 2030 fokus på
4 God utbildning för
alla

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
2 Ingen hunger
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
10 Minskad ojämlikhet
16 Fredliga och inkluderande samhällen
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Planeringskommentar mandatperiod
Målet relaterar till grundskolenämndens kärnuppdrag så som det angetts av kommunfullmäktige i
grundskolenämndens reglemente. Hela grundskolenämndens verksamhet syftar att påverka
måluppfyllelsen inom detta mål.
Grundskoleförvaltningen utgår från forskning om effektiva skolsystem i det omfattande och långsiktiga
utvecklingsarbetet varje elevs bästa skola som syftar till att varje skola ska leva upp till det nationella
uppdraget för varje elev.
Indikator

Önskat utfall 2022

Andel grundskoleelever exklusive nyanlända och
elever med okänd bakgrund i årskurs 9 behöriga
för gymnasiala studier
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. Indikatorn beskriver
andelen elever, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund i årskurs 9 som avslutar grundskolan med
behörighet för gymnasiala studier. Det ger dem goda förutsättningar att fullfölja en gymnasieutbildning.
Andel grundskoleelever i årskurs 9 behöriga för
gymnasiala studier
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. Indikatorn beskriver
andelen av alla elever i årskurs 9 som avslutar grundskolan med behörighet för gymnasiala studier. Det ger
dem goda förutsättningar att fullfölja en gymnasieutbildning.
Andel elever från Malmös stads grundskolor som
erhållit gymnasieexamen inom 4 år.
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. Grundskolan är samtidigt
en del av barnens/elevernas väg genom utbildningsväsendet och deras livslånga lärande. Förutom att eleverna
ska nå målen i grundskolan ska elevernas tid i grundskolan också bland annat ge dem goda förutsättningar att
fullfölja en gymnasieutbildning Indikatorn ämnar fånga barn och ungas väg genom grundskola och
gymnasieskola. Den beskriver andelen elever som gått i någon av Malmö stads grundskolor som erhåller
gymnasieexamen inom 4 år.
Skillnad i genomsnittlig meritvärdespoäng mellan
hög- och lågpresterande elever i årskurs 9
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. Skolan har också ett
kompensatoriskt uppdrag, skolan ska sträva efter att uppväga skillnaderna i elevernas förutsättningar och
erbjuda en likvärdig utbildning där alla elever inhämtar kunskaper och värden och utvecklas till aktiva, kreativa,
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Såväl i Malmö som i riket får elevernas
socioekonomiska bakgrund en allt större betydelse för deras skolresultat och i Malmös skolor finns stora
resultatskillnader mellan olika elevgrupper. Grundskolenämnden har i flera års tid arbetat mot målet ökad
likvärdighet för att motverka denna utveckling. Genom den här indikatorn kan nämnden följa hur skillnaden
mellan de så kallade hög- och lågpresenterade eleverna utvecklas. Indikatorn tar sin utgångspunkt i det
genomsnittliga meritvärdet för samtliga elever i årskurs 9 (för elever som saknar betyg i alla ämnen räknas
meritvärde som 0). Utifrån elevernas olika meritvärden delas eleverna in i fem lika stora grupper, kvintiler. Den
femtedel av eleverna med högst meritvärden ingår i den översta kvintilen. Den femtedel av eleverna med lägst
meritvärde ingår i den understa kvintilen. Indikatorn anger skillnaden mellan det genomsnittliga meritvärdet för
den översta kvintilen och understa kvintilen angett i meritvärdespoäng.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden ges i uppdrag att
tillsammans analysera och utveckla arbetet med att få fler unga att klara gymnasiet
inom tre till fyra år.
Grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer i samverkan att se över former
för att mer systematiskt utveckla befintliga samarbeten som övergångar mellan skolformerna, mottagande
och kartläggning av nyanlända genom Skolstart Malmö, studie- och yrkesvägledarnätverk och
specialpedagognätverk för att öka andelen av gymnasieeleverna som når målen för sin utbildning.
Planeringen har påbörjats.
Grundskolenämnden ges i uppdrag att utöka lovskolan till att gälla alla elever på
högstadiet och under fler lov än sommarlovet.
Grundskoleförvaltningen genomför under december 2020 – januari 2021 en utvärdering av den
obligatoriska lovskolan. Denna utvärdering ska undersöka framgångsfaktorer och utmaningar inom
undervisningen i lovskolan. Slutsatser ska dras om hur dessa faktorer påverkar elevernas resultat och hur
de skiljer sig från den ordinarie undervisningen.
Utifrån konstaterade slutsatser i utvärderingen beslutar förvaltningsledningen om hur lovskolan framöver
både ska vidareutvecklas och organiseras. Slutsatserna ska också kunna appliceras på övrig undervisning
med avsikten att den ordinarie undervisningen förbättras så att eleverna når målen tidigare under sin
skolgång. I den fortsatta ärendegången ingår att beakta det uppdrag som kommunfullmäktige uppdrar att
grundskolenämnden att genomföra; att utöka lovskolan till att gälla alla elever på högstadiet och under fler
lov än sommarlovet.
Slutligen kommer den nya beslutade organiseringen av utökad lovskola att genomföras utifrån framtagen
implementeringsplan.
Den obligatoriskt anordnade lovskolan ingår i grundskolans verksamhet och ska därför följas upp inom
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorer behöver få förutsättningar att bygga en organisation
som gör att undervisningen i lovskolan leder till en god måluppfyllelse för de elever som deltar.
Huvudmannen behöver därför följa upp utfallet av lovskolan och utvärdera orsakerna till detta utfall.

Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade
utsläpp av växthusgaser
Agenda 2030 fokus på
7 Hållbar energi för alla
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 verkar även för
3 God hälsa och välbefinnande
6 Rent vatten och sanitet för alla
11 Hållbara städer och samhällen
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämnden tar stöd av miljönämnden för att identifiera vilka förbättringar som
grundskolenämnden kan göra för att bidra till att den globala uppvärmningen understiger 1,5 grad. Vidare
samarbetar grundskolenämnden med t ex miljö - och servicenämnderna för att förbättra arbetet och dess
resultat.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Växthusgas från livsmedel
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämnden avser följa upp verksamheternas utsläpp gällande växthusgaser från livsmedel.
Förvaltningen bedömer att detta område ligger i linje med önskan om minskat matsvinn. Vidare kan denna typ
av mätning indikera vilket typ av varor förvaltningen köper in. Utifrån rekommendationer bör livsmedelsinköp
vara ekologiska, närodlade och/eller vegetariska. Uppföljningen syftar till att ge förvaltningen möjlighet att
utvärdera och utveckla området.
Andel inköp av hållbarhetscertifierade varor inom
kategori städ
Planeringskommentar mandatperiod
I samarbete med servicenämnden städsupport följa upp hur stor andel av inköpen som är
hållbarhetscertifierade produkter.
Andel inköp av hållbarhetscertifierade varor inom
kategori kontorsmaterial
Planeringskommentar mandatperiod
Följa upp hur stor andel av inköpen som är kontorsmaterial som är hållbarhetscertifierade.
Antal kilometer med privat bil i tjänst
Planeringskommentar mandatperiod
Genom statistik följa upp antal kilometer med privat bil i tjänst.
Antal tågresor per anställd
Planeringskommentar mandatperiod
Genom statistik följa upp antal tågresor per anställd/år.
Antal flygresor per anställd
Planeringskommentar mandatperiod
Genom statistik följa upp antal flygresor per anställd/år.
Antal resor med kollektivtrafik per anställd
Planeringskommentar mandatperiod
Genom statistik följa upp antal resor med kollektivtrafik i tjänst.
Antal resor med taxi per anställd
Planeringskommentar mandatperiod
Genom statistik följa upp antalet taxiresor per anställd/år.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för
minskad segregation
Agenda 2030 fokus på
10 Minskad ojämlikhet

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
3 God hälsa och välbefinnande
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11 Hållbara städer och
samhällen

4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Grundskoleförvaltningen har genomfört ett undersökande åtagande som har tydliggjort vilka möjligheter
som förvaltningen har för att hantera segregationens effekter på skolornas arbete och elevernas resultat.
Förvaltningen avvaktar nu nationella ställningstaganden utifrån från utredningen Ökad likvärdighet genom
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) innan beslut om eventuella åtgärder tas.
Indikator

Önskat utfall 2022

Differens i genomsnittligt elevboendeindex i
förskoleklass mellan översta och lägsta percentilen
av skolor
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning och nämnden arbetar för
att hantera segregationens effekter och motverka skolsegregation. En skolas "genomsnittliga elevboendeindex"
indikerar i vilken grad skolans elevsammansättning är allsidig utifrån migrationsbakgrund och socioekonomi.
Om differensen minskar mellan den percentil skolor som har högst respektive lägst genomsnittligt
elevboendeindex är det en stark indikation att skolsegregationen minskar. Indikatorn avser förskoleklass,
eftersom alla elever då börjar i skolan och nämnden då har möjlighet att påverka skolsegregationen för
elevernas kommande skolår via till exempel skolval.
Differens i genomsnittligt elevboendeindex i
årskurs 7 mellan översta och lägsta percentilen av
skolor
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning och nämnden arbetar för
att hantera segregationens effekter och motverka skolsegregation. En skolas "genomsnittliga elevboendeindex"
indikerar i vilken grad skolans elevsammansättning är allsidig utifrån migrationsbakgrund och socioekonomi.
Om differensen minskar mellan den percentil skolor som har högst respektive lägst genomsnittligt
elevboendeindex är det en stark indikation att skolsegregationen minskar. Indikatorn avser årskurs 7, eftersom
många elever då börjar på en ny skola och nämnden då har möjlighet att påverka skolsegregationen för
elevernas kommande skolår via till exempel skolval.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska
riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

1 Ingen fattigdom

2 Ingen hunger

3 God hälsa och

5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
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välbefinnande
4 God utbildning för alla

10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämnden samarbetar med övriga nämnder inom staden inom utvecklingsarbetet Communities
that care, CTC. Det är ett vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens
rekommendationer för en socialt hållbar stad. Arbetet går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor
för barn och unga genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med att förstärka skyddsfaktorer och
minimera riskfaktorer.
Indikator

Önskat utfall 2022

Andel grundskoleelever exklusive nyanlända och
elever med okänd bakgrund i årskurs 9 behöriga
för gymnasiala studier
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. Indikatorn beskriver
andelen elever, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund i årskurs 9 som avslutar grundskolan med
behörighet för gymnasiala studier. Det ger dem goda förutsättningar att fullfölja en gymnasieutbildning.
Andel grundskoleelever i årskurs 9 behöriga för
gymnasiala studier
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. Indikatorn beskriver
andelen av alla elever i årskurs 9 som avslutar grundskolan med behörighet för gymnasiala studier. Det ger
dem goda förutsättningar att fullfölja en gymnasieutbildning.
Andel positiva grundskoleelever i årskurs 3 och 5
på frågor som gäller studiemiljö
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning, vilket i sig är en viktig
skyddsfaktor mot framtida utanförskap. En god studiemiljö är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna
nå sina mål. Indikatorn beskriver hur eleverna i årskurs 3 och 5 i Malmö stads kommunala grundskolor upplever
sin studiemiljö.
Andel positiva grundskoleelever i årskurs 7 och 9
på frågor som gäller studiemiljö
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning, vilket i sig är en viktig
skyddsfaktor mot framtida utanförskap. En god studiemiljö är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna
nå sina mål. Indikatorn beskriver hur eleverna i årskurs 7 och 9 i Malmö stads kommunala grundskolor upplever
sin studiemiljö.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända,
stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på
svenska språket
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

4 God utbildning för alla

1 Ingen fattigdom

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk

2 Ingen hunger
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tillväxt

3 God hälsa och välbefinnande

10 Minskad ojämlikhet
16 Fredliga och inkluderande samhällen

5 Jämställdhet
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämnden arbetar i enlighet med Riktlinjer för arbetet med nyanlända elever i Malmö stads grundskolor.
Riktlinjerna anger vad som är prioriterat och viktigt för en god kvalitet i mottagandet och undervisningen
av nyanlända elever. Arbetet syftar till att bidra till likvärdighet i mottagande och utbildning samt till en
god måluppfyllelse och kunskapsutveckling utifrån de nyanlända elevernas individuella behov och
förutsättningar.
Indikator

Önskat utfall 2022

Andel nyanlända grundskoleelever och elever med
okänd bakgrund i årskurs 3 som nått målen i alla
ämnen
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. I detta mål fokuseras
särskilt på resultaten för nyanlända elever, med denna indikatorn specifikt nyanlända elever i årskurs 3.
Andel nyanlända grundskoleelever och elever med
okänd bakgrund i årskurs 6 som nått målen i alla
ämnen
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. I detta mål fokuseras
särskilt på resultaten för nyanlända elever, med denna indikatorn specifikt nyanlända elever i årskurs 6.
Andel nyanlända grundskoleelever och elever med
okänd bakgrund i årskurs 9 som nått målen i alla
ämnen
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. I detta mål fokuseras
särskilt på resultaten för nyanlända elever, med denna indikator specifikt nyanlända elever i årskurs 9.
Andel nyanlända grundskolelever och elever med
okänd bakgrund i årskurs 3 som nått målen i
svenska som andraspråk (SvA)
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. I detta mål fokuseras
särskilt på resultaten för nyanlända elever, med denna indikator specifikt nyanlända elever i årskurs 3. Flertalet
nyanlända elever läser svenska som andraspråk (SvA), indikatorn visar därför hur stor del av dessa elever i
årkurs 3 som når målen i SvA.
Andel nyanlända grundskolelever och elever med
okänd bakgrund i årskurs 6 som nått målen i
svenska som andraspråk (SvA)
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. I detta mål fokuseras
särskilt på resultaten för nyanlända elever, med denna indikator specifikt nyanlända elever i årskurs 6. Flertalet
nyanlända elever läser svenska som andraspråk (SvA), indikatorn visar därför hur stor del av dessa elever i
årkurs 6 som når målen i SvA.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Andel nyanlända grundskolelever och elever med
okänd bakgrund i årskurs 9 som nått målen i
svenska som andraspråk (SvA)
Planeringskommentar mandatperiod
Grundskolenämndens arbete ska resultera i att eleverna når målen för sin utbildning. I detta mål fokuseras
särskilt på resultaten för nyanlända elever, med denna indikator specifikt nyanlända elever i årskurs 9. Flertalet
nyanlända elever läser svenska som andraspråk (SvA), indikatorn visar därför hur stor del av dessa elever i
årkurs 9 som når målen i SvA.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att
säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Agenda 2030 fokus på
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

Agenda 2030 verkar även
för
1 Ingen fattigdom
10 Minskad ojämlikhet

Planeringskommentar mandatperiod
Grundskoleförvaltningen arbetar aktivt med att synas i arbetsgivarsammanhang. Förvaltningen förbättrar
exponeringen av vad grundskolan som arbetsgivare erbjuder och utveckla en
arbetsgivarvarumärkesplattform.
Förvaltningen arbetar partsgemensamt med de fackliga organisationerna med att upprätthålla en god
arbetsmiljö på varje skola. Arbetet omfattar organisatoriska förutsättningar för en god arbetsmiljö såsom
arbetstid, schema, återhämtning, arbetsorganisation, bemanning och arbetets innehåll.
Indikator

Önskat utfall 2022

Hållbart MedarbetarEngagemang, HME
Planeringskommentar mandatperiod
Exempel på friskfaktorer som kännetecknar en god arbetsmiljö är tydliga förväntningar och mål, ett tillgängligt
ledarskap och att man utvecklas och växer i arbetet. Dessa friskfaktorer följs i hög grad upp i den årliga
medarbetarenkäten, som ger ett samlat så kallat HME-total-index. HME betyder hållbart
medarbetarengagemang och är ett mått på organisations förutsättningar att nå goda resultat inom de tre olika
index-områdena motivation, ledarskap och styrning. Eftersom de friskfaktor som kännetecknar en god
arbetsmiljö återfinns jämnt fördelat över de olika delindex som tillsammans utgör HME-total-index kommer
förvaltningen att följa det totala värdet.
Andel tidsbegränsade anställningar (exklusive
obehöriga lärare)
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn fokuserar främst på den del av KF-målet som rör trygga anställningar, vilket är en viktig del av att
vara en attraktiv arbetsgivare. Måttet anger hur stor del av de månadsavlönade som har en tidsbegränsad
anställning, exklusive obehöriga lärare.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Agenda 2030 fokus på
4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

Agenda 2030 verkar även för
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
En hållbar kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en av grundskoleförvaltningens mest avgörande
utmaningar. Således fortsätter det pågående arbetet inom förvaltningens åtagande. Arbetet genomförs
inom tre övergripande områden: obehörig till behörig (internt spår), kompletterande kompetenser (internt
och externt spår), och framtida lärare (externt spår).
Indikator

Önskat utfall 2022

Andel behöriga lärare i förskoleklass
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn fokuserar på nämndens uppdrag att säkerställa en god kompetensförsörjning och att bedriva
undervisning av god kvalité. Att säkerställa en hög andel behöriga lärare under pågående nationell lärarbrist
och kraftig elevökning är en viktig förutsättning för detta. Indikatorn visar andel behöriga lärare i aktuell
skolform, som både har rätt behörighet och som undervisar i minst ett behörighetsgivande ämne.
Andel behöriga lärare i grundskola
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn fokuserar på nämndens uppdrag att säkerställa en god kompetensförsörjning och att bedriva
undervisning av god kvalité. Att säkerställa en hög andel behöriga lärare under pågående nationell lärarbrist
och kraftig elevökning är en viktig förutsättning för detta. Indikatorn visar andel behöriga lärare i aktuell
skolform, som både har rätt behörighet och som undervisar i minst ett behörighetsgivande ämne.
Andel behöriga lärare i grundsärskola
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn fokuserar på nämndens uppdrag att säkerställa en god kompetensförsörjning och att bedriva
undervisning av god kvalité. Att säkerställa en hög andel behöriga lärare under pågående nationell lärarbrist
och kraftig elevökning är en viktig förutsättning för detta. Indikatorn visar andel behöriga lärare i aktuell
skolform, som både har rätt behörighet och som undervisar i minst ett behörighetsgivande ämne.
Andel årsarbetare med pedagogisk
högskoleutbildning i fritidshem
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn fokuserar på nämndens uppdrag att säkerställa en god kompetensförsörjning och att bedriva
undervisning av god kvalité. I fritidshemmen arbetar legitimerade grundlärare i fritidshem samt annan personal.
Indikatorn visar andel som arbetar i fritidshemmen som har pedagogisk högskoleutbildning. Med pedagogisk
högskoleutbildning avses lärarexamen, förskollärarexamen eller examen som grundlärare i
fritidshem/fritidspedagog. Siffran presenteras omräknad till heltidstjänster.
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Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva
att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet,
professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den
digitala utvecklingen
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

5 Jämställdhet

1 Ingen fattigdom

10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande
samhällen

4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
13 Bekämpa klimatförändringarna
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Inom grundskoleförvaltningen pågår ett fördjupat arbete med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter att
bidra till en ökad effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapa en bättre arbetsmiljö för
medarbetarna. Förvaltningen lägger nu sista handen vid utredningen som ska klargöra vilket arbete som
krävs och hur det ska genomföras för att digitaliseringsarbetet ska nå full strategisk effekt för medarbetare
och verksamhet. Arbetet synkroniseras också med det pågående arbetet inom Handlingsplan för att stödja
grundskolans digitaliseringsprocess – Varje elevs bästa skola – Digital certifiering.
Indikator

Önskat utfall 2022

Andel positiva grundskoleelever i årskurs 3 och 5
på frågan Jag är nöjd med min skola som helhet
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn fokuserar framförallt på den första delen av kommunfullmäktigemålet, "Fler malmöbor, besökare
och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service". Indikatorn beskriver
hur eleverna i årskurs 3 och 5 i Malmö stads kommunala grundskolor upplever sin skola.
Andel positiva grundskoleelever i årskurs 7 och 9
på frågan Jag är nöjd med min skola som helhet
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn fokuserar framförallt på den första delen av kommunfullmäktigemålet, "Fler malmöbor, besökare
och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service". Indikatorn beskriver
hur eleverna i årskurs 7 och 9 i Malmö stads kommunala grundskolor upplever sin skola.
Andel positiva grundsärskoleelever på frågan Jag
är nöjd med min skola som helhet
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn fokuserar framförallt på den första delen av kommunfullmäktigemålet, "Fler malmöbor, besökare
och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service". Indikatorn beskriver
hur eleverna i Malmö stads kommunala grundsärskolor upplever sin skola.
Andel positiva fritidshemselever på frågan Jag är
nöjd med min skola som helhet
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn fokuserar framförallt på den första delen av kommunfullmäktigemålet, "Fler malmöbor, besökare
och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service". Indikatorn beskriver
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Indikator

Önskat utfall 2022

hur eleverna i fritidshem på Malmö stads kommunala grundskolor upplever sitt fritidshem.
Digital mognad
Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorn fokuserar på den sista delen av kommunfullmäktigemålet, "att ligga i framkant i den digitala
utvecklingen". Indikatorn beskriver progressionen för Malmö stads kommunala grundskolors digitala
utvecklingsprocess gällande planering för och nyttjande av digitaliseringens möjligheter i undervisningen för
ökad likvärdighet, högre måluppfyllelse och ökad social hållbarhet.

Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans
med medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet
at skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.
Förvaltningen har arbetat fram organisation och en första plan för uppdragets genomförande. Inför det
fortsatta planeringsarbetet avvaktar grundskoleförvaltningen stadskontorets kommande samordning kring
arbetet med öppenhet, inkludering och trygghet i Malmö.
Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö
tar ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför
och under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom
ramen för nämndernas arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i planering och
uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.
Grundskolenämnden avser belysa och främja samordning mellan pågående och planerade insatser ur ett
HBTQIA+ perspektiv men även identifiera utvecklingsområden och dra lärdomar, ur såväl
medarbetarperspektiv som ur elevperspektiv. Befintlig handlingsplan utifrån aktuell HBTQ-certifiering av
elevhälsan samordnas med stadens arbete inför World Pride 2021 bland annat genom samverkan mellan
projektgrupperna.
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Plan för verksamheten
Förvaltningens åtagandeplan läsår 2020/2021
Förvaltningsledningen beslutade om grundskoleförvaltningens åtagandeplan för läsåret 2020/2021 i
oktober. Innehållet i åtagandeplanen medföljer i nämndsbudgeten för grundskolenämndens kännedom.
Grundskoleförvaltningens åtagandeplan för läsåret innehåller:
Undersökande åtagande:
Svensk-/SvA-undervisning för alla
Utvecklande åtagande:
Matematikundervisning för alla
Varje elevs bästa skola - förbättra och fördjupa styr- och ledningssystemet
Kompetensförsörjning
Undersökande åtagande: Svensk-/SvA-undervisning för alla
God språklig förmåga är avgörande för elevens kunskapsutveckling i stort och för att eleven ska kunna
tillgodogöra sig undervisningen i alla ämnen och utveckla och inhämta kunskaper och värden. För att alla
elever ska nå målen för sin utbildning, behöver därför undervisningen i svenska och svenska som
andraspråk, SvA, möta alla elevers behov.
Så är det inte idag. Svenska som andraspråk är det skolämne som grundskoleförvaltningens elever har lägst
resultat i. Måluppfyllelsen i ämnet behöver förbättras, både utifrån ämnet som sådant samt utifrån
ovanstående – att eleverna behöver ett välutvecklat språk för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i
alla andra ämnen.
För att även elever med annat modersmål än svenska ska erbjudas goda möjligheter att nå målen för sin
utbildning, behöver undervisningen i svenska som andra språk utvecklas. För att det ska kunna ske
behöver förvaltningen ta reda på vilka aspekter av undervisningen det är som inte svarar mot elevernas
behov – vad är det i undervisningen som inte håller den kvalitet som gör att alla elever når målen? Vidare
behöver förvaltningen utifrån undervisningens utvecklingsbehov, ta stöd i aktuell forskning om
framgångsrik skolutveckling och god undervisningskvalitet och applicera de framgångsfaktorer som
forskningen identifierat på undervisningen.
Förvaltningen håller därför på med att undersöka följande frågeställningar:
Varför lyckas inte undervisningen i svenska respektive SvA stimulera alla elevers lärande så att de når
ämnets mål?
Vad är det som behöver förbättras inom svensk- respektive SvA-undervisningen så att den svarar mot alla
elevers behov?
Hur kan förvaltningen stödja skolorna i arbetet med att organisera för undervisningen – planera, följa upp,
kompetensutveckla, resursfördela, lokalanpassa etc?
Hur kan förvaltningen stödja skolorna i arbetet med att avgöra vilka elever som ska läsa svenska respektive
SvA?
Effektmål: Alla elever ska nå målen i svenska/svenska som andraspråk och utvecklas så långt som möjligt
i ämnet.
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Projektmål: Ta reda på vilka förbättringar som kan och behöver göras inom undervisningen i svenska och
svenska som andra språk för att den ska svara mot alla elevers behov.
Åtagandet pågår 2020-11-15- 2021-05-15
Utvecklande åtagande: Matematikundervisning för alla
Fjolårets undersökande åtagande Matematikundervisning för alla visade:
All matematikundervisning behöver utgå från läroplanen – ämnets syfte, centralt innehåll och
kunskapskrav. Matematikundervisningen behöver vidare utgå från elevernas förkunskaper.
Undervisningen behöver genomgående vara inriktad på elevernas kontinuerliga kunskapsutveckling. Den
behöver bygga på elevernas kunskap och fokusera på en tydlig löpande progression – där genomgångar,
exempel, övningar och egen träning bygger på befintliga kunskaper och bygger på dessa steg för steg.
För att bedriva denna undervisning behöver matematiklärarna har den kompetens som krävs. Det är det
inte alla lärare som undervisar i matematik som har. Därför behöver skolan ha ett kontinuerligt arbete där
förstelärare i matematik löpande leder ämneslagen i matematik i ett kollektivt och kollegialt arbete som
stärker lärarnas förmåga att bedriva denna undervisning. Rektor behöver organisera detta kontinuerliga
arbete på skolan. Rektor behöver vidare följa upp vad arbetet leder till. Huvudmannen behöver följa upp
att rektor organiserar, skapar förutsättningar för och följer upp det kontinuerliga kollektiva och kollegiala
arbetet inom ämneslagen för matematik och vilket resultat det leder till.
Grundskoleförvaltningen behöver parallellt undersöka vilka beprövade undervisningsmodeller det finns
inom matematik. I de fall det finns undervisningsmodeller som vetenskapligt visat sig vara framgångsrika,
bör grundskoleförvaltningen införa dessa i aktuell skolform, årskurs, stadium.
Vidare behöver grundskoleförvaltningen verka för att skolor tidigt arbetar med ”intensivmatematik” för
de elevgrupper som behöver det och gagnas av det. Samt att skolor tidigt lägger ut extra timmar
matematikundervisning till de elevgrupper som behöver det.
Grundskoleförvaltningen behöver också genomgående verkar för att matematik är viktigt, intressant, roligt
och möjligt för alla att lära och behärska.
För att arbeta vidare med de slutsatser som framkommit från det undersökande åtagandet avser
grundskoleförvaltningen arbeta med att utveckla matematikundervisningen under de kommande tre
läsåren. Grundskoleförvaltningen kommer bedriva arbetet på bred front för att på så vis säkerställa att alla
skolor och all matematikundervisning utvecklas så att den möter elevernas behov.
Effektmål: Alla elever ska nå målen i matematik och utvecklas så långt som möjligt i ämnet.
Projektmål: All matematikundervisning
utgår från läroplanen – ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav
utgår från elevernas förkunskaper
är inriktad på, och i alla moment uppbyggd för, att stärka elevernas kontinuerliga kunskapsutveckling
utvecklas kontinuerligt, kollektivt och kollegialt av samtliga i matematik undervisande lärare på skolan
Alla skolor har ett av rektor lett kontinuerligt och pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat på att förbättra
elevernas kunskaper i matematik.
Utvecklingen av matematikundervisningen sker samordnat, långsiktigt och i en gemensam riktning.
Åtagandet ansvarar också för att samordna centrala utvecklingsinsatser inom matematik, såväl nuvarande
som kommande.
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Åtagandet pågår 2020-11-15- 2023-06-30
Utvecklande åtagande: Varje elevs bästa skola - förbättra och fördjupa styr- och
ledningssystemet
Sedan 2017 arbetar grundskoleförvaltningen i projektform med att förbättra och fördjupa
grundskoleförvaltningens styr- och ledningssystem. Arbetet syftar till att genom systemsynsätt utveckla ett
system som minskar de individuella variationerna mellan pedagogers, arbetslags och skolors arbete och
som utvecklar elevernas resultat. Styr- och ledningssystem ska möjliggöra och säkerställa att alla funktioner
arbetar i en gemensam riktningen så att vi alla verkar för att tillsammans skapa varje elevs bästa skola, i
enlighet med det nationella uppdraget.
Projektuppdraget för del 2 är att fortsätta och bygga på uppdraget från projektdel 1, att ta nästa steg för att
fördjupa och förbättra styr- och ledningssystemet. Uppdraget för projektdel 2 innebär att:
”bygga” och ”bygga klart” de delar som påbörjats eller planerats utifrån projektets målsättning. Eventuellt
kan ytterligare delar komma att identifieras som viktiga att komplettera med.
införa, befästa, följa upp och eventuellt justera de strukturer som arbetats fram under projektets del 1.
säkerställa att strukturer hänger samman. Beskriva hur strukturerna hänger samman.
Huvudprojektets uppgift är att hålla samman, koordinera och driva utifrån helheten, identifiera, prioritera
och följa upp aktiviteter/delprojekt och se till att delprojekten samverkar och går i gemensam riktning för
att infria övergripande syfte och mål. I huvudprojektets uppgift ingår att förankra projektinnehållet och
skapa delaktighet. I huvudprojektets uppgift ingår också att säkerställa att projektet och förvaltningens
övriga processer och initiativ sker i gemensam riktning och synkroniserat med varandra.
Delprojektens uppgift är att utforma olika delar inom huvudprojektet och arbeta utifrån delprojektets
specifika mål men också i riktning för att uppfylla huvudprojektets övergripande syfte och mål.
Effektmål: Alla Malmös skolor är varje elevs bästa skola. Detta följs upp utifrån:
Hög måluppfyllelse, goda kunskapsresultat och en tydlig progression för alla elever.
Minskade resultatskillnader mellan skolor, klasser och elevgrupper.
Projektmål: Framtaget och implementerat fördjupat och sammanhållet styr- och ledningssystem för
grundskoleförvaltningen i Malmö.
Åtagandet pågår 2020-07-01- 2022-06-30
Utvecklande åtagande: Kompetensförsörjning
Malmö har under de senaste åren haft en betydande elevökning och prognoser visar att ökningen kommer
att fortsätta. Det innebär att förvaltningen har ett mycket stort rekryteringsbehov, samtidigt som det råder
brist på lärare och andra pedagoger både regionalt och nationellt.
Grundskollärare, grundlärare fritidshem, rektorer, medarbetare inom elevhälsan samt modersmålslärare
bedöms som extra svårrekryterade yrkesgrupper framöver. Brist på legitimerad personal och
personalomsättning har stor inverkan på förutsättningarna att bedriva och utveckla en kvalitativ
verksamhet. Det påverkar såväl skolans kvalitet på både elevnivå och samlad skolnivå, som i vilken mån
förvaltningens satsningar får effekt ute i verksamheterna.
Förvaltningens kompetensförsörjningsarbete spänner över flera delar från att attrahera, rekrytera,
introducera till att utveckla/motivera och avsluta medarbetare.
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Projektets syfte och uppdrag är att utifrån projektets effektmål och projektmål fånga upp förändringar och
idéer och vara nyskapande. Projektet ska initiera nya idéer, undersöka förutsättningar och konsekvenser av
dessa samt driva, testa och skapa förutsättningar för nya vägar och arbetssätt.
Effektmål: Grundskoleförvaltningen har behöriga lärare och kompletterande kompetenser i alla skolor
som tillsammans utvecklar en utbildning där varje elev utvecklas så långt som möjligt.
Projektmål: Skapat förutsättningar och strukturer för att öka andel behöriga lärare i förhållande till andel
obehöriga lärare på alla skolor samt ökat antalet kompletterande kompetenser.
Åtagandet pågår 2016-03-01 – 2024-09-01. Åtagandearbetet inkluderar bland annat:
Verkar för att VFU-studenter ska bli framtida medarbetare
Under 2020 initierade förvaltningen en strategisk satsning på de lärarstudenter som gör sin
verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på förvaltningens skolor. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv
är gruppen oerhört viktig och genom att öka både likvärdigheten och kvaliteten på VFU:n förväntas fler
nyexaminerade studenter välja Malmö stad som arbetsgivare efter slutförd utbildning. Samarbete har bland
annat inletts med rekryteringsenheten för att matcha studenter, som är i slutet av sin utbildning, till
förvaltningens vakanta tjänster. Genom en mer systematisk utvärdering av studenternas upplevelse av sin
VFU och löpande uppföljning av hur många som faktiskt söker tjänst inom förvaltningen kan utvecklingsoch förbättringsområden identifieras. Under 2021 planeras nätverksträffar för VFU-ansvariga samt
uppstart av en referensgrupp.
Studier till lärare på arbetstid
Under 2021 fortsätter förvaltningen att i projektform ge obehöriga lärare möjlighet att läsa in sin
lärarexamen med lön under viss tjänstledighet. Obehöriga lärare som arbetar i förvaltningen har i många
fall en akademisk bakgrund som gör det möjligt att antingen komplettera till lärarexamen eller att
färdigställa en avbruten lärarutbildning.
Utbildar grundlärare med inriktning fritidshem
Med anledning av den stora bristen på legitimerade lärare inom fritidshemmet driver förvaltningen sedan
2016 ett projekt för att utbilda elevassistenter till grundlärare med inriktning fritidshem. Inom projektet
studerar just nu 35 elevassistenter parallellt med sin anställning under tre års tid för att få legitimation som
grundlärare med inriktning fritidshem. Dessa kommer att ta sin examen i januari 2022.
Lockar lärarstudenter med arbetsintegrerad lärarutbildning
Lärarstudenter är en viktig resurs för kompetensförsörjning och det är angeläget att
grundskoleförvaltningen fortsätter samarbetet med Malmö universitet och andra lärosäten som erbjuder
lärarutbildningar. Studenter som väljer att arbeta samtidigt som de studerar ska erbjudas attraktiva
anställningsvillkor som möjliggör att studera 50-75 % och samtidigt arbeta som obehöriga lärare 50 %.
Från och med 2019 erbjuder Malmö universitet en arbetsintegrerad lärarutbildning, AIU, inom
grundlärarprogrammet F-3 och 4–6. Förvaltningen har sedan hösten 2019 ett samarbetsavtal med Malmö
universitet och driver projektet AIU med slutdatum 2024. Hösten 2021 startar ytterligare en
arbetsintegrerad lärarutbildning med inriktning 7-9 i NO-ämnen.
Introduceras utländska lärare i yrket
Projektet Yrkesintroduktion för utländska lärare kommer att fortgå under 2021. Projektet riktar sig till
utländska lärare med en utländsk examen och bygger på ett nära samarbete mellan förvaltningen,
arbetsförmedlingen och Östra Grevie folkhögskola. Inom projektet ges lärarna både introduktion till det
svenska skolsystemet samt språkintroduktion.
Stöttar fler att våga pröva
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Under rådande pandemi har intresset för yrken inom skola och vård vuxit fram. Under 2021 startas
projektet Våga prova läraryrket, som riktar sig till arbetssökande ungdomar som genom en anställning i
skolan får möjlighet att prova yrket.

Övrig planering
Inför årskursindelad timplan
Förvaltningsledningen har fattat beslut om att införa en gemensam årskursindelad timplan som även
inkluderar förskoleklassen. Timplanen ska implementeras under våren 2021 och tas i bruk inför läsåret
21/22.
Befäster läroplanens förstärkning av sex och samlevnad i undervisningen
Förvaltningens genomförda kartläggningar inom områdena antisemitism och radikalisering visar på
fortsatta behov av olika förebyggande, främjande och åtgärdande övergripande strukturella insatser på
skolorna. Dessa insatser kommer, liksom uppdraget att införa och befästa läroplanernas reviderade
kunskapsområden kring sex och samlevnad, att fortgå under 2021.
Stödjer skolans arbete med hedersrelaterad problematik
Grundskoleförvaltningen stödjer skolorna med kunskapshöjning, beredskap, handledning och processtöd
inom frågor som rör hedersproblematik. Arbetet tar sin utgångspunkt i den kartläggning om
hedersrelaterad problematik som landets storstäder gemensamt gjorde 2017-2018. Kartläggningen
konstaterade bland annat att 9 procent av Malmös dåvarande niondeklassare hade utsatts eller själva utsatt
någon annan för våld utifrån föreställningar om familjeheder, samt att 20 procent av dem levde under
starka kyskhetsnormer som begränsade dem i vardagen. Kartläggningen visade också tydligt att skolan är
en nyckelinstitution för dessa ungdomar. Det är till någon vuxen i skolan de helst skulle vända sig om de
önskar stöd och hjälp.
Malmö stads kommunfullmäktige har gett i uppdrag att skolorna ska få stöd i arbetet med detta område.
Problematiken berör många olika ansvarsområden samt roller och mandat inom verksamheterna.
Samarbetsbaserad elevhälsomodell ska bli redskap på alla skolor
Systematiskt tillsammans för lärande, STfL, är en samarbetsbaserad arbetsmodell i skolans elevhälsoarbete
med elevens och gruppens behov i fokus. Modellen syftar till att stärka skolornas elevhälsoteam som en
samlad, tvärprofessionell resurs och bygger på att systematiskt identifiera behovsbaserade insatser tills stöd
för elevers lärande och välmående, på såväl grupp- som individnivå. För närvarande har cirka 15 % av
Malmö stads grundskolors elevhälsoteam introducerats i arbetssättet men målsättningen är att samtliga
grundskolor ska ges tillgång till STfL som ett strategiskt redskap i skolans elevhälsoarbete.
Utarbetar strategi för undervisningen av elever med hörsel- och/eller synnedsättning
Grundskoleförvaltningen har inrättat ett strategiskt stöd med uppdrag att ta fram en sammanhållen
strategi för syn- och/eller hörselsvaga elevers lärande i syfte att säkerställa alla elevers rätt till likvärdig
utbildning. I uppdraget ingår även att utreda förutsättningar och behov för en kompletterande,
specialiserad skolenhet med kompetens och anpassningar för att möta syn- och/eller hörselsvaga elevers
behov. Förvaltningen avser ta fram och besluta om strategin under 2021.
Samordnar och digitaliserar PRAO
Inom kort planerar förvaltningen att samordna praohantering med hjälp av det digitala verktyget
praktikplatsen.se. Syftet är att skapa en tillgänglig, likvärdig och kvalitetssäkrad arbetsprocess.
Implementeringen sker i tät samverkan med skolorna och kompletteras med stärkande utbildnings- och
utvecklingsinsatser för att på sikt öka elevers valkompetens och långsiktigt minska avhoppen från
gymnasiet.
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Stadsrevisionen betonar att studiehandledning ska ges utifrån elevernas behov
Stadsrevisionens Granskning av undervisning för nyanlända elever i grundskolan pekar på att studiehandledning
inte erbjuds utifrån elevernas behov utan mer utifrån en schablon. Om eleven ska ha studiehandledning
utifrån sitt faktiska behov får detta konsekvenser för verksamheten – ekonomiskt, personellt och
organisatoriskt. Grundskoleförvaltningen avser därför att organisera för en förbättrad tillgång till
studiehandledning för elever som är i behov av detta.
Revisionen granskar krisberedskapen
I september 2020 beslutade de förtroendevalda revisorerna att genomföra en granskning av Malmö stads
arbete med krisberedskap. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen,
grundskolenämnden och tekniska nämnden säkerställer en ändamålsenlig beredskap inför och vid
händelse av kris eller extraordinära händelser. Grundskolenämnden kommer att ges tillfälle att yttra sig
över resultatet i granskningen under mars månad 2021. Arbetet med krisberedskap kan utifrån
granskningen komma att påverkas under 2021.
Skolinspektionens tillsyn och granskning kan påverka arbetet framåt
Under läsåret 2019/2020 påbörjade Skolinspektionen både regelbunden tillsyn och regelbunden
kvalitetsgranskning i 22 av Malmös skolor. Sedan höstterminen 2019 har alla utom fem skolor
inspekterats. Skolinspektionen meddelade i september 2020 att resterande tre skolors kvalitetsgranskning
samt den planerade tillsynen på huvudmannanivå av fritidshemmen ställs in på grund av pandemin. De två
skolor som fått tillsynen uppskjuten kommer att få tillsynen omvandlad till en riktad tillsyn som
genomförs digitalt under slutet av höstterminen 2020. Förvaltningen har tagit del av samtliga 17 beslut. De
vanligaste föreläggandena skolorna fått hittills är inom områdena extra anpassningar och särskilt stöd samt
trygghet och studiero. Skolinspektionens beslut förväntas påverka grundskoleförvaltningen under 2021.
Skolinspektionens förenklade granskningar av skolornas hantering av pandemin
Under höstterminen 2020 har Skolinspektionen genomfört förenklade granskningar utifrån den rådande
pandemin. Granskningarna har inneburit digitala samtal med rektorer och elever för att granska
förskoleklassens, grundsär- och grundskolors arbete med områdena undervisning, arbete för att främja
elevernas närvaro i skolan och garantin för tidiga insatser. Skolinspektionen har i sina beslut lämnat
mindre rekommendationer till fem av de deltagande skolorna i Malmö stad. Exempel på de vanligaste
rekommendationerna är att rektor ska förbereda en organisation för individuellt stöd till elever vid en
eventuell skolstängning samt att rektor ska säkra kvaliteten i undervisningen vid en eventuell skolstängning
för de yngre eleverna. Utifrån rekommendationerna bedöms förvaltningen vara relativt väl förberedd inför
en fortsatt pandemin under kommande år.
Bjuder in även fristående skolor till söka skola
I januari 2021 genomför grundskoleförvaltningen en fjärde ansökningsperiod till förskoleklass och årskurs
7. Ansökningen genomfördes tidigare under namnet skolvalet, men går nu under namnet söka skola. Söka
skola omfattar drygt 6000 elever. Inför söka skola genomförs informationsinsatser för att underlätta
processen för vårdnadshavarna. Alla 6000 elever som omfattas får en informationsbroschyr hemskickad. I
planeringen för 2021 ingår att den som inte kan ansöka via de digitala kanalerna och den som har frågor
under ansökningsperioden ska kunna få hjälp på tre fysiska platser i staden. Detta kan komma att revideras
utifrån rådande Coronasituation.
För de elever som vill byta skola erbjuder förvaltningen en skolbytesperiod per termin. För de elever som
flyttar inom Malmö erbjuder förvaltningen möjligheten att ansöka om skolbyte i samband med flytten.
Under 2020 har förvaltningen upphandlat en ny IT-plattform för skolplaceringar. Plattformen heter Mitt
Skolval och drivs av ledande svenska skolvalsforskare. Mitt Skolval möjliggör en effektivare handläggning,
ökad servicenivå till vårdnadshavarna och en större beredskap att möta de förändrade förutsättningar som
kan uppstå i placeringsarbetet.
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Med införandet av Mitt Skolval kan förvaltningen också erbjuda stadens friskolor en möjlighet att
samordna sina placeringsprocesser med de kommunala skolornas antagning. Detta har många fördelar, till
exempel att så kallade dubbelplaceringar undviks, beslut om skolplacering kan göras snabbare och
planeringshorisonten för fristående och kommunala skolor blir bättre. De första konkreta stegen att bjuda
med de fristående skolorna kommer tas under våren 2021. De fristående skolor som vill ska sedan kunna
samordna sina placeringsprocesser med grundskoleförvaltningens inför söka skola 2022.
Ökad tillgänglighet och service för skolplaceringsfrågor
Förvaltningen planerar att utöka samarbetet med Malmö stads kontaktcenter. Skolplaceringsenheten
samarbetar med Malmö stads kontaktcenter för att ge Malmöborna så snabb och korrekt service som
möjligt. Samarbetet har mynnat ut i en dialog om möjligheten att kontaktcentret blir första instans att ta
emot frågor om skolskjuts och skolplaceringar.
Effektiviserar hanteringen av skolskjuts
Förvaltningen har kartlagt behovet av samordning och utveckling inom skolskjutsområdet. Under 2021
kommer arbetet med att effektivisera förvaltningens processer för hantering av klagomål och de
kostnadsfria busskorten. Målsättningen är att underlätta för skolorna och höja kvaliteten för
vårdnadshavarna.
Ser över flödena inom den interna kommunikationen
Bilden av Malmös skolor påverkar exempelvis vårdnadshavares val av skola och vår förmåga att attrahera
fler lärare och andra medarbetare till våra verksamheter. Det är därför viktigt att ge en positiv, enhetlig och
nyanserad bild av Malmö stads skolor. Förvaltningen arbetar därför med att stötta skolorna i deras arbete
med de digitala kanalerna som till exempel skolsidorna på malmo.se och konton på sociala medier. Under
kommande år kommer stödet fortsätta att utvecklas och effektiviseras.
Den bild som medarbetare har av hur verksamheten leds och styrs är av stor betydelse eftersom
medarbetarna är så viktiga ambassadörer. En transparent organisation erbjuder insyn som bidrar till
delaktighet. Därför är internkommunikationen viktig. I en stor organisation som grundskoleförvaltningen
som hanterar stora informationsflöden är en bra struktur på kommunikationsflödena avgörande.
Strukturen kommer därför att ses över, och sedan tydliggöras, under kommande år.
Nytt tillgänglighetsdirektiv påverkar all webbkommunikation
Sedan september 2020 ska offentliga webbplatser och webbtjänster vara tillgängliga. Kraven på
tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2019:1948). Lagen genomför EU:s
så kallade webbtillgänglighetsdirektiv. Det betyder också att den information förvaltningen lägger in i olika
digitala kanaler ska vara tillgänglig. Exempel på detta är att dokument ska vara skrivna i klarspråk och i rätt
formatmallar och att filmer ska vara textade. För att detta ska ske behöver medarbetare i
grundskoleförvaltningen informeras och fortbildas under kommande år.
Staden upphandlar nytt verksamhetssystem för hantering av allmänna handlingar
TILL-IT är ett projekt inom ramen för stadens gemensamma dokument- och ärendehantering. Projekt
TILL-IT handlar om att upphandla och införa ett nytt verksamhetssystem för stadens hantering av
allmänna handlingar. Bakgrunden är att nuvarande avtal går ut 2023 och innan dess ska staden ha
genomfört kravhantering, upphandling, implementering och bredinförande av det nya
verksamhetssystemet.
Övergång från QlikView till QlikSense
Malmö stad beslutade att under 2020 avsluta sin licens för visualiseringsverktyget QlikView. QlikViewapplikationerna migreras istället över till det nya visualiseringsverktyget QlikSense. Migreringen förväntas
vara klar i slutet av året 2020 men innebär ett fortsatt arbete vad gäller applikationsutveckling och
lanseringen av de nya apparna under 2021. I lanseringen av applikationerna kommer framtagande av
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instruktionsvideos och genomförande av eventuella utbildningsinsatser att vara en viktig del.

Implementerar Prorenata Elevakt – elevhälsoteamens gemensamma dokumentationsyta
Grundskoleförvaltningen implementerar elevhälsoteamens gemensamma digitala dokumentationsyta
Prorenata Elevakt, som är elevhälsoteamets gemensamma IT-stöd för dokumentation och
kommunikation. Elevakt främjar likvärdigt elevhälsoarbete och förenklar samarbetet och
kommunikationen mellan olika yrkesgrupper inom elevhälsan. Implementeringen är omfattande och sker i
tät dialog med skolorna utifrån identifierade utvecklingsbehov.
IT-stöd förbättrar bemanningsplaneringen
Ett bra och enhetligt IT-stöd för bemanningsplanering är en förutsättning för att förvaltningen ska kunna
arbeta proaktivt inom områdena arbetstid och bemanningsplanering. Ett gemensamt och
verksamhetsanpassat IT-stöd underlättar bemanningsplaneringen på skolnivå och möjliggör för
förvaltningen att få en helhetsbild. Under 2021 kommer förvaltningen att utreda vilket IT-stöd som bäst
svarar mot behoven.
Malmö stad har köpt in ett nytt system – Medvind – som ska stödja i bemanningsplaneringen inklusive
hanteringen av korttidsbemanning. Systemet kommer att pilotas i några av stadens förvaltningar under
2021. Beroende på utfallet av pilotprojektet kommer grundskoleförvaltningen kopplas på tidigast under
2022.
Planerar för upphandlingar av IT-system
Grundskoleförvaltningen planerar för flera kommande upphandlingar av IT-system. Detta gäller till
exempel upphandling av system för:




schema- och närvarosystem skola samt fritidshemsverksamhet.
bibliotekssystem.
ny modern elevadministrativ systemmiljö.

Omfattande digital utveckling kräver kompetensväxling
Det är ett högt tryck på den digitala utvecklingen. Digitaliseringen påverkar hela grundskolenämndens
verksamhet. Utifrån den nationella digitala strategin för skolväsendet, Malmö stads centrala digitala arbete
för samtliga nämnder – Det digitala Malmö – och grundskoleförvaltningens ambitioner pågår organisering
av det digitala utvecklingsarbetet så att det ska svara mot alla intressenters behov. Till detta tillkommer ett
ökat utvecklingsbehov av pedagogiskt och didaktiskt professionsstöd i den digitala miljön.
Grundskoleförvaltningen kommer därför att genomföra en växling av kompetensinriktningar inom den
förvaltningsövergripande organisationen.
Med utgångspunkt i bland annat den nationella digitala strategin genomför förvaltningen en kartläggning
av den digitala miljöns påverkan på didaktiken i skolornas undervisning.
Utvecklar riktad, kvalitetssäkrad och kompetensbaserad rekrytering
Antalet sökande till flera av förvaltningens utannonserade tjänster räcker fortsatt inte för att täcka
behoven och förvaltningen behöver fortsätta addera ytterligare rekryteringsmetoder för att öka
möjligheten att tillsätta tjänster med rätt kompetens. Uppsökande rekryteringsinsatser är viktiga och
värdefulla aktiviteter i framtidens rekryteringsarbete och har efterfrågats av verksamheten. Utvecklingen av
befintliga insatser men också utveckling av nya rekryteringsmetoder och uppsökande rekryteringsinsatser,
bland annat via Linkedin, fortsätter under 2021.
En god kandidatupplevelse är en viktig del av att förvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
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Under 2020 har kandidatupplevelser varit ett fokusområde vilket också fortsätter under 2021. Att öka
kunskaperna och förståelsen bland förvaltningens chefer kommer vara i fokus. Utvärdering av alla
genomförda rekryteringar pågår och resultatet kommer ligga till grund för nya utvecklingsinsatser.
Vid årsskiftet 2020/2021 inleds en kommuncentral upphandling av ett testverktyg för rekrytering. I
samband med detta kommer även ett nytt kompetensramverk att tas fram. Förvaltningens chefer kommer
sättas in i användandet av detta och på så sätt kommer arbetet med kompetensbaserad rekrytering att
fördjupas.
Samarbetar med fackliga organisationer för att utveckla arbetsmiljön
Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv bedöms arbetsmiljön vara en av de viktigaste förutsättningarna
för att förvaltningen ska behålla sina medarbetare och attrahera nya. Förvaltningen kommer därför fortsatt
att arbeta partsgemensamt i syfte att upprätthålla en god arbetsmiljö i förvaltningen och på varje
skola/arbetsplats. Att utveckla organisatoriska förutsättningar såsom arbetsorganisation, bemanning,
arbetstid, schema och återhämtning kommer stå i fokus under 2021. Kompetensutveckling inom området
och att skapa förutsättningar för dialog kommer prioriteras. Tillsammans med de fackliga organisationerna
har förvaltningen arbetat fram flera utvecklingsförslag som nu ska genomföras.
Stödet för att förebygga risker i arbetsmiljön kommer under 2021 förbättras bland annat genom att
årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, utvecklas. Årshjulet kommer att kommunicera
framgångsrika satsningar och funktionella metoder inom SAM, samt i högre grad integrera det
systematiska arbetsmiljöarbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Strävan är att det ska bli ännu
tydligare att verksamhetsutveckling och arbetsmiljöutveckling går hand i hand.
Slutför utvecklingsarbetet kopplat till facklig samverkan
Sedan 2018 har förvaltningen arbetat partsgemensamt med att utveckla den fackliga samverkan enligt en
beslutad handlingsplan. Bland annat har en stor utbildningsinsats för förvaltningens cirka 80
samverkansgrupper genomförts och en ny reviderad samverkansöverenskommelse arbetats fram. Under
2021 återstår några delar av implementeringen av den nya överenskommelsen vilka bland annat består av
lansering av en verktygslåda för samverkan samt ett antal övriga stödåtgärder för att underlätta
samverkansarbetet på alla nivåer i förvaltningen. Under första halvåret 2021 ska även en första utvärdering
och uppföljning av utvecklingsarbetet inom samverkan genomföras.
Löner snedvrids av brist på personal
Ökat statsbidrag till förstelärare samt indraget statsbidrag för rektorer på utvalda utanförskapsskolor under
2020 har lett till att förvaltningens beslutade lönestruktur snedvridits. Under 2021 behöver förvaltningen
börja åtgärda detta. Att förändra rådande lönestruktur är ett långsiktigt arbete som kommer att medföra
kostnader utöver de förvaltningen får kompensation för i stadens resursfördelning.
Det ökade elevunderlaget skapar ett behov av att anställa fler medarbetare, i synnerhet lärare som är ett
bristyrke på nationell nivå. På grund av ett svårt marknadsläge med färre legitimerade lärare har lönebilden
för främst nyutexaminerade lärare pressats upp. Förvaltningen har under 2019 konstaterat en löneglidning
på 0,49% vilket i bokslutet utgjorde en merkostnad på 6,4 Mkr utöver avtalsnivån. Förvaltningen kommer
därför ha ett fortsatt fokus på lönekostnadsutvecklingen 2021 och fortsätta insatserna med att befästa
arbetet med lönesättning utifrån lönestrukturer både i samband med nylönesättning och löneöversyn.
Under 2021 sker en översyn av förvaltningens lönekriterier. Kriterierna ska kopplas till innehållet i
medarbetarsamtalen mellan chef och enskild medarbetare där bland annat arbetet utifrån det strategiska
ramverket för varje elevs bästa skola följs upp.
Fortsatt arbete med nybyggnation, ombyggnation och omlokalisering
Skolutbyggnaden fortsätter även 2021 om än i förändrad karaktär. En ny grundskola – Malmö
Idrottsgrundskola – invigs och flera ombyggnationer färdigställs. Kommande år planeras Monbijouskolan,
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Djupadalsskolan samt Österportsskolan färdigställas. Det innebär att elever och personal kan flytta tillbaka
till sina lokaler inför höstterminen 2021. En majoritet av de lokaler som tidigare år bedömdes ha brister i
ventilationen har åtgärdats men än återstår några skolor vars ventilationssystem behöver moderniseras och
göras ändamålsenlig. Planeringen för dessa skolor förväntas preciseras under 2021.
Staden inrättar ny funktion för lokalförsörjning
En ny lokalförsörjningsfunktion har inrättats i staden, organiserad inom stadskontoret. Tillsammans med
lokalprocessenheten (LOPE) som finns organiserad inom serviceförvaltningen förväntas den nya
lokalförsörjningsfunktionen bidra till en mer ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Utmaningen för
dessa nya funktioner är att, i samverkan med förvaltningarna, utveckla, prioritera och ta fram vad som är
bäst för staden avseende lokalförsörjning. Det finns en förväntan om att funktionerna ska utgöra ett
viktigt stöd i arbetet med en gemensam stadsövergripande lokalförsörjning.
Arbetar med att begränsa ökade lokalkostnader
Arbetet med att begränsa kostnadsökningen i samband med investeringar i nya lokaler pågår och förväntas
intensifieras kommande år. Detta förutsätter hantering av särskilda förvaltningsspecifika särintressen i
byggprojekt som bedöms bli kostnadsdrivande, så som miljö- och kulturrelaterade krav. Högre ambitioner
än lagkrav beträffande miljö och bevarande av objekt som bedöms vara minnesvärda är ofta
kostnadsdrivande för skolprojekten. Ett gemensamt arbete för att definiera ansvar för att bära dessa
kostnader och för att minimera risken för denna typ av kostnader ingår i kommande års
förvaltningsövergripande samarbeten. En viktig aspekt i detta är att arbeta enhetligt över hela projektets
livstid samt arbeta lika i alla skolprojekt avseende exempelvis tidiga kostnadsbedömningar och
investeringskostnader i tidiga skeden.
En ny funktion i staden kommer nästa år att arbeta med att följa upp stadens investeringar och långsiktiga
driftskonsekvenser. Även grundskoleförvaltningen kommer att stärka detta arbete för att kontinuerligt
följa upp kostnadsutvecklingen i skolprojekt på övergripande nivå samt ta fram fastighetsekonomiska
konsekvensanalyser för skolbyggnadsprojekt i samband med beslut.
Obalans i utbyggnaden riskerar minska likvärdigheten
Utbyggnaden av nya grundskoleplatser påverkas i hög grad av stadens utbyggnadsplaner beträffande
bostäder och arbetsplatser. I utbyggnadsområdena saknas initialt grundskoleplatser helt och hållet.
Utbyggnaden av samhällsservice, som grundskola, sker i hög grad i utbyggnadsområdena. Inflyttning sker
dock inte bara där, utan över hela staden. Andelen nya tillgängliga skolplatser kommer periodvis inte
överensstämma med de platser där inflyttning av nya boende sker. Utmaningen kommande år är att bättre
matcha skolplatsutbyggnaden efter kontinuerlig inflyttning över året. Eftersom utbyggnaden av bostäder
koncentreras till en del av staden, är det främst den delen som berikas med nya skollokaler. Långsiktigt kan
det komma att skapa en obalans i typen av skollokaler som erbjuds över hela staden. Arbetet med
likvärdiga skollokaler är således ett viktigt fokusområde även kommande år. Grundskoleförvaltningens
styrgrupp för lokalplanering prioriterar likvärdiga och ändamålsenliga skollokaler även kommande år. Som
en del av arbetet kommer förvaltningen att ta fram ett lokalresursprogram som tydliggör vilka befintliga
skollokaler som behöver moderniseras och uppgraderas för att erbjuda elever och personal en
ändamålsenlig skolmiljö.
Förbättrar möjligheterna för källsortering
Grundskoleförvaltningen fortsätter att, i samverkan med stadsfastigheter, satsa på att bygga miljöhus för
de skolor som saknar det. Under 2021 kommer etapp 2 av miljöhusbeställningarna att hanteras.
Miljöhusen är viktiga ur ett pedagogiskt perspektiv. Genom att eleverna får kunskap om till exempel
källsortering skapas större engagemang och medvetenhet och i förlängning ett viktigt bidrag till att minska
det ekologiska fotavtrycket.
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Nationella beslut som påverkar/kan komma att påverka nämndens verksamhet
Ändrade kursplaner betonar fakta och förståelse
Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan och att de
ändrade kursplanerna ska börja gälla den 1 juli 2021. De huvudsakliga förändringarna är att:




fakta och förståelse betonas
det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
kunskapskraven är mindre detaljerade.

Skolverket får i uppdrag att se över svenskämnena
Flera nationella undersökningar visar att dagens svenskundervisning inte fungerar tillräckligt bra. Det finns
kvalitetsproblem i ämnet svenska som andraspråk och bristen på utbildade lärare är ett stort problem. Det
råder också otydlighet kring vilka elever som ska läsa ämnet svenska som andraspråk. Därtill är kurs- och
ämnesplanerna inte utformade för undervisning av nybörjare i svenska språket.
För att stärka utbildningen i svenskämnena och komma tillrätta med problemen ska Skolverket nu se över
ämnena svenska som andraspråk och svenska, inklusive regleringen av dessa, samt föreslå de förändringar
som behövs för att alla elever ska nå goda kunskaper i svenska. Skolverket ska redovisa sitt uppdrag senast
i december 2021.
Skolverket ser över timplanen
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av att omfördela tid mellan ämnena i
grundskolan och motsvarande skolformer. Syftet är att skapa en bättre balans mellan det centrala
innehållet och den tid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Skolverket ska särskilt analysera om man
kan minska eller ta bort undervisningstiden i elevens val så att den tiden kan fördelas på andra ämnen. I
uppdraget ingår också att titta på om det behövs åtgärder för att fler elever ska läsa språk utöver svenska
och engelska. Uppdraget ska redovisas till regeringen i mars 2021.Förvaltningen kommer att beakta och
eventuellt revidera den förvaltningsgemensamma timplanen utifrån kommande nationella beslut.
Skolor som vill ska få möjlighet att införa betyg från årskurs 4
Regeringen föreslår nya bestämmelser som innebär att en rektor ges möjlighet att besluta om att införa
betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt från årskurs 5 i specialskolan. För
de skolor som väljer att införa betyg från årskurs 4 gäller inte kravet på att upprätta skriftliga individuella
utvecklingsplaner för berörda elever.
De nya bestämmelserna om betyg från årskurs 4 föreslås träda i kraft den 1 april 2021 så att rektorer som
vill kan besluta om att införa tidigare betyg från höstterminen 2021. Då upphör även den
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 som har pågått sedan hösten 2017. För de skolor som inte
vill införa tidigare betyg gäller liksom i dag att betyg ska sättas från och med årskurs 6.
Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning
Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare.
Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av
undervisning eller om det är för få elever i skolan.
Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte
kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. De nya
reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. Detta skulle kunna innebära fler verktyg för förvaltningen att nå elever med
omfattande och problematisk frånvaro.
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Inför ett eventuellt användande av distansundervisning för en dylik elev är det viktigt att redskapet
används efter noggrann utredning och analys så att den enskilda elevens förutsättning och behov verkligen
bedöms gynnas av distansundervisning. Det är också viktigt att insatsen följs upp och kompletteras med
en plan för fysisk återgång till skolan.
Både fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun
eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt
bestämmelserna i skollagen.
Tillfällig lösning av statistiksekretessproblemet föreslås
Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer numera att uppgifter om enskilda huvudmäns verksamhet
omfattas av statistiksekretess. Kammarrätten i Göteborg har i ett antal domar gjort samma bedömning.
Detta har medfört att det nu saknas full tillgång till information på skolenhetsnivå. Det innebär i sin tur
bland annat att elever och vårdnadshavare inte kommer att ha uppdaterad information inför skolval och
att beslutsfattare inte kommer att ha tillgång till uppdaterat underlag för att kunna genomföra reformer
och fördela resurser till skolan.
Regeringen föreslår nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter
statistiksekretessen. Syftet är att säkerställa att myndigheter, kommuner och allmänheten på kort sikt får
tillgång till nödvändig information om skolenheter på samma sätt som före praxisändringen. Ändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara
på plats.
Skolenhetsregistret blir tillgängligt igen
Skolenhetsregistret innehåller information om vilka skolenheter som finns i landet, kontaktuppgifter till
skolorna och deras huvudmän. En ny förordning som regeringen har beslutat om gör det möjligt för
Skolverket att åter publicera ett uppdaterat skolenhetsregister. Förordningen trädde i kraft i november
2020.
Utredning föreslår åtgärder för minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
Utredningen Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)
tillsattes av regeringen 2018 och presenterade sina slutsatser i april 2020. I uppdraget ingick bland annat att
ta ställning till hur bestämmelserna kring skolplacering bör förändras för att främja en mer allsidig
sammansättning av elever inom förskolan och grundskolan. Utredningen skulle även kartlägga och
analysera skillnaderna i avsatta resurser för undervisning och elevhälsa mellan kommuner och enskilda
huvudmän. Utredningens slutsatser är att det behövs ett större statligt ansvarstagande, skolvalet behöver
reorganiseras, riktade statsbidrag bör omformas till sektorsbidrag och mer resurser bör tillförs. Frågan om
ett mer omfattande statligt ansvar för skolans resurser bör utredas vidare. Skolverket bör få en regional
struktur som bland annat kan arbeta med ett gemensamt skolval. Utredningen föreslår också att krav ska
ställas på att huvudmännen aktivt verkar för en allsidig social sammansättning av elever på sina
skolenheter och att rektor har ansvar för att inom givna ramar verka för allsidig social sammansättning av
undervisningsgrupper. Malmö stads yttrande gällande utredningens förslag har antagits under
kommunstyrelsens novembermöte 2020. Förvaltningen väntas påverkas av utredningens förslag framöver.
Betygsutredningens förslag läggs på riksdagens bord under våren
Beslutsprocessen efter den nationella betygsutredningen pågår och väntas påverka grundskolenämndens
verksamheter. Utredningens förslag är nära förknippade med revideringen av kursplanerna. Om riksdagen
fattar beslut om betygsutredningens förslag kommer det innebära att ytterligare ett betygssteg – Fx –
införs samt att betyg ska sättas utifrån en kompensatorisk och allsidig bedömning. Detta väntas träda i
kraft 1 juli 2021 och tillämpas från och med juli 2022.
Stärka kvalitet och likvärdighet i fritidshem
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Den statliga utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) om
fritidshem och pedagogisk omsorg har presenterat sitt betänkande med förslag som syftar till att stärka
kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg. Utredningen föreslår bland annat att
Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet och att
förtydligande krav om ändamålsenliga lokaler ska införas. Skolverket ska dessutom ges i uppdrag att
utveckla stödmaterial om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet.
Statlig utredning föreslår att möjlighet till särskilda undervisningsgrupper kvarstår
Den statliga utredningen En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor (SOU
2020:429) har redovisat sitt uppdrag om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och
grupptillhörighet. Utredningen har kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp och undersökt
om dagens resursskolor möter dagens behov. Utredningen föreslår bland annat:




dagens regler om placering av elever i särskild undervisningsgrupp bör behållas oförändrade
en kommun ska vid vissa grundskoleenheter få begränsa utbildningen till att avse elever i behov
av särskilt stöd (resursskola)
Skolverket bör, i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, få i uppdrag att ta fram
stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp.

Förslag om modersmål och studiehandledning behandlas nationellt
Den nationella utredningen Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer
(SOU 2019:18) är klar och lämnad till departementet. Våren 2020 svarade nämnden på remissen och
tillstyrkte bland annat förslaget att modersmålsundervisningen ska regleras i timplanen. Om förslaget blir
verklighet kan det få konsekvenser för stora delar av grundskolans verksamhet, organisatoriskt så väl som
ekonomiskt. Till exempel skulle förslaget medföra att ämnet behöver organiseras under skoldagen och att
eleverna har rätt till garanterad undervisningstid på samma sätt som övriga skolämnen. Genom förslaget
blir huvudmannen också skyldig att erbjuda undervisning i modersmål under hela elevens skoltid.
Utredningen föreslår vidare att undervisning i ämnet modersmål ska få omfatta mer än ett språk för en
elev. De nyanlända elever som har behov av studiehandledning kommer att ges en förstärkt rätt sådant
stöd.
Nationell utredning undersöker tioårig grundskola
Det pågår en nationell utredningen som har i uppdrag att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas
genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. Utredningen ska även föreslå vilken fortbildning och
kompetensutveckling som bör genomföras för förskolelärare och lärare. Uppdraget ska redovisas i april
2021.
Nya utmaningar gällande GDPR
I juli2020 avkunnade EU-domstolen en dom, Schrems II C-311/18, som har och kommer få stora
konsekvenser för överföring av alla kategorier av personuppgifter till USA. I dataskyddsförordningen
(GDPR) föreskrivs att överföring av personuppgifter till ett tredjeland bara får ske under förutsättning att
det mottagande landet garanterar en adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandlingen. Domen utgör en
stark begränsning av hur standardavtalsklausulerna kan användas för tredjelandsöverföringar i framtiden, i
synnerhet till USA.
Detta kan bland annat påverka Malmö stads och grundskolenämndens möjligheter att:



direkt lagra personuppgifter i USA (till exempel i molntjänster som Office365 och G-Suite for
Education som helt eller delvis utnyttjar datacentraler i USA för lagring)
skicka personuppgifter via e-post, chatt eller någon annan typ av elektronisk kommunikation där
uppgifterna kommer att behandlas i USA (till exempel Exchange for Office 365 och Teams)

Molntjänstleverantörena Microsoft och Google har bland annat uttalat att europeiska kunder fortsatt kan
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använda deras molntjänster med stöd av standardavtalsklausuler. Däremot är det enligt domen den
personuppgiftsansvarige (grundskolenämnden) som har ansvar för att standardavtalsklausulerna verkligen
lever upp till de krav som ställs i dataskyddsförordningen.
Förvaltningen har utarbetat ett antal tänkbara initiala åtgärder för att möta och begränsa följderna av
denna dom. Exempel på detta är att:



Bevaka eventuella initiativ i frågan från Datainspektionen, Europeiska dataskyddsstyrelsen och
EU-kommissionen.
Initiera dialog och överenskommelse med Malmö stads övriga nämnder om hur processen ska se
ut vad gäller ovanstående arbete för stadsgemensamma leverantörer, tjänster, verksamhetssystem
och personuppgiftsbehandling.

Barnombudsmannen kartlägger ungas utsatthet
Barnombudsmannen har i uppdrag att ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet
för rasism. Under 2021 har barnombudsmannen i uppgift att genomföra en nationell utredning kring barn
och ungas utsatthet för rasism.
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Plan för ekonomin
Resultaträkning
Tkr

Prognos 2020

Budget 2021

Förändring

423 298

449 536

26 238

Övriga intäkter

4 562 269

4 760 898

198 629

Totala intäkter

4 985 567

5 210 434

224 867

Lönekostnader

-2 371 262

-2 468 544

-97 282

-948 862

-990 600

-41 738

-180

-180

0

-3 320 304

-3 459 324

-139 020

-726 152

-766 552

-40 400

-5 798 184

-6 074 612

-276 428

-54 722

-58 670

-3 948

Totala övriga kostnader

-6 579 058

-6 899 834

-320 776

Nettokostnad exkl. finansnetto

-4 913 795

-5 148 724

-234 929

4 918 785

5 150 844

232 059

-4 990

-2 120

2 870

0

0

0

-4 918 785

-5 150 844

-232 059

Bidrag

PO-Pålägg
Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga kostnader
Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

Befolkningsprognos
Befolkning 6 - 15 år

Årsgenomsnitt 2020

Årsgenomsnitt 2021

Ökning 2021/2020

39 874

40 913

1 039

Budget 2021

Antalet folkbokförda individer i genomsnitt under 2021 beräknas, enligt Malmö stads befolkningsprognos,
öka med 1 039 elever jämfört med genomsnittet i budget 2020. Det betyder att det är det antalet elever
grundskolenämndens kommunbidrag 2021 baseras på.
Utöver folkbokförda individer beräknas i genomsnitt 57 asylsökande elever ha sin skolgång i Malmö under
2021.
Befolkningsprognosen tas fram under varje vår. Vid prognostillfället prognostiseras antal individer
innevarande år den sista december vilket kan skilja sig från vad utfallet blir. Det verkliga utfallet används
sedan i nästkommande års befolkningsprognos.
Antal elever i budget 2021
Grundskoleförvaltningen beräknar att totalt 40 720 Malmö elever, inklusive asylsökande elever, i
förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska beredas skolplats i genomsnitt under 2021.
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Grundskola inklusive förskoleklass
Budget 2021

Budget 2020

Diff

33 676

33 017

659

Elever från annan
kommun i Malmös skolor

280

301

-21

Totalt egen produktion

33 956

33 318

638

33 676

33 017

659

365

389

-24

6 228

6 119

109

40 269

39 525

744

Egen produktion
Malmö elever i egen
produktion

Befolkningsansvar
Malmö elever i egen
produktion
Malmö elever i annan
kommun och staten
Malmö elever i fristående
verksamhet
Totalt
befolkningsansvar

Antalet elever i grundskolan inklusive förskoleklass, beräknas uppgå i genomsnitt till 40 269. I budget
2020 beräknade grundskoleförvaltningen antalet elever till 39 525 vilket innebär att ökningen mot 2020 års
budget blir 744 elever. Antalet elever i förskoleklass beräknas minska med 71 till 4 324 jämfört med
budget föregående år. Andelen 6-åringar i förskoleklass beräknas till 98 %. Ett litet antal 6-åringar går i
förskola, grundskola eller grundsärskola.
Av samtliga elever i budget beräknas 6 228 elever ha sin skolgång i fristående verksamhet. Det är en
ökning med 109 elever jämfört med budget 2020. I oktober 2020 fanns det 6 077 elever i fristående
verksamhet. Andelen elever i fristående verksamhet beräknas till 15,5 %, vilket är samma som i budget
2020.
I budget 2021 beräknas 280 elever från andra kommuner ha plats i Malmös skolor. Antalet Malmöelever i
andra kommuners grundskolor beräknas till 365.
Grundsärskola
Budget 2021

Budget 2020

Diff

420

369

51

Elever från annan
kommun i Malmös skolor

2

3

-1

Totalt egen produktion

422

372

50

Egen produktion
Malmö elever i egen
produktion

Befolkningsansvar
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Budget 2021

Budget 2020

Diff

420

369

51

2

2

0

29

28

1

451

399

52

Malmö elever i egen
produktion
Malmö elever i annan
kommun och staten
Malmö elever i fristående
verksamhet
Totalt
befolkningsansvar

Antalet elever i grundsärskolan beräknas till 451 i genomsnitt, en ökning med 52 elever jämfört med
budget 2020. Antalet elever i grundsärskola var i oktober 2020 436. Ökningen har skett i alla kategorier.
Malmös andel av befolkningen i ålderskategorin 7 - 15 år som går i grundsärskola är 1,2 %.
Fritidshem
Budget 2021

Budget 2020

Diff

15 256

15 328

-72

Elever från annan
kommun i Malmös skolor

58

77

-19

Totalt egen produktion

15 314

15 405

-91

15 256

15 328

-72

80

99

-19

2 788

2 651

137

18 124

18 078

46

Egen produktion
Malmö elever i egen
produktion

Befolkningsansvar
Malmö elever i egen
produktion
Malmö elever i annan
kommun och staten
Malmö elever i fristående
verksamhet
Totalt
befolkningsansvar

Antalet elever med plats i fritidshem budgeteras att öka med 46 till 18 124 barn. Andelen barn 6 - 12 år
med plats i fritidshem beräknas till 60,9 % vilket är oförändrat jämfört med budget 2020. Andelen barn
med plats i fristående verksamhet är 15,4 % vilket är 0,7 procentenheter högre än i budget 2020.
Kommunbidrag
Förändring av kommunbidrag 2020 - 2021
Budget 2020

4 918 785

Justeringar budget 2020

40 000

Justering internränta

-3 045

Bas kommunbidrag 2021
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Budget 2020

4 918 785

Pris- och lönekompensation 1,8 %

89 203

Demografikompensation

142 400

Effektivitetskrav 0,8 %

-41 499

Förstärkning avs elevhälsa, värdegrund, sexuell hälsa
samt heder
Budget 2021

5 000
5 150 844

Justeringar i samband med underlag för slutlig budget
Kommunstyrelsen ökade grundskolenämndens kommunbidrag under budgetåret 2020 med 40 Mkr. Dessa
återtogs sedan efter att en ny befolkningsprognos presenterades i maj 2020 och det fanns behov inom
Malmö stad att omfördela medel p g a coronaviruspandemin. Dessa 40 Mkr ingår i basen för
kommunbidragsberäkningen 2021.
Justering görs av kommunbidragsbasen med 3 Mkr för sänkt internränta från 3 % till 1,25 %. Nivån på
internräntan justeras för att hamna i nivå med SKR:s förslag för internränta 2021.
Kompensation för pris- och löneökning samt demografi
Grundskolenämnden erhåller 1,8 % i kompensation för ökade priser och löner i budget 2021.
Antalet individer 6 - 15 år beräknas öka med 1 039 i genomsnitt i budget 2021 jämfört med budget 2020.
Grundskolenämnden erhåller demografiersättning med 130,3 Mkr för ökningen av antalet individer.
Utöver demografiersättningen erhåller grundskolenämnden 11 684 kronor/elev för ökningen av antalet
individer 6 - 15 år för utökad demografikompensation för hyror, totalt 12,1 Mkr. Den totala
demografikompensationen utgör därmed 142,4 Mkr i budget 2021. Per varje ny individ blir beloppet
137 055 kronor.
Grundskolenämnden åläggs ett effektiviseringskrav på 0,8 % vilket innebär en minskad ram med
41,5 Mkr.
Grundskolenämnden erhåller en förstärkning om 5 Mkr avseende elevhälsa, värdegrund, sexuell hälsa
samt heder.
Fördelning av resurserna från befolkningsansvar i budget
2021
Kommunbidrag
Intäkt från annan förvaltning
Statsbidrag*

5 150 844
1 705
262 612

Momskompensation

42 924

Intäkt fr annan kommun

30 779

Föräldraavgifter fritidshem

96 161

Totala intäkter

5 585 025

Köp av plats egen verksamhet*

3 170 692

Anslags- och specialverksamheter
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2021
Lokal- och kapitalkostnader egen verksamhet

765 977

Köp av plats fristående verksamhet

678 985

Köp av plats annan kommun och staten
Tilläggsbelopp, särskilt
Skolskjuts
Nämnd
Administration**

52 057
284 019
40 683
1 688
230 315

Myndighetskostnader

37 301

Övrigt***

10 326

Totala kostnader

5 585 025

* Inklusive likvärdig skola
**Inklusive administrativa chefer i skolor, utbildningschefer och administration central elevhälsa
***Värdegrundsarbete, Gröna skolgårdar, busskort åk 7-9 och kundförluster föräldraavgifter
Statsbidrag
Asylsökande elever
Förvaltningen söker statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever som finns i förvaltningens
skolor. För 2021 budgeteras intäkten till 6,0 Mkr. Beloppet är beräknat på ett årsgenomsnitt på 57
asylsökande i genomsnitt under året.
Elever från EU/ EES land
Grundskoleförvaltningen söker också statsbidrag för elever från EU-/ EES-land vars förälder arbetar eller
studerar i Sverige. Statsbidraget ska motsvara utbildningskostnaden för eleven. Beloppet beräknas till
2,0 Mkr 2021.
Papperslösa
För kostnader för papperslösa elever har grundskoleförvaltningen budgeterat statsbidrag med 1,4 Mkr.
Maxtaxa
Grundskoleförvaltningen erhåller statsbidrag för att följa gränserna för maximal avgift för
föräldraavgifterna i fritidshem. Statsbidraget minskas av staten årligen. De negativa ekonomiska effekterna
förväntas motverkas genom höjning av föräldraavgifterna. Kommunstyrelsen beslutar årligen om nya
maxavgifter enligt Skolverkets gränser. Statsbidraget utgör 29,8 Mkr för 2021.
Likvärdig skola
Grundskoleförvaltningen erhåller statsbidrag för likvärdig skola med 223,2 Mkr.
Övriga intäkter
Momskompensation
I ersättningar till fristående verksamhet ingår ett schabloniserat momspålägg på 6 %. För att kompensera
för momsutbetalningen kan grundskoleförvaltningen söka momskompensation från staten vilket ger en
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intäkt. Intäkten för momskompensation beräknas till 42,9 Mkr.
Försäljning av plats till annan kommun
Grundskoleförvaltningen fakturerar en ersättning för elever folkbokförda i annan kommun som går i skola
i Malmö. Ersättningen beräknas utifrån hemkommunens priser och beräknas till 30,8 Mkr.
Föräldraavgifter
Intäkten för föräldraavgifterna för fritidshem beräknas till 96,2 Mkr.

Kostnader för befolkningsansvaret

För undervisning av eleverna i kommunala skolor och fritidshem fördelas cirka 62 % eller cirka 3 447 Mkr
av den tillgängliga budgeten. Medlen används till undervisning, läromedel, elevhälsa med mera i skolor och
i fritidshem. Grundersättningen budgeteras att öka med 1,8 % för kommunala skolor F - 9 jämfört med
2020. För fritidshemmen ökar ersättningen med 1,8 % jämfört med 2020. För grundsärskolan budgeteras
den genomsnittliga ersättningen öka med 1,8 %.
I kostnaderna för egen verksamhet ingår modersmålsenhetens verksamhet som består av
modersmålsundervisning och studiehandledning. Från höstterminen 2020 har modersmålsundervisning i
förskoleklass tagits bort vilket ger helårseffekt 2021 och en besparing motsvarande 2,5 Mkr 2021.
I budget 2020 budgeterades inte för sommarpraktik för elever i årskurs 8. Detta budgeteras inte heller
2021.
Till kostnader för elever i fristående skolor och skolor i annan kommun eller hos staten beräknas en
ersättning på 731 Mkr, motsvarande cirka 13 % av budget. I denna ersättning ingår även ersättning för
hyra. Grundersättningen till Malmös fristående skolor beräkna öka med 1,3 % för förskoleklass, mellan 2,7
- 2,9 % för årskurs 1 - 9 och mellan 0,2 - 0,6 % för fritidshem. Hyresersättningen ökar med 2,6 % för
fristående grundskola, 2,1 % för fristående förskoleklass och 6,7 % för fristående fritidshem.
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I ovanstående totala ersättningar ingår strukturersättning som fördelas till grundskolor och fritidshem
enligt socioekonomiskt index. Strukturersättningen utgör 488 Mkr i budget 2021, vilket motsvarar 9,5 %
av kommunbidraget. Av medlen för statsbidraget för Likvärdig skola avsätts ytterligare 63 Mkr enligt
modellen för strukturersättning till Malmös kommunala skolor. Strukturersättningen utgör då totalt
551 Mkr. Se vidare under rubriken Utbildningsområden och stödfunktioner/Likvärdig skola.
Kostnaderna för nyanlända beräknas minska med 11,3 Mkr jämfört med budget 2020. Detta kan
eventuellt vara en engångseffekt av den pågående coronaviruspandemin då antalet nyanlända har minskat
under 2020. Vad som händer när vi får ett vaccin vet vi inte, kan eventuellt innebära att antalet nyanlända
ökar igen.
Hyres- och kapitalkostnaderna för kommunala skollokaler beräknas utgöra 766 Mkr eller cirka 13 % av
budget. För Malmö stads egna lokaler kvarstår det interna hyresstoppet som infördes inför budgetåret
2020. För att mildra nämndernas anpassningsbehov har servicenämnden ålagts att inte heller höja hyrorna
till nämnderna 2021. Av hyreskostnaden är 18,5 Mkr, en minskning med 4,5 Mkr jämfört med 2020, avsatt
för att täcka kostnader som uppstår i samband med ny- och ombyggnation, vilket inkluderar till exempel
transporter, flyttkostnader och uppstartsrelaterade kostnader. Pågående projekt som förväntas bli klara
under året är bland annat Djupadalsskolan, Idrottsgrundskolan, Österportskolan samt Monbijouskolan.
För elever med behov av särskilt stöd, i både kommunala och fristående skolor, beräknas en ersättning för
tilläggsbelopp med 320 Mkr eller cirka 6 % av de tillgängliga medlen.
Kostnaden för skolskjuts beräknas till 40,7 Mkr eller cirka 1 % av budget.
Kostnader för myndighetsutövning, grundskolenämnd, central administration och övrigt, se noter tabellen
på sidan 34, beräknas utgöra 280 Mkr eller cirka 5 % av budgeten. Grundskoleförvaltningen har i budget
2021 lagt ett effektiviseringskrav på 3% på samtliga förvaltningsövergripande avdelningar inklusive
utvecklingsavdelningen och samordning och stöd.
Den totala budgetomslutningen i 2021 års budget beräknas till 5 585 Mkr.
Resursfördelningsmodellen i budget 2021
Strukturersättning
2017 gjordes en utredning kring förvaltningens resursfördelningsmodell. Då konstaterades bland annat att
det finns starkt stöd bland rektorerna att skolorna får olika mycket pengar, att det inte finns några enkla
samband mellan resurser och resultat och att strukturersättningen används främst till
personalförstärkningar. Grundskolenämnden godkände utvärderingen 23 maj 2018. Sedan budgetåret
2019 har förvaltningen använt en modell för all verksamhet, såväl kommunal som fristående, där ett
genomsnittsvärde beräknas på de två senaste årens strukturindex vid beräkningen av strukturersättningen.
Sedan hösten 2019 har Statistiska centralbyrån (SCB) förändrat sin tillämpning av offentlighets- och
sekretesslagen när det gäller information om fristående skolor. Numera beläggs uppgifter om elevers
bakgrund och studieresultat med sekretess i de fall en enskild huvudman eller fristående skolenhet kan
identifieras.
Detta har lett till att grundläggande förutsättningar i det svenska skolsystemet har rubbats. Bland annat har
kommunens möjligheter att begära ut underlag som används för resursfördelning till skolor påverkats. Det
får till effekt att fördelningen inte kan göras fullt ut enligt skollagens bestämmelser och principen om lika
villkor. Grundskoleförvaltningen saknar därför möjligheten att använda ett genomsnittsvärde av två år.
Därför används enbart fjolårets värde som uppgifter till fördelningen. Det har bedömts vara möjligt att
göra en gång, men därefter bedöms risken bli för stor att fördelningen tappar sin träffsäkerhet. Detta
eftersom överensstämmelsen mellan gamla uppgifter och nu rådande förhållanden kan minska, vilket gör
att underlagen ger en felaktig bild. Den lösningen är alltså inte hållbar på sikt, men anses rimlig för det
kommande budgetåret.
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Regeringen föreslår nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter
statistiksekretessen. Regeringen har skickat ut promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa
tillgång till skolinformation på remiss. Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft
den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på plats.
Ersättningar till annan kommun
För att uppnå ökad träffsäkerhet av resurstilldelningen för Malmöelever i annan kommun används i
budget 2021 likt budget 2020 ett av SCB beräknat genomsnittligt strukturindex för alla elever med
skolgång i annan kommun. Men även här är värdet beräknat enbart på ett år eftersom tillgängliga värden
inte finns på grund av att SCB inte längre tillhandahåller dessa uppgifter på grund av sekretess.

Grundskola rektorsområde autism och grundsärskola rektorsområde autism
Verksamheten inom rektorsområde grundskola autism och rektorsområde grundsärskola autism har under
en längre tid brottats med betydande utmaningar såsom hög sjukfrånvaro, stor personalomsättning samt
svårigheter att uppnå en budget i balans. Med anledning av detta har grundskoleförvaltningen utrett och
tydliggjort vilka förstärkningar som behöver göras för att hantera problematiken. Detta innebär att
budgeten för 2021 anpassas efter 2020 års prognos.
Grundsärskola
Resursfördelningsmodellen för grundsärskola är uppbyggd på liknade sätt som för en grundskoleelev.
Grunden är att eleven erhåller grundbelopp och att tilläggsbelopp utgår för särskilda behov, oavsett
skolform. Detta innebär att elever i behovsgrupp A enbart berättigas till grundbelopp.
Ersättningssystemet ser ut enligt nedan:






Behovsgrupp A: enbart grundbelopp. Eleven bedöms få sina behov tillgodosedda inom ramen för
grundsärskolans ordinarie verksamhet
Behovsgrupp B: grundbelopp + tilläggsbelopp om 25 procent av grundbeloppet
Behovsgrupp C: grundbelopp + tilläggsbelopp om 75 procent av grundbeloppet
Behovsgrupp D: grundbelopp + tilläggsbelopp om 125 procent av grundbeloppet
I kategori E utgår individuella tilläggsbelopp utifrån den enskilda elevens behov.

Utbildningsområden och stödfunktioner
Volymer egen verksamhet
Antalet elever i Malmös kommunala grundskolor, inklusive förskoleklass budgeteras till 33 956 i
genomsnitt under året vilket är en ökning med 638 elever jämfört med budget 2020. Antalet elever
beräknas öka med 921 mellan vår- och höstterminen till 34 416 under höstterminen.
I Malmös egna kommunala grundsärskolor budgeteras antalet elever till 422 vilket är en ökning med 50
elever. I oktober 2020 fanns det 407 elever i Malmös kommunala grundsärskolor.
Antalet barn i Malmös kommunala fritidshem budgeteras till 15 314 i genomsnitt under året vilket är en
minskning med 91 barn jämfört med budget 2020.
Verksamhetens intäkter
Verksamheten finansieras till största delen av intäkt från befolkningsansvaret enligt en fastställd
ersättningsprislista. I priserna för 2021 till skolenheterna ingår en prisuppräkning med 1,8 %. Utöver
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ersättningen från befolkningsansvaret får verksamheten direkta statsbidrag från statliga myndigheter.
Totalt har 367 Mkr i statsbidrag budgeterats i verksamheten och det enskilt största statsbidraget är
Likvärdig skola. Anslagen för statsbidragen är riktade till varje huvudman separat vilket innebär att de
fristående skolorna själva söker bidragen från Skolverket.
Likvärdig skola
Regeringen har föreslagit förstärkning av den statliga finansieringen av skolan i enlighet med förslag från
den Skolkommission som regeringen tillsatte 2015. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående
insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och
grundskola. Statsbidraget som söks av varje huvudman uppgår till 223,2 Mkr för Malmö stad. Av de totalt
223,2 Mkr budgeteras att 210 Mkr kommer att fördelas till Malmös kommunala grundskolor. Av de
210,1 Mkr fördelas cirka 63 Mkr till Malmös kommunala skolor enligt modellen för strukturersättning.
13,1 Mkr budgeteras att användas för fortsatt finansiering av insatser som pågått inom ramen för
statsbidrag för ökad jämlikhet 2018 och för förvaltningens utvecklingsområden. Dessa satsningar är:





Varje elevs bästa skola, 1,9 Mkr
6,0 IKT-pedagoger 4,0 Mkr
Studi.se åk 7 - 9 1,6 Mkr
Utvecklingsarbete inom pedagogik, didaktik och metodik, PDM 5,6 Mkr

Fördelningsprincip gällande Likvärdig skola
Statsbidraget likvärdig skola ska finansiera utökade eller nya insatser för att stärka likvärdigheten och
kunskapsutvecklingen som huvudmannen har valt utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov.
Enligt villkoren kan bidraget användas till lön eller köp av tjänst, kurser, resor och studiematerial,
lärverktyg, insatser för hälsofrämjande skolutveckling samt till insatser som tidigare finansierats av annat
statsbidrag, till exempel lågstadiesatsningen.
Eftersom lågstadiesatsningen fasades ut under 2020 har grundskoleförvaltningen valt att kompensera
årskurs F - 3 via statsbidraget för likvärdig skola. Därav kommer Malmös kommunala grundskolor årskurs
F - 3 att tilldelas 7 561 kronor per elev som kompensation för den tidigare lågstadiesatsningen och utöver
detta tilldelas årskurs F - 9 1 049 kronor per elev. Via strukturersättningen tilldelas 1 869 kr i genomsnitt
per elev enligt samma modell som den ordinarie strukturersättningen.
Övriga statsbidrag
Andra stora statsbidragsanslag är Lärarlönelyftet och Karriärtjänster.
Från 2019 finns även statsbidrag för lärarassistenter. Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter
i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. Lärarassistent är personal som
avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. För
att få statsbidrag ska huvudmannen finansiera minst lika stor del av kostnaderna för de lärarassistenter
som bidrag ges för.
Resursanvändning
Malmö stads kommunala skolor planerar att använda de tilldelade resurserna för skolverksamheten enligt
fördelningen i tabellen nedan. Andelarna är exklusive statsbidrag.
Procentuell andel

Förskoleklass

Grundskola

Grundsärskola

60,3 %

61,3 %

65,9 %

2,7 %

2,6 %

1,6 %

Undervisning
Lärverktyg
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Procentuell andel

Förskoleklass

Grundskola

Grundsärskola

Elevhälsa

3,0 %

4,3 %

1,7 %

Måltider

8,8 %

6,5 %

2,5 %

Summa
verksamhetskostnad

74,9 %

74,8 %

71,6 %

Lokalkostnader

25,1 %

25,2 %

28,4 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Summa
grundersättning

I kostnadsslaget undervisning redovisas kostnaden för skolans samtliga undervisande personal samt
rektor. Kostnaderna för kompetensutveckling ingår också.
Lärverktyg avser kostnader för läroböcker och annat undervisningsmaterial samt elevdatorer och licenser
för pedagogisk programvara.
Under elevhälsa redovisas kostnader för skolläkare, skolsköterskor, psykologer och kuratorer.
Måltider avser kostnader för skolmåltider och kostnader i samband med dessa.
Lokalkostnader avser kostnader i samband med lokaler såsom lokalhyra och driftkostnader men också
förbrukningsinventarier vilka inte är pedagogiskt material.
Utöver summa grundbelopp kan verksamheterna ansöka om tilläggsbelopp för elever med behov av
extraordinärt stöd.
I tabellen ovan är inte den anslagsfinansierade modersmålsenheten inräknad.
För fritidshem fördelar verksamheten kostnaderna enligt nedanstående tabell.
Procentuell andel

Fritidshem

Omsorg och pedagogisk verksamhet

63,3 %

Pedagogiskt material och utrustning

2,1 %

Måltider

10,7 %

Summa verksamhetskostnad

76,1 %

Lokalkostnader

23,9 %

Summa grundersättning

100,0 %

Omsorg och pedagogisk verksamhet avser i fritidshemsverksamheten kostnaden för den pedagogiska
personalen.
Övergripande centrala administrativa kostnader
Nedan följer en tabell som visar de centrala övergripande administrativa kostnaderna samt kostnaderna för
myndighetsutövning i budget 2021.
2021
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2021

Varav licenser och adm IT system

Övergripande produktion

36 064

32 656

Förvaltningsledning

20 325

Övergripande administrativa
centrala kostnader

Strategisk funktion inom
utvecklingsavdelningen
Digitaliseringsenheten

3 260
20 331

Enheten för systemhantering

8 466

Pedagogisk inspiration Malmö

4 173

Enheten för pedagogiskt,
didaktiskt och metodiskt
utvecklingsstöd (PDM)

12 103

Kvalitets- och utredningsenheten

12 263

Kommunikationsenheten

10 265

HR-avdelningen gemensamt

12 214

Kompetensförsörjningsenheten

5 766

Rekryteringsenheten

8 896

Enheten för HR-stöd

10 844

Enheten för lokalplanering

9 160

Redovisningsenheten

3 616

Totalt

105

4 794

Gemensamma Fackliga

Enheten för budget och
uppföljning

4 430

10 939

342

230

12 502

1 212

195 042

49 914

7 286

800

12 169

3 738

Myndighetsutövning
Skolplaceringsenheten
Kanslienheten
Avdelningen kvalitet och
myndighet

2 146

Centrala specialistteamet

8 960

Skolstart Malmö

6 740

Totalt

37 301

4 538

Kostnaderna för den centrala administrationen, exklusive licenser och administrativa system, 145,1 Mkr, är
oförändrad jämfört med budget 2020. Totala kostnader inklusive licenser och administrativa system utgör
3,5 % av den totala kostnaden i budget 2021. Andelen har minskat med 0,1 procentenheter jämfört med
budget 2020. Kostnaderna för myndighetsutövning beräknas till 37,3 Mkr och utgör 0,7 % av den totala
budgeten, även här en minskning med 0,1 procentenheter. Kostnaderna inom övergripande produktion
består till största delen av systemlicenser för de administrativa IT-systemen och dessa har ökat med
3,8 Mkr jämfört med 2020.
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Förvaltningens gemensamma stödfunktionsavdelningar, HR, ekonomi och kvalitet och myndighet samt
utvecklingsavdelningen har i budget 2021 fått effektiviseringskrav motsvarande 3 % av budgetramen för
2020 samt fått kompensation för pris- och löneuppräkning med 1,8 %.
Pedagogisk inspiration Malmö, en gemensam enhet mellan de tre skolförvaltningarna, har i budgeten fått
en löneuppräkning med 1,8 %. PI har inför 2021 fått ett effektiviseringskrav motsvarande 7,2 % på de
gemensamma delarna av PI.
Inom pedagogisk inspiration kommer arbetet med antisemitism att fortsätta under 2021, för detta avropar
grundskoleförvaltningen medel från kommunstyrelsen.
Enheten för pedagogiskt, didaktiskt och metodiskt utvecklingsstöd, PDM, består från och med budgetåret
2021 av fyra sektioner sedan språkutveckling tillkommit. Sektionen för språkutveckling har skapats av den
tidigare sektionen vägledning och stöd som fanns på mottagningsenheten inom samordning och stöd.
Effektiviseringskravet inom utvecklingsavdelningen har genomförts genom neddragningar motsvarande
2,25 årsarbetare.
Digitaliseringsenheten har utökats med 1,0 årsarbetare för arbetet med en digitaliserad förvaltning.
Inom systemenheten har utökning skett med 1,0 årsarbetare för arbetet med bibliotekssytemet Selma samt
med utökade kostnader för Selma och pedagogiska system p g a att förskoleförvaltningen har valt att
successivt trappa ner sin medfinansiering av dessa. Detta samfinansieras 2021 med förskoleförvaltningen
och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen men förskoleförvaltningen kommer fasas ut fr o m
2022. Grundskoleförvaltningens andel 2021 uppgår till 55 %.
Under förvaltningsledning samlas kostnaderna för administrativa lokaler för grundskoleförvaltningen
vilket utgör 7,8 Mkr av kostnadsposten. Här finns även budgeterade kostnader för lokaler som avser
stängda skolor, uppgår 2021 till 5,9 Mkr. När det gäller nysatsningar på Chromebooks till skolorna finns
inte heller 2021 några medel för detta i den förvaltningsövergripande budgeten.
Skolplaceringsenheten har utökats med 0,5 årsarbetare för hantering av interkommunala ersättningar.
Detta för att avlasta rektorerna i deras arbete med att teckna avtal om tilläggsbelopp, då de har elever som
är i behov av extraordinära stödinsatser och samtidigt är folkbokförda i annan kommun.
För kompetensförsörjningsenheten inom HR-avdelningen har projekten utökats med 1,3 Mkr i
förhållande till budget 2020. Ökningen förklaras av att 2021 budgeteras med helårskostnader för projektet
arbetsintegrerad utbildning. I budgeten för 2021 finns budgetmedel för följande projekt:






Behörig på arbetstid 700 tkr
Arbetsintegrerad utbildning 5 040 tkr
Uppdragsutbildning grundlärare med inriktning fritidshem 1 400 tkr
Teach for Sweden.1 500 tkr
Seniora handledare 500 tkr

Inom HR-avdelningen finns två ytterligare enheter, en som arbetar med rekrytering och en som arbetar
med HR-stöd. Inom HR-avdelningen har en tjänst flyttats från kompetensförsörjningsenheten till
rekryteringsenheten.
Inom ekonomiavdelningen finns tre enheter, enheten för budget och uppföljning, redovisningsenheten
samt enheten för lokalplanering. Inom redovisningsenheten har förändringar skett under 2020 då deras
uppdrag utökats med redovisningen för kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. Detta har inte
påverkat grundskoleförvaltningens budget då denna utökning finansieras genom en intäkt från köpande
förvaltningar. JP infonet, ett it-verktyg för juridisk information har budgetmässigt flyttats från enheten
budget- och uppföljning till kanslienheten.
För att skapa förutsättningar för skolledarnas viktigaste uppdrag, att leda det pedagogiska arbetet,
beslutade förvaltningen att inrätta tjänster som administrativa chefer i samband med budgeten för 2018.
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Denna satsning kvarstår i budgeten för 2021.
För övriga övergripande enheter består kostnaderna till största delen av lönekostnader och kostnader för
administrativa IT-system.
Samordning och stöd, SoS
Samordning och stöd har i budget 2021 dels inarbetat ett effektiviseringskrav på 3 %, motsvarande
5,8 Mkr, och dels fått kompensation för uppräkning av pris- och lön med 1,8 %.
Anslagen till den centrala elevhälsan som omfattas av psykologenheten, medicinska elevhälsan centrala
specialistteamet och gemensamt stöd elevhälsa har fått en uppräkning med 1,8 %. De har också fått del av
besparingskrav på 3 % i förhållande till 2020 års budget. I budget 2021 har en utökning skett med 0,5
årsarbetare specialpedagog inom centrala specialistteamet för arbete med det nya verksamhetssystemet
Prorenata och 1,0 årsarbetare utvecklingssamordnare syn.
Modersmålsenheten har inför budget 2021 ålagts ett effektiviseringskrav på 2 % av 2020 års anslag, vilket
innebär att anslaget har reducerats med 2,5 Mkr. Från och med läsåret 2020/2021 bedrivs
modersmålsundervisning för elever i årskurs 1 - 9. Detta innebär att det blir helårseffekt av den förändring
som påbörjades 2020, vilket innebär att anslaget justerats ned med 2,5 Mkr. Anslaget har fått en
uppräkning med 1,8 % för pris- och lön. Detta sammantaget ger ett anslag för 2021 som uppgår till
123 217 Mkr. Modersmålslärare som undervisar motsvarande minst 50 % av tjänst på en skola i ett språk
är anställda på skolan och rektor är arbetsgivare för dessa, vilket betyder att rektor leder och fördelar
arbetet för dessa lärare. Finansieringen sker genom modersmålsenhetens anslag.
Från och med augusti 2020 har mottagningsenheten omvandlats till Skolstart Malmö som är en gemensam
mottagnings- och inskrivningsenhet för grundskoleförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen. I samband med omorganisationen sågs budgeterade volymer, kompetenser
och arbetssätt över. I samband med detta flyttades det som kallades vägledning och stöd över till
utvecklingsavdelningen, vilket innebar att 8,0 årsarbetare flyttades från mottagningsenheten till
språkutveckling inom utvecklingsavdelningen. Anslaget 2021 för grundskoleförvaltningen för Skolstart
Malmö uppgår till 6,7 Mkr.
SU-grupper resurs ingår i en gemensam enhet under samordning och stöd och från och med läsåret 20/21
finns det 6 SU-grupper resurs. Det är budgeterat med totalt 96 platser i denna verksamhet för 2021.
Enheten arbetar för att få mer likriktade åldersgrupper i respektive SU-grupp. Detta för att kunna få mer
homogena undervisningsgrupper. Detta bedöms bättre både för elever och personal.
Under höstterminen 2019 startades centrala flexteamet inom de centrala SU-grupperna och hösten 2020
utökades verksamheten, inom befintlig ram för 2020, med lotsteamet. Lotsteamet bedriver undervisning
för elever i årskurs 6 - 9 som har starkt normbrytande beteende och behöver undervisning utanför
ordinarie skola. Insatsen sker under 6 - 8 veckor och max två elever får undervisning samtidigt. Detta är
ett samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Syftet är att hjälpa eleven såväl
kunskapsmässigt som socialt och tillsammans finna insatser/stöd som gynnar eleven och hjälper eleven att
göra kloka val och skapa framtidstro. Centrala flexteamet är ett stödteam som arbetar med elever med hög
skolfrånvaro. Rektor ansöker om stöd och målet är att eleven skyndsamt skall tillbaka till skolan för att de
ska kunna tillgodogöra sig grundskoleutbildningen. Målgruppen är främst elever i årskurs 2–6. Eftersom
verksamheten utökats med lotsteamet har budgeten utökats med 2,0 årsarbetare i budget 2021.
Budgetramen uppgår till 5,7 Mkr.
Förstärkning avseende elevhälsa, värdegrund, sexuell hälsa samt heder
I grundskolnämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkning skett med 5,0 Mkr avseende elevhälsa,
värdegrund, sexuell hälsa samt heder. Av dessa kommer medel att användas till en rörelsepedagog och till
att inrätta en tjänst på flexteamet för undervisning av elever i skyddat boende. Resterande medel syftar till
att stärka och vidareutveckla pågående och planerade insatser inom området till stöd för elevers lärande
och välmående. Insatserna bedöms också ge goda förutsättningar att genom systematiska, främjande och
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förebyggande insatser möta identifierade utmaningar. Följande insatser planeras för 2021:








Rörelsepedagog inom utvecklingsavdelningen 0,8 Mkr
Undervisning av elever i skyddat boende 0,7 Mkr
STfL – systematiskt tillsammans för lärande – en samarbetsbaserad elevhälsomodell som
syftar till att stärka likvärdiga förutsättningar för elevers lärande och välmående. Skolornas
identifierade behov överstiger befintliga resurser i implementeringen. Genom att förstärka
arbetsgruppen kan en god implementeringstakt säkerställas till stöd för skolornas
elevhälsoutveckling. Beräknad kostnad 1,3 Mkr.
Heder – identifierade utmaningar kvarstår och med förstärkning 2021 kan samordnande funktion
förstärka befintliga insatser i samråd med skolorna utifrån identifierade förutsättningar och behov.
Beräknad kostnad 1 Mkr.
Sex- och samlevnad – mycket är gjort under 2020 men med förstärkning 2021 kan samordnande
funktion inom området förstärka befintliga insatser ytterligare i samråd med skolorna utifrån
identifierade förutsättningar och behov. Beräknad kostnad 1 Mkr.
Prorenata Elevakt – elevhälsans gemensamma digitala dokumentations- och
kommunikationsyta. Implementering fas 1 med fokus på användarbehörigheter pågår men
övergår inför 2021 i fas 2 med fokus på verksamhetsnära, hållbar drift och utveckling utifrån
identifierade behov. Förstärkt support för att frigöra resurser för verksamhetsnära stöd utifrån
skolornas behov. Beräknad kostnad 0,2 Mkr.

Investeringsram
Typ av investering

Prognos 2020

Budget 2021

Förändring

76 500

67 500

-9 000

76 500

67 500

-9 000

Summa

Den tilldelade ramen för investeringsutgifter för år 2021 är 67,5 Mkr. Grundskoleförvaltningens
investeringsutgifter avser främst inredning av skollokaler.
Av det planerade totala investeringsbeloppet avser cirka 24 Mkr diverse investeringar inom
utbildningsområdena, samordning och stöd samt utvecklingsavdelningen.
De största investeringsobjekten är uppstart av Djupadalsskolan, Idrottsgrundskolan, Österportskolan och
Monbijouskolan under 2021 och för dessa uppgår investeringsbudgeten till 31 Mkr för 2021.
Förvaltningen har också en ospecificerad reserv för investeringar som 2021 uppgår till 12,5 Mkr.
Gränsen för vad som betraktas som inventarier respektive investeringar förändrades 2019. Numera har
Malmö stad en gräns för vad som klassificeras som investering som uppgår till ett halvt prisbasbelopp.
Denna gräns är den vanligaste förekommande i andra kommuner. Ändringen innebär att en större andel
nyinköpta objekt betraktas som investering.
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