Måluppfyllelsen i årskurs 9 fortsätter att öka
Grundskolenämndens verksamhet uppvisar en högre måluppfyllelse i jämförelse med föregående läsår.
Andelen elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet har ökat, den totala andelen behöriga elever har ökat
varje läsår sedan 2016/2017. Även det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har ökat. Förbättringen hos
den femtedel elever med lägst meritvärde har varit särskilt stark de senaste två åren. Det innebär att
skillnaden mellan den femtedel elever med högst meritvärde och femtedelen med lägst meritvärde
fortsätter att minska.
De största utmaningarna kräver långsiktigt utvecklingsarbete
Grundskoleförvaltningens åtagandearbete under året bedöms ha haft en positiv inverkan på både
verksamhet och resultat, även om mycket arbete kvarstår. Under läsåret 2020/2021 har förvaltningen
arbetat med ett undersökande åtagande om undervisningen i svenska som andraspråk, vars slutsatser
väntas under hösten 2021. Tre utvecklande åtaganden om ett sammanhållet styr- och ledningssystem för
varje elevs bästa skola, kompetensförsörjning respektive matematikundervisning berör stora delar av
nämndens verksamhet. Inom samtliga åtaganden behöver de bakomliggande utmaningarna angripas från
flera olika perspektiv, vilket kräver en långsiktighet i arbetet. Även om flera hittills genomförda insatser
har gett goda resultat, till exempel syns en positiv utveckling gällande behörighetsgraden på personalen i
flera skolformer, är åtagandearbetet något som planeras att pågå en längre tid. Samtliga åtaganden och det
systematiska kvalitetsarbetet i sig syftar till högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet.
Pandemin fortsätter att prägla verksamheten
Precis som i resten av samhället har pågående pandemi präglat verksamheten även under 2021. Pandemin
och de restriktioner, riktlinjer och rekommendationer som den medfört har krävt anpassningar på alla
nivåer. Under året har flera skolor till exempel behövt övergå till nätbaserad undervisning eller liknande
för flera klasser och/eller årskurser, vilket nämnden också rapporterar som en väsentlig avvikelse. I övrigt
har pandemin tidvis påverkat elev- och personalfrånvaron och inneburit delvis inställda nationella prov,
som är ett viktigt underlag vid både bedömningen av elevers kunskaper och vid övergripande uppföljning
och analys. Pandemin har också haft mer positiva följdeffekter, såsom en ökad digital mognad i
verksamheten.
I dagsläget går det inte att förutspå pandemins långsiktiga effekter för elevernas lärande och
kunskapsutveckling. Nationella rapporter visar bland annat att elever och lärare upplever att det är svårare
att både be om och ge hjälp och stöd vid distansundervisning och att distansundervisning påverkar
elevernas mående negativt. Det finns därmed en oro för att särskilt utsatta elever är de som också riskerar
att drabbas hårdast vid distansundervisning. Det kan också finnas en risk för att inställda nationella prov
har påverkat bedömningen av elevernas kunskaper och betygssättning. Verksamheten kommer att
fortsätta bevaka och följa upp eventuella långsiktiga konsekvenser av pandemin inom ramen för ordinarie
uppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet.
Ekonomisk prognos och utfall
För 2021 prognostiserar grundskolenämnden ett positivt resultat om 20 Mkr jämfört med budget men
nämnden ser ett antal osäkerhetsfaktorer i prognosen. Nämnden ser, i förhållande till vad som var känt i
samband med budgeten, utökade lönekostnader om 8,2 Mkr utifrån det nya läraravtalet. Vidare har
nämnden fått en kostnad motsvarande 7,5 Mkr för de så kallade extratjänsterna eftersom dessa inte
tillsattes förrän i augusti. Nämnden har även ett utökat behov av grundsärskoleplatser i förhållande till
budget.
I prognosen är hänsyn tagen till att nämnden ser lägre volymer än budget av grundskoleplatser och
fritidshemsplatser vilket balanserar de utökade kostnaderna. De utökade kostnaderna balanseras även av
att nämnden har fått utökat kommunbidrag via den så kallade skolmiljarden och erhållit ersättning för

sjuklönekostnader från staten med anledning av coronaviruspandemin under perioden januari-augusti
2021. Staten har även aviserat om ytterligare statsbidrag som balanserar de utökade kostnaderna.
Grundskolenämnden redovisar ett överskott om 73 Mkr för perioden januari-augusti. Nämnden ser lägre
volymer av såväl skolplatser som fritidshemsplatser i förhållande till budget, vilket ger en positiv avvikelse
på befolkningsansvaret för perioden. Det finns även en positiv avvikelse för perioden på
utbildningsområdena, samordning och stöd samt de förvaltningsövergripande verksamheterna. Det finns
överskott på personalkostnader och övriga kostnader. Eftersom det under ett budgetår förekommer två
olika läsår medför det försiktighet i verksamheten under vårterminen.
Grundskolenämnden prognostiserar oförändrad investeringsram jämfört mot budget.

I det här kapitlet sammanfattas verksamhetens utveckling under året. Inledningsvis beskrivs
verksamhetens utveckling i förhållande till grundskolenämndens övergripande planering för 2021,
företrädesvis utifrån grundskoleförvaltningens åtagandeplan 2020/2021 och övrig planering som beskrivs i
nämndens budget 2021. Därefter beskrivs avvikelser i grunduppdraget och avstämning av nämndens
arbete med kommunfullmäktigemålen, i särskilda stycken avsedda för detta.
Det systematiska kvalitetsarbetet och åtaganden 2020/2021
Grundskolenämndens verksamheter styrs av skollag och förordningar samt läroplaner (Läroplanen för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt Läroplan för grundsärskolan) och som skolhuvudman ska
nämnden bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det medför bland annat att grundskoleförvaltningen
läsårsvis sammanfattar läsåret som gått i en kvalitetsrapport och planerar utvecklingsarbetet för
kommande läsår i en åtagandeplan. I åtagandeplanen prioriterar och sammanfattar förvaltningen således
sitt viktigaste utvecklingsarbete.
Förvaltningens åtagandeplan för 2020/2021 finns också beskriven i nämndens budget för 2021.
Grundskoleförvaltningen arbetar med två olika typer av åtaganden, undersökande respektive utvecklande
åtaganden. Undersökande åtaganden fokuserar på att förstå bakgrundsorsakerna till en utmaning.
Utvecklande åtaganden fokuserar istället på att förbättra arbetet inom ett område där bakgrundsorsaken
till problemet är känt. De åtaganden grundskoleförvaltningen har arbetat med under läsåret är:
Undersökande åtaganden
•

Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk

Utvecklande åtaganden
•
•
•

Matematikundervisning för alla
Varje elevs bästa skola - förbättra och fördjupa styr- och ledningssystemet
Kompetensförsörjning

Inom det undersökande åtagandet om svenska som andraspråk har en tvärprofessionell projektgrupp
under våren jobbat med datainsamling. Gruppen har fått göra vissa justeringar i planeringen på grund av
rådande restriktioner, till exempel har lektionsobservationer och intervjuer med elever och personal fått
skjutas fram. Projektgruppens delrapport från maj 2021 innehåller preliminära slutsatser om bland annat
bedömningen av elevers behov av undervisning i svenska som andraspråk, organiseringen av
undervisningen i ämnet och behörighet/fortbildning inom ämnet. En slutrapport med vidare analys och
rekommendationer sammanställs under hösten 2021. På sikt förväntas den fördjupade analysen bidra till
en bättre förståelse för den bakomliggande problematiken och vilka insatser som behövs. Det ger en bra
utgångspunkt i det fortsatta arbetet för högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet för grundskoleeleverna
i Malmö.
Det utvecklande åtagandet om en matematikundervisning för alla springer ur ett tidigare undersökande
åtagande. Slutsatserna därifrån har bidragit till ett långsiktigt och omfattande utvecklingsarbete, där stora
delar planerats under våren och inleds under hösten 2021. Projektet i sin helhet ska pågå till 2023 och
syftar till en samlad kompetens- och organisationsutveckling som ska ge långsiktiga effekter på lärares
kollektiva och kollegiala lärande och på elevers matematikkunskaper. Det innehåller flera delprojekt som
berör olika aspekter och nivåer i nämndens verksamhet, bland annat deltagande i Sveriges kommuner och
regioners (SKR) och Nationellt centrum för matematikutbildnings (NCM) gemensamma satsning
"Styrning och ledning matematik" och utbyggnad av gemensamma stödmaterial för både pedagoger och
skolledare samt utvecklingsarbete via pedagogiska nätverksgrupper.
Arbetet med de utvecklande åtagandena för varje elevs bästa skola och kompetensförsörjning har pågått i
flera år, då dessa härleds till några av nämndens största och långsiktiga utmaningar. Varje elevs bästa skola

handlar om att skapa ett sammanhållande styr- och ledningssystem, som i största möjligaste mån
motverkar elevers skilda förutsättningar och gör Malmös kommunala grundskolor till den bästa skolan för
varje elev. Under läsåret 2020/2021 har fokus varit på att införa och befästa mycket av tidigare delprojekts
arbete, till exempel genom kvalitetsdialoger utifrån förvaltningens framtagna strategiska ramverk och
arbete med att omsätta ramverket i praktik på Ledarforum och andra ledarträffar. Arbetet fortsätter under
läsåret 2021/2022 och bedöms kunna få en långsiktig positiv effekt för både måluppfyllelse och
likvärdighet.
Inom det utvecklande åtagandet om kompetensförsörjning har flera insatser/projekt fortsatt under läsåret,
bland annat Uppdragsutbildning fritidshem, Behörig på arbetstid och Arbetsintegrerad lärarutbildning. Projekten har
bidragit till ett ökat antal behöriga medarbetare, behörighetsgraden ökar något i alla skolformer inom
nämndens verksamhet. Samtidigt kvarstår behovet av att rekrytera och behålla behörig personal, en
fortsatt nationell brist på behöriga lärare i kombination med befolkningsökning gör att
kompetensförsörjningen fortsatt är en av nämndens största utmaningar. Att hitta olika vägar för att möta
behovet av behörig personal är avgörande för att kunna ge Malmös grundskoleelever en likvärdig
utbildning av hög kvalitet.
Under höstterminen 2021 färdigställs förvaltningens kvalitetsrapport för 2020/2021 samt åtagandeplan för
2021/2022. Eventuella nya åtaganden för nästkommande läsår kan därmed beskrivas närmare i nämndens
budget för 2022.
Övrigt arbete
Utöver åtagandearbetet har nämndens verksamheter arbetat i enlighet med den planering som anges i
nämndens budget 2020, bland annat genom:

Fortsatt utveckling av undervisning inom sexualitet, samtycke och relationer
Arbetet leds av Pedagogisk inspiration (PI) och riktas till samtliga skolförvaltningar. Gentemot
grundskolenämndens verksamhet har mycket av vårens arbete handlat om förberedelse inför de
läroplansändringar som träder i kraft höstterminen 2022. Under våren har den befintliga arbetsgruppen
utarbetat en grundmall för en digital workshop med fokus på läroplansändringarna och den synvända de
kan medföra på skolan. I samband med det har arbetsgruppen utvärderat och förändrat sitt arbetssätt.
Från att tidigare har bjudit in till utbildningar på PI erbjuds nu istället träffar ute på skolor, där hela
kollegiet deltar. Det medför en annan förankring på skolan, då träffarna förbereds tillsammans med till
exempel skolans ledning eller elevhälsoteam och når hela kollegiet. Skolorna får på så sätt möjlighet att
göra gemensam sak av att utveckla arbetsområde sexualitet, samtycke och relationer. Fyra pilotskolor har
under våren också fått handledning i att ytterligare fördjupa sitt arbete med sexualitet, samtycke och
relation genom att knyta det till skolans systematiska kvalitetsarbete och andra redan pågående processer
på skolorna.
En utmaning har varit att komma i kontakt med och kunna komma ut på skolor, inte minst på grund av
pandemin. När arbetet i en verksamhet kommer igång upplever arbetsgruppen att det både finns ett behov
av och en efterfrågan på stödet som ges.
Samverkan med Malmö universitet har fortsatt under året, med fokus på de nya lärarutbildningarna och
didaktik inom arbetsområdet. Under året har även deltagande på Malmö Pride House planerats och
genomförts, på temat skolans uppdrag med sexualitet, samtycke och relationer ur ett
HBTQIA+perspektiv.

Kompetenshöjande insatser inom området heder
Genom det stadsövergripande utvecklingsarbetet inom området heder har det sedan tidigare identifierats
att skolan är en viktig arena för att nå barn och unga som lever med hedersnormer. Genom PI arbetar de
tre skolnämnderna i ett gemensamt utvecklingsarbete kring hedersproblematik inom skolans
verksamheter, en problematik som berör många olika ansvarsområden samt roller och mandat inom
verksamheterna.

Inom grundskolenämndens verksamheter har arbetet hittills under året bland annat innehållit
genomförande av en digital basutbildning om hedersproblematik för kuratorer (i både grund- och
gymnasieskola) och planering av en konferens för skolsköterskor och skolläkare i september 2021.

Arbete för att motverka antisemitism
Även detta arbete drivs av PI och berör samtliga skolförvaltningar. Projektet fokuserar just nu på
utbildningsinsatser och framtagande av material. I augusti 2021 arrangerades en digital fortbildning om
antisemitiska konspirationsteorier. Under hösten planeras ytterligare utbildningsdagar om Israel/Palestina
respektive nationella minoriteter. Flera skolor har också beställt egna utbildningar eller stöd i det lokala
utvecklingsarbetet. Dessutom fortsätter arbetet med hågkomstresorna och samverkan med olika aktörer i
civilsamhället.

Bättre service genom utökat samarbete med stadens kontaktcenter
Antalet ärenden från grundskoleförvaltningen som hanteras hos Malmö stads kontaktcenter har ökat
under 2021. Uppskattningen är att grundskoleförvaltningens andel av antalet ärenden kommer att öka från
4 procent till mellan 7 - 10 procent på årsbasis.
Grundskolenämnden bedömer att fler vårdnadshavare får hjälp och service och att kvaliteten i samtalen
har höjts sedan grundskoleförvaltningen inledde det utökade samarbetet med kontaktcenter. Det pågår ett
gemensamt systematiskt kvalitetsarbete mellan grundskoleförvaltningens skolplaceringsenhet och
kontaktcenter för hela tiden leta efter förbättringspotential och därmed kunna minimera antalet samtal.

Söka skola och skolbyte
Söka skola 2021 riktade sig till blivande förskoleklass- och sjundeklasselever. Drygt 5900 elever bjöds in.
Av dessa skolplacerades cirka 5500 elever. Skillnaden mellan antalet elever som bjöds in och antalet elever
som i praktiken placerades beror dels på att somliga elever har flyttat ut från kommunen, dels på att
somliga elever har blivit antagna till fristående skolor eller kommunala skolor med spets- och
profilinriktning.
Av de som deltog i Söka skola inför förskoleklass fick cirka 96,5 procent av barnen plats på en sökt skola.
Drygt 85,5 procent fick plats vid den skola som söktes i första hand. Ungefär 3,5 procent av barnen kunde
däremot inte placeras vid en önskad skola och placerades istället vid en anvisad skola. Av eleverna som
ansökte inför årskurs 7 placerades cirka 95,5 procent av barnen på en sökt skola. Cirka 78,5 procent fick
plats vid den skola som söktes i första hand. Ungefär 4,5 procent av barnen kunde däremot inte placeras
vid en önskad skola och placerades istället vid en anvisad skola.
Under våren genomfördes även årets första skolbytesperiod. Nästan 1300 elever i alla årskurser deltog och
cirka 53 procent av dessa elever fick en ny skolplacering inför höstterminen 2021. Årets andra
skolbytesperiod inleds under oktober månad.
Under slutet av 2020 påbörjades implementeringen av förvaltningens nya IT-stöd för skolplacering (Mitt
Skolval). Det nya IT-systemet medför flera fördelar, inte minst inför Söka skola 2022, där kommunens
fristående skolor kommer ges möjlighet att inkorporera sina placeringsprocesser i kommunens IT-system.
Detta kommer i sin tur medföra en bättre samordning mellan de kommunala och fristående
antagningsprocesserna. Samtidig medför en implementering av ett nytt IT-system självklart initiala
utmaningar men förvaltningen arbetar aktivt för att anpassa, utveckla och optimera det nya IT-systemet
utefter Malmö stads lokala behov.

Bättre samordning gällande skolskjuts
Förvaltningens skolskjutssamordnare har under 2021 fortsatt att identifiera behov av samordning och
utveckling inom skolskjutsområdet. Under 2021 har fokus varit att öka kvaliteten i handläggningen och
förbättra informationen till vårdnadshavarna. Det utökade samarbetet med kontaktcenter har ökat
tillgängligheten för vårdnadshavare som önskar en personlig kontakt med en kommunvägledare eller

skolskjutshandläggare.
Under 2021 har arbete också pågått med att effektivisera processer såsom att automatisera hanteringen av
det kostnadsfria busskortet för elever i årskurs 7–9 med mer än fyra km till skolan, att ha en gemensam
tillgång till skolskjutsuppgifter i förvaltningens skolskjutssystem och att skolskjutstaxi administreras direkt
i upphandlad leverantörs ruttplaneringssystem istället för via blanketter, mejl och per telefon.

Tydligare kanaler för internkommunikationen
Den interna kommunikationen är en viktig del av en organisations styrning och ledning. En transparent
organisation erbjuder insyn, vilket bidrar till både ökad förståelse och delaktighet. Internkommunikationen
kan också påverka chefer och medarbetares bild av hur verksamheten styrs och leds.
Grundskolenämndens verksamhetsområde medför en stor och komplex organisation. En bra struktur för
informationsflöden är därför avgörande. Under 2021 har en översyn av de interna
kommunikationskanalerna gjorts. Slutsatsen av detta arbete har lett till ett tydliggörande av vilka kanaler
som ska användas när förvaltningsledning och staber kommunicerar med chefer och medarbetare. Arbetet
med att befästa dessa kanaler ska pågå under 2021/2022.
I Malmö stad ska intranätet Komin vara den huvudsakliga kanalen för intern kommunikation. Många
chefer i grundskolenämndens verksamhet upplever att det är svårt att hitta på Komin. Internt arbetar
grundskoleförvaltningens kommunikationsenhet därför med att fortsatt bygga upp och bygga om sidor för
att underlätta för chefer och medarbetare. Enheten arbetar också mot stadens centrala Kominredaktion
för att verksamhetens behov på Komin ska beaktas.

Skolinspektionens tillsyn och granskning kan påverka arbetet framåt
Under läsåret 2019/2020 genomförde Skolinspektionen både regelbunden tillsyn och regelbunden
kvalitetsgranskning i 19 (skulle varit 22 enligt planen) av Malmös skolor. Skolorna har valts ut utifrån en
riskanalys av alla skolors kunskapsresultat, vad tidigare besök från Skolinspektionen visat, antal
anmälningar mot skolorna samt skolornas resultat på Skolinspektionens enkät som genomförts med
elever, vårdnadshavare och lärare. I den regelbundna tillsynen, där 15 skolor ingår, granskar
Skolinspektionen om skolorna följer skollagen, läroplaner och andra nationella styrdokument.
Regelbunden kvalitetsgranskning, där 7 skolor ingår, är en ny tillsynsform med syfte att höja utbildningens
kvalitet och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. Inom den regelbundna
kvalitetsgranskningen granskas fyra områden, rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt
bedömning och betygssättning. Utöver dessa inspektioner skulle Skolinspektionen också genomfört
regelbunden tillsyn på huvudmannanivå gällande fritidshem och undersökt hur huvudmannen ger
förutsättningar för utbildningen i fritidshemmen samt styrning och utveckling av utbildningen.
I mars 2020 informerade Skolinspektionen att all tillsyn och granskning pausades under vårterminen 2020
på grund av coronapandemin. I september 2020 kom ett nytt besked från Skolinspektionen om att de tre
besök som skulle genomförts inom regelbunden kvalitetsgranskning ställts in. Även den planerade
tillsynen av fritidshemmet på huvudmannanivå ställdes in. De två kvarvarande regelbundna tillsynerna på
skolnivå planerades genomföras som riktad tillsyn, vilket genomfördes under december 2020 och januari
2021. I en riktad tillsyn fokuserar Skolinspektionen på ett begränsat antal bedömningsområden, vilket inte
är lika omfattande som en vanlig regelbunden tillsyn.
Förvaltningen har hittills tagit emot samtliga 19 beslut, i 17 av dessa beslut har tillsynen/granskningen
avslutats. De vanligaste föreläggandena skolorna fått hittills är inom områdena organisering för nyanlända,
extra anpassningar och särskilt stöd samt trygghet och studiero.

Särskilda granskningar utifrån pandemins påverkan
Under läsåret 2020/2021 har Skolinspektionen även genomfört förenklade granskningar utifrån den
rådande pandemin. Dessa har inneburit digitala samtal med rektorer och elever för att granska
förskoleklassens, grundsär- och grundskolors arbete med två områden, ”undervisning” samt ”arbete för
att främja elevernas närvaro i skolan”. För grundskolor som bedriver verksamhet i förskoleklass och

årskurserna 1–4 har även en kartläggning ingått avseende garantin för tidiga stödinsatser (den så kallade
läsa-skriva-räkna-garantin). Granskningen har varit frivillig för rektorer att delta i. I Malmö har 13
kommunala skolor deltagit i Skolinspektionens förenklade granskning, ytterligare 3 skolor valdes ut för
granskning men avstod. Förvaltningen har tagit del av samtliga 13 beslut och samtliga granskningar har
avslutats. Skolinspektionen har lämnat rekommendationer till fem av skolorna men kommer inte att följa
upp hur rekommendationerna genomförs. 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.

I det här stycket redogörs avvikelser i verksamhetens utveckling i förhållande till grundskolenämndens
planering för 2021, företrädesvis den planering som finns beskriven i nämndens budget för året. I enlighet
med anvisningarna ska redovisningen begränsas till sådana avvikelser som bedöms vara av vikt ur ett
samlat kommunperspektiv.
Grundskolenämnden rapporterar en väsentlig avvikelse om övergång till nätbaserad undervisning, vilket
på grund av pandemin varit ett faktum för flera klasser och skolor. Det går ännu inte att uttala sig om vilka
långsiktiga effekter det kan få för elevernas lärande. Nämnden och förvaltningen behöver fortsatt bevaka
och följa upp eventuella långsiktiga effekter av pandemins påverkan på verksamheten och elevernas
lärande.
Att genom det systematiska kvalitetsarbetet identifiera avvikelser eller utmaningar och arbeta för att
motverka dem ingår också i verksamhetens grunduppdrag. Eventuella avvikelser kopplade till skollagen
och läroplanen följs därmed också upp på både skol- och huvudmannanivå och sammanfattas bland annat
i skolors och grundskoleförvaltningens årliga kvalitetsrapporter.

I det här stycket återfinns en avstämning av grundskolenämndens arbete i relation till de
kommunfullmäktigemål som riktas till nämnden under innevarande mandatperiod. Under den här
mandatperioden är totalt åtta kommunfullmäktigemål riktade till grundskolenämnden. Dessa återfinns
inom stadens samtliga målområden. Varje mål har ett antal indikatorer kopplade till sig, indikatorer som är
tänkt att spegla nämndens bidrag till måluppfyllelse.
Avstämningen i den här delårsrapporten innebär en bedömning av i vilken riktning mot målet som arbetet
tyder på, i form av en angiven trend samt en avstämning av utvecklingen i förhållande till nämndens
planering. För att ange trend finns fem alternativ med tillhörande symboler: enligt planering, positiv avvikelse,
negativ avvikelse, både positiv och negativ avvikelse samt trenden kan inte bedömas. Motsvarande avstämningar
kommer att ske fram till år 2022, då analys och slutbedömning för mandatperioden kommer att göras.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet inom det här målet är starkt kopplat till grundskolenämndens grunduppdrag, både enligt skolans
nationella uppdrag och nämndens reglemente. Hela nämndens verksamhet syftar till att påverka
måluppfyllelsen inom detta mål, alla elever som avslutar grundskolan ska vara behöriga för gymnasiala
studier.

Baserat på utfallet av indikatorerna kopplade till kommunfullmäktigemålet ses en positiv trendutveckling.
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet har ökat i jämförelse med föregående läsår, både
på totalen och exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund. Även det genomsnittliga meritvärdet
i årskurs 9 har ökat. Skillnaden mellan den femtedel elever med högst meritvärde och femtedelen med
lägst meritvärde fortsätter att minska. Förbättringen hos femtedelen elever med lägst meritvärde har varit
särskilt stark de senaste två åren.
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet används mer data för att följa upp och analysera resultat,
identifiera verksamhetens största utmaningar och planera utvecklingsarbete för att bemöta dem. På
förvaltningsnivå kräver flera av verksamhetens största utmaningar ett långsiktigt utvecklingsarbete, som
bedrivs som åtaganden. Som beskrivits tidigare i rapporten arbetar förvaltningen fortsatt bland annat med
att utveckla styr- och ledningssystemet för varje elevs bästa skola och för att höja måluppfyllelsen i
matematik. Samtliga åtaganden och det systematiska kvalitetsarbetet i stort syftar till en ökad
måluppfyllelse och ökad likvärdighet, vilket har direkt bäring på kommunfullmäktigemålet. Framöver är
det också viktigt att fortsätta bevaka och följa pågående pandemis eventuella långsiktiga effekter för
elevernas lärande, vilket ännu inte syns i den övergripande uppföljningen.
Sammantaget görs bedömningen att arbetet inom målet fortgår enligt den övergripande planeringen. I det
ligger ett ständigt pågående systematiskt kvalitetsarbete, där verksamheten på både skol- och
förvaltningsnivå identifierar och arbetar med några av sina största utmaningar.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
De flesta indikatorerna kopplade till målet redovisas per år, vilket innebär att det inte finns tillgängliga data
på flera indikatorer. Bedömning av trend görs därmed i nämndens årsanalys 2021. Även i årsanalys 2020
var det svårt att bedöma någon långsiktig trend. De flesta indikatorer som handlar om antalet resor per
anställd visade på starkt förändrade mötes- och resvanor, vilket härleds till rådande pandemi. Några
indikatorer kopplade till inköp visade då på en försiktigt positiv trend.
Grundskoleförvaltningen fortsätter även sitt arbete med att bygga miljöhus på de skolor som saknar det, i
samverkan med stadsfastigheter. Miljöhusen är viktiga ur ett pedagogiskt perspektiv, genom att eleverna
får kunskap om till exempel källsortering skapas större engagemang och medvetenhet. I förlängningen är
miljöhusen därmed ett viktigt bidrag till att minska det ekologiska fotavtrycket.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Boendesegregation och gällande lagstiftning som fäster stor vikt vid närhetsprincipen i samband med
elevers skolplacering, har direkt bäring på skolsegregationen. Forskningen visar också att lågutbildade
familjer med utländsk bakgrund tenderar att välja skolor med socioekonomiska utmaningar vilket
förstärker skolsegregationen.
Det finns en omfattande boendesegregation i Malmö som därmed i sin tur påverkar skolsegregationen för
de kommunala grundskolorna i Malmö. Det är få elever i Malmös kommunala grundskolor som bor i de
mest socioekonomiskt utsatta områdena i staden och samtidigt går i någon av de socioekonomiskt
starkaste skolorna och vice versa. I samband med delårsrapporteringen har uppföljning gjorts av vilken
grad skolornas elevsammansättning liknar elevsammansättningen på huvudmannanivå, det vill säga hur det
speglar den befolkningsstruktur som råder i Malmö. Uppföljningen visar att skillnaden mellan den tiondel
skolor som har högst respektive lägst genomsnittligt elevboendeindex i förskoleklass har tydligt minskat
läsåret 2020/2021 vilket indikerar att skolsegregationen minskat i förskoleklass. Vad gäller årskurs 7 så har
skillnaden mellan den tiondel skolor som har högst respektive lägst genomsnittligt elevboendeindex även
där minskat läsåret 2020/2021 jämfört med läsåret 2019/2020. Resultaten för läsåren dessförinnan har
dock i regel varit något bättre vilket gör att den långsiktiga trenden varken är tydligt positiv eller negativ.
Grundskoleförvaltningen bedömer att åtgärder vad gäller förändrade turordningsregler för skolsök och
skolplacering har störst möjligheter att ha en reell påverkan för en allsidig elevsammansättning.
Kommunala huvudmäns möjligheter och handlingsutrymme att vidta åtgärder för att minska
skolsegregation begränsas dock av och är inte tydliga i dagens nationella regelverk, vilket en statlig
offentlig utredning kring en likvärdig skola lyft fram (SOU 2020:28). Malmö stad svarade på remissen
hösten 2020 och inväntar nu vilka beslut och eventuella lagändringar som kommer till följd av den statliga
utredningen.
Nämnden och förvaltningen arbetar kontinuerligt för att säkerställa en likvärdig utbildning av en god
kvalitet med ett kontinuerligt fokus på det kompensatoriska uppdraget, vilket är viktigt för att hantera
effekter av skolsegregation.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Grundskolenämnden deltar i stadens utvecklingsarbete CTC för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor
för barn och unga, genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med att förstärka skyddsfaktorer och
minimera riskfaktorer. Generellt sett fortskrider arbetet som planerat, även om delar av det påverkas av
coronaviruspandemin. Några insatser/aktiviteter har till exempel fått planeras om eller skjutits fram, vilket
innebär att det kan ta längre tid att se eventuella förändringar och resultat. En insats som har
implementerats under vårterminen 2021 i tre skolor är Höjaspelet och totalt är det nu åtta skolor som
arbetar med spelet.
Att eleverna avslutar årskurs 9 med behörighet för gymnasiala studier, det vill säga grundskolenämndens
kärnuppdrag, är i sig en viktig skyddsfaktor mot framtida utanförskap. Andelen elever i årskurs 9 som är
behöriga till gymnasiet är högre än föregående läsår, både om man tittar på totalen (84,6 procent jämfört
med föregående läsår 83,6 procent) eller exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund (81,2
procent jämfört med föregående läsår 77,9 procent). Det är en uppåtgående trend där den totala andelen
behöriga elever har ökat för varje år sedan 2016/2017. Andelen behöriga pojkar har under en längre
tidsperiod varit lägre än andelen behöriga flickor, så även läsåret 2020/2021.
En god studiemiljö är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna nå sina mål. Under läsåret
2020/2021 har Malmös skolor besvarat Skolinspektionens enkäter. Sådana läsår genomför inte
grundskoleförvaltningen sina egna elevenkäter och någon trend kan således inte bedömas vad gäller
elevernas upplevelse av studiemiljön. Skolinspektionen har dock motsvarande frågor i en av sina enkäter
som enbart riktar sig mot elever i årskurs 5 och elever i årskurs 9. Medelvärdesresultatet för dessa frågor
blev för Malmös kommunala skolor i årskurs 5 läsåret 2020/2021 76,4 procent positiva svar. Motsvarande
resultat, när Skolinspektionen läsåret 2018/2019 senast genomförde sina enkäter, var 78,3 procent. För
eleverna i årskurs 9 blev medelvärdesresultatet 68,7 procent positiva svar. Motsvarande resultat, för läsåret
2018/2019 var 68 procent. Resultaten mellan båda enkättillfällena visar generellt på små skillnader, även
om man kan se en viss nedgång vad gäller upplevelsen av studiemiljön i årskurs 5 samt en viss höjning i
årskurs 9. Sammantaget upplevs tryggheten högre bland de yngre eleverna jämfört med de äldre.

Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Andelen nyanlända och elever med okänd bakgrund i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen har ökat men
är fortsatt låg. Det gäller även måluppfyllelsen i svenska som andraspråk för denna grupp. Den ökade
måluppfyllelsen behöver förstås utifrån att andelen nyanlända och elever med okänd bakgrund har
minskat och att det i elevgruppen är en större andel som gått i skola i Sverige under längre tid jämfört med
tidigare. I årskurs 6 och 3 är måluppfyllelsen på ungefär samma nivå som tidigare eller minskat något.
Grundskolenämnden arbetar fortsatt i enlighet med Riktlinjer för arbetet med nyanlända elever i Malmö stads
grundskolor i syfte att bidra till likvärdighet i mottagande och utbildning samt till en god måluppfyllelse och
kunskapsutveckling utifrån de nyanlända elevernas individuella behov och förutsättningar.

Trend
Enligt planering
Avstämning
En god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna attrahera nya medarbetare samt få befintliga
medarbetare att stanna kvar och bli ambassadörer för Malmös grundskolor. Förvaltningen fortsätter att
arbeta aktivt och systematiskt med arbetsmiljö utifrån Malmö stads gemensamma process samt aktiva
åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter. Vid sidan om coronaviruspandemin,
som upptagit en stor del av arbetsmiljöarbetet även detta år, har förvaltningen bedrivit ett antal
utvecklingsprojekt med syfte att stärka arbetsmiljön. I samband med läsårsstarten implementeras ett nytt
årshjul för systematiskt kvalitetsarbete där synsätt och arbetssätt förtydligar att arbetsmiljön är en viktig
förutsättning för att lyckas med varje elevs bästa skola. Genom ett extra fokus på bemanning och arbetstid
förbättras förutsättningarna för chefer att tillsammans med sina medarbetare arbeta med sin
arbetsorganisation, bemanning och schemaläggning, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. Förvaltningen
har under året arbetat partsgemensamt med fackliga organisationer med att upprätthålla och ytterligare
säkra/stärka en god arbetsmiljö på varje skola. Arbetet har resulterat i åtgärder som genomförs såväl
centralt som ute på skolorna.
Att kunna erbjuda trygga anställningar är en viktig del i att attrahera medarbetare. Andelen medarbetare
med visstidsanställningar (exklusive obehöriga lärare där skollagen kräver tidsbegränsning) har under 2021
fortsatt att sjunka och ligger nu under 10 procent. Detta bedöms till viss del vara ett resultat av ett aktivt
arbete med bemanningsplanering.
Utvecklingsarbetet för att öka attraktiviteten har fortsatt under året med bland annat satsningar på att

profilera förvaltningens arbetsgivarvarumärke, förbättrad kandidatupplevelse vid rekryteringar och ett
utvecklat ambassadörsprogram.
Den samlade bedömningen är att förvaltningens arbete med KF-målet fortgått enligt plan under delåret
och att inga större avvikelser på helheten kan konstateras.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Grundskoleförvaltningen fortsätter arbeta med kompetensförsörjning som ett prioriterat åtagande och har
en rad projekt och strategiska satsningar igång som syftar till att säkerställa en god kompetensförsörjning
med fokus behöriga lärare. Skolverkets senaste statistik visar att lärarbehörigheten i Malmös grundskolor
ökat inom samtliga skolformer, vilket betyder att trenden med sjunkande behörighet vänt. Exempelvis har
andelen behöriga lärare i grundskolan, i bemärkelsen legitimerad och undervisande i minst ett
legitimationsämne, ökat med tre procentenheter. I fritidshemmet har andelen med pedagogisk
högskoleutbildning ökat liksom andelen lärare med behörighet i fritidshemmet utav det totala antalet som
arbetar i fritidshemmet. Här tros de strategiska kompetensförsörjningsinsatser förvaltningen drivit de
senaste åren bidra till resultatet. En sjunkande och fortsatt låg personalomsättning både totalt och inom
gruppen legitimerade lärare har också påverkan, även om pandemin till viss del är en ytterligare orsak. Fler
väljer att stanna i förvaltningen vilket indikerar att de insatser som förvaltningen genomför ger effekt.
Inför läsårsstart 2021 låg andelen lärare med legitimation på samma nivå som föregående år. Det är troligt
att andelen ökar ytterligare då ett fåtal rekryteringar fortfarande pågår samt att en del av de obehöriga
lärarna nyligen tagit examen men ännu inte hunnit få sin legitimation. Särskilt svårrekryterat har varit
grundlärare fritidshem samt behöriga lärare i matematik och slöjd. Trots svårigheter att rekrytera behöriga
lärare i fritidshemmet har antalet grundlärare i fritidshemmet ökat och börjar spridas ut på allt fler
fritidshem. Förvaltningen prioriterar kompetensförsörjningsinsatser och har en rad projekt igång som
pågått som planerat under året. Utöver pågående satsningar på befintliga medarbetare att bli behöriga
lärare i grundskola och fritidshem, nyanlända lärare, samarbeten med lärarutbildningarna och
kompletterande kompetenser sker satsningar även på att utveckla arbetet med förvaltningens VFUstudenter samt området bemanningsplanering och arbetstid.
Den sammantagna bedömningen är att den positiva behörighetsstatistiken är glädjande men också

förväntad utifrån att förvaltningen sedan ett par år tillbaka genomför en rad åtgärder som förväntas ha
effekt på legitimationsgraden. Utmaningen med kompetensförsörjning kvarstår dock under flera år
framöver och det pågående strategiskt arbete kopplat till kompetensförsörjning har under året fortgått
enligt plan.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Utifrån att det i år till viss del saknas resultat som går att jämföra med tidigare läsårs relaterat till hur nöjda
eleverna anser sig vara med sin skola är det svårt att bedöma årets utveckling av detta
kommunfullmäktigemål. Frågan i Skolinspektionens enkät som handlar om hur nöjda elever i åk 5 och 9
känner sig med sin skola visar dock på en liten förbättring i niondeklassarnas svar sedan senast
Skolinspektionens enkät besvarades.
För att tillhandahålla Malmöborna god och likvärdig service är det viktigt för grundskoleförvaltningen att
ligga i framkant i den digitala utvecklingen. Sedan pandemin bröt ut har pedagoger och skolledare, med
anledning av nödvändiga förberedelser för att vid behov kunna övergå till distans- och fjärrundervisning i
grundskolan, behövt öka fokus på digitaliseringsprocessen. Under läsåret har skolornas användning av
InfoMentor ökat när det gäller planering och uppföljning av undervisning och elevernas
kunskapsutveckling, även om lärplattformen ännu inte är fullt ut implementerad på alla skolor. Skolornas
användning av InfoMentor har kartlagts och de som ännu inte har kommit igång att använda alla
funktioner utifrån förvaltningens rutin har i samråd med rektor fått en plan för sin fortsatta
implementering. Förvaltningen har under läsåret 2020/2021 också på en bredare front spridit information
till skolorna om vilka digitala lärresurser och assisterande teknik som det finns tillgång till. Genom att
arrangera två inspirationsdagar på temat tillgänglig lärmiljö - assisterande teknik för digitaliseringens
nyckelpersoner samt att erbjuda ett antal fortbildningstillfällen för pedagoger har förvaltningen informerat
om vad som ingår i dessa tjänster samt hur de fungerar för att skapa ett tillgängligt lärande för eleverna.
Skolors användning av de digitala lärresurser som förvaltningen har kommunlicens på har ökat under
läsåret 2020/2021. Även skolornas kompetens i att använda inbyggda assisterande funktioner i Google
Workspace for Education och i Chromebook i undervisningen har ökat.
Under läsåret har också kunskapen om och användning av videotjänster som Google Meet och Microsoft
Teams ökat ute på skolorna. Detta har gjort det möjligt för skolorna att genomföra digitala
personalmöten, utvecklingssamtal, föräldramöten och luciafirande i dessa pandemitider då det inte är
möjligt att ses fysiskt. Under läsåret 2020/2021 har skolorna tagit stora kliv när det gäller att genomföra
undervisning i realtid i Google Meet med Google Classroom som bas. Kompetensen kring att bygga upp
digitala lektionsstrukturer och skapa elevengagemang i digitala smågrupper och mötesrum har ökat hos
undervisande lärare. Under pandemin har även en del pedagoger behövt använda sig av hybrida lösningar
för att bedriva undervisning både i klassrummet och online på samma gång.
Digitaliseringsprocessen inom grundskolan har fått en skjuts av coronaviruspandemin men det finns också
en hel del kvar att göra för att alla skolor ska kunna klara en digital certifiering. I nuläget har ännu ingen av
Malmö stads kommunala grundskolor blivit digitalt certifierad som är slutsteget i grundskoleförvaltningens
digitaliseringsprocess för skolor, men nio skolor har uppnått steg 3 på certifieringsskalan (steg 4 innebär
certifiering). Alla skolor har något att utveckla när det gäller att använda digitala verktyg för att utveckla
elevernas lärande. Majoriteten av skolorna behöver exempelvis arbeta mer med ledarskap och planering
samt professionell fortbildning kopplat till digitalisering för att kunna bli digitalt certifierade.
Framgångsfaktorer i digitaliseringsarbetet på skolorna de senaste åren bedöms bland annat vara skolornas
förbättrade strukturer för digitalisering, ökat lokalt IT-/IKT-pedagogiskt stöd samt bättre samverkan
mellan IKT-pedagog och skolbibliotekarie.

•
•
•
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•

Kommentar till utfall
Grundskolenämnden redovisar ett överskott om 73 Mkr i perioden januari-augusti.

Befolkningsansvar
Befolkningsansvaret redovisar ett överskott för perioden på 23 Mkr. Befolkningsansvaret har lägre
volymer för köp av verksamhet grundskola och fritidshem men högre volymer inom grundsärskola.
Kostnaderna för skolskjuts har ökat och ligger högre än budgeterat. I utfallet finns även en kostnad för
sommarskola på 5,5 Mkr för befolkningsansvaret. Det är den kostnad som uppstått hos skolorna på grund
av att det varit distansundervisning under vårterminen med anledning av coronaviruspandemin.

Verksamheten/Produktionen
Sammantaget för utbildningsområdena, avdelning samordning och stöd och förvaltningsövergripande
uppvisas för perioden en positiv avvikelse på 50 Mkr. Det finns överskott på intäkter och övriga
kostnader. Överskottet på övriga kostnader förklaras av en jämn periodisering av budgeten över året, men
det nya skolåret startar i augusti och de flesta inköpen och rekryteringar i verksamheten sker därför i
samband med höstterminens start. Dessutom har det tillkommit ca 900 fler elever i verksamheten till
hösten, vilket påverkar att inköpen blir högre i slutet av året.
I utfallet ingår en kostnad, 8,2 Mkr, för den engångsutbetalning på 2 000 kr till lärare som omfattas av det
nya avtalet som tecknats mellan SKR, Sobona och Lärarnas Samverkansråd. Detta skedde till följd av att
det gjordes en värdeväxling i avtalet.
I utfallet ingår den kostnad som hittills uppstått då grundskoleförvaltningen inte haft möjlighet att ta emot
de så kallade extratjänsterna då verksamheten haft sommarlov. Kostnaden uppgår till 7,5 Mkr till och med
augusti.
Utbildningsområden
Utbildningsområdena uppvisar för perioden en positiv avvikelse med 23,6 Mkr. Det finns överskott på
intäkter och övriga kostnader. Eftersom det under ett budgetår förekommer två olika läsår medför det
försiktighet i verksamheten under vårterminen. Inför höstterminen finns osäkerhet kring volymerna och
därmed intäkterna för det nya läsåret. En större del av inköpen görs i slutet av året då behoven har
klarlagts.
För utbildningsområdena ingår i utfallet den engångsutbetalning inom löneavtalet som inte är budgeterad.
Utbildningsområdena har fått ersättning för utökade sjuklönekostnader. De har även fått medel via
skolmiljarden som betalats ut som en engångsutbetalning per elev i maj månad.
Samordning och stöd
Avdelning samordning och stöd uppvisar för perioden sammantaget en positiv avvikelse med 7,4 Mkr.
Inom samordning och stöd finns en positiv avvikelse för SU-central på 3,5 Mkr. De särskilda
undervisningsgrupperna har avvikelse på personalkostnaderna för sjukhusskolorna då de i avvaktan på
pandemins slut inte återbesatt tjänster i samband med pensionsavgångar.
Modersmålsenheten uppvisar en negativ avvikelse för perioden på 1,2 Mkr. Inför budget 2021 fick
modersmålsenheten besparingar till följd av förvaltningens effektivitetskrav. Detta har inte kunnat
effektueras på grund av lagd organisation för läsåret 2020/2021. Inför höstterminen har organisationen
setts över och anpassats efter budgeterad bemanning.
Inom den centrala elevhälsan finns för perioden en positiv avvikelse med 5,1 Mkr. Detta förklaras till viss
del av att det funnits vakanta tjänster. Dessutom finns för perioden en positiv avvikelse på budgetmedlen
för förstärkt elevhälsa.
Förvaltningsövergripande verksamheter
Förvaltningsövergripande verksamheter uppvisar för perioden sammantaget en positiv avvikelse med
18,9 Mkr.
Inom de förvaltningsövergripande verksamheterna förklaras överskottet av vakanta tjänster, satsningar
inom pedagogisk inspiration som är försenade på grund av pandemin samt en intäkt för kompensation för
sjuklönekostnader.
Grundskoleförvaltningen har inte har tagit emot alla tilldelade extratjänster från april månad som var
direktivet. Då förvaltningen haft sommarlov och stora delar av verksamheten har varit stängd har
förvaltningen inte kunnat ta emot samtliga extratjänster förrän i augusti månad. Därav har förvaltningen

fått betala "straffavgifter" till en kostnad för förvaltningen med 7 Mkr. Förvaltningen har utökat med 1,0
årsarbetare för att handlägga extratjänsterna, beräknad kostnad på helår utöver budget är 0,5 Mkr.
Inom de förvaltningsövergripande verksamheterna ingår delar av den intäkt som förvaltningen erhållit
avseende bidrag för sjuklönekostnader. Dessa medel finansierar förvaltningens satsning om 11 Mkr inom
läromedel, skolbibliotek och IT. I och med coronaviruspandemin och den snabba digitala utvecklingen
som skett görs bedömningen att satsningarna inom IT måste fortsätta, så att verksamheten har den
utrustning och de digitala verktyg som krävs.
Befolkningsprognos
Beräknat antal folkbokförda 6–15 år

Ovanstående beräkning i tabellen visar att antalet individer kommer att understigas jämfört med årssnittet
som antogs i samband med budget 2021. Grundskoleförvaltningens egen prognos visar en ökningstakt
med 83 individer i genomsnitt per månad vilket ger ett årsgenomsnitt på 40 618 individer i åldern 6 - 15 år.
Under perioden januari-augusti har ökningstakten varit 53 individer i snitt per månad. Håller denna
ökningstakt i sig kommer antalet elever ytterligare understiga budgeterat årsgenomsnitt.

Nyanlända elever
Det skrevs in 465 nyanlända elever i Malmös grundskolor under vecka 1 - 34, ett genomsnitt på 14
individer per vecka. Föregående år skrevs 402 individer in under samma period. Under 2021 har skolstart
Malmö hållit öppet under sommarmånaderna, vilket tidigarelagt en del inskrivningar. Av de 465 eleverna
var 12 elever ensamkommande flyktingbarn.
Antal elever

Totalt antal Malmö elever i grundskola inklusive förskoleklass prognostiseras till 40 041, en minskning
med 228 elever jämfört med budget.
Antalet inskrivna elever har varit färre jämfört mot budget och befolkningsprognos under vårterminen.
För höstterminen beräknas volymerna också bli lägre än budget.
Av det totala antalet elever beräknas antalet elever i förskoleklass till 4 287 elever i årsgenomsnitt, en
minskning med 38 elever jämfört med budget. Andelen 6-åringar i förskoleklass beräknas till 99,4 % under
höstterminen, ett litet antal 6-åringar beräknas gå i förskola och i årskurs 1.
I Malmös egen verksamhet beräknas antalet elever i genomsnitt uppgå till 33 813 vilket är en minskning
med 143 jämfört mot budget.
Av det totala antalet Malmö elever beräknas 6 135 elever ha plats i fristående grundskola och
förskoleklass, en minskning med 93 elever jämfört mot budget. Andelen elever i fristående verksamhet
prognostiseras till 15,3% inom grundskoleverksamheten.
Antalet elever med skolgång i annan kommun eller hos statliga utförare beräknas öka med 11 elever till
376 jämfört mot budget. Antalet elever från annan kommun i Malmös skolor beräknas öka med 3 jämfört
mot budget.

Antalet elever i grundsärskola beräknas i årsgenomsnitt till 485 vilket är 33 fler jämfört med budget.
Denna avvikelse är en effekt av att förvaltningen nu ser att 6-åringar som tillhör skolformen grundsärskola
i allt större utsträckning kommer ett år tidigare till grundskoleförvaltningen. Tidigare gick dessa elever kvar
ytterligare ett år i förskolan då förskoleklass inte finns inom skolformen grundsärskola.

Antalet elever i fritidshem prognostiseras bli 344 färre än budget. Under vårterminen var andelen barn i
fritidshem 58,5 %. För helåret beräknas andelen barn i fritidshem till 60,2 %. Utfallet föregående år var
60,9 %.
Ekonomisk prognos
Grundskolenämnden prognostiserar en positiv avvikelse med 20 Mkr för 2021 jämfört med budget.
Nämnden har fått ersättning för sjuklönekostnader januari-augusti, ett utökat kommunbidrag med
anledning av skolmiljarden samt att staten aviserat om ytterligare statsbidrag gör att grundskolenämnden
prognostiserar med en positiv avvikelse för 2021. Det finns även en osäkerhet kring om verksamheten kan
effektuera planerade inköp på grund av kvarstående konsekvenser av pandemin.
Nämnden har fått kostnader för inrättandet av extratjänsterna på grund av att förvaltningen inte kunde
verkställa mottagandet då verksamheten är i stort sett stängd under sommaren. Utöver detta har
tillkommit en engångsutbetalning inom det nya läraravtalet. Denna extra löneutbetalning var utöver
budgeterad löneökning.
Grundskolenämnden upplever att det finns osäkerheter kring den ekonomiska prognosen. Det råder
fortfarande osäkerhet kring elevvolymerna då ökningstakten hittills ligger på en lägre nivå än kalkylen i
befolkningsprognosen som gjordes i samband med budget 2021. Det råder även osäkerhet kring den
framtida utvecklingen av coronaviruspandemin.

Befolkningsansvar
För befolkningsansvaret prognostiseras med ett positiv avvikelse med 21,1 Mkr. Antalet grundskoleelever
beräknas bli 228 färre än budget och fritidshemsplatser beräknas bli 344 färre än budget, därigenom
minskar ersättningen till både kommunala och fristående verksamheter. Inom grundsärskola kommer
antalet elever att bli 33 fler än budget, vilket motsvarar en kostnad på 9,4 Mkr.
Det prognostiseras med ett nollresultat på lokalkostnader som förklaras av att det finns såväl
tidigareläggningar som kostar mer, samt förseningar och slutregleringar som blir billigare.

Verksamheten/Produktionen
För 2021 prognostiseras sammantaget för utbildningsområdena, samordning och stöd samt
förvaltningsövergripande verksamhet med en negativ avvikelse om 1,1 Mkr.
Utbildningsområden
För 2021 prognostiseras sammantaget för utbildningsområdena med en negativ avvikelse om 4,2 Mkr.
Utbildningsområdena kommer få ytterligare medel via skolmiljarden som betalas ut som en
engångsutbetalning per elev i oktober månad.
Dessutom tillkommer ett nytt statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i
socioekonomiskt utsatta områden. Malmö har tilldelats 51,7 Mkr för 2021, vilket motsvarar 13,2 % av det
totala beloppet. Av Malmös skolor får 13 skolor ta del av statsbidraget.
Samordning och stöd
Inom modersmålsenheten prognostiseras med ett underskott då enheten under vårterminen hade en
utökad bemanning jämfört med budgeterad bemanning. Från och med höstterminen har en anpassning
skett, vilket innebär att de från och med höstterminen kommer ha en ekonomi i balans.
Den centrala elevhälsan prognostiserar med ett positivt resultat då de haft vakanser samt att alla
budgetmedel inom ramen för den förstärkta elevhälsan inte kommer att användas.
SU-central prognostiserar med ett överskott då tjänsterna inom sjukhusskolorna kommer att bibehållas
vakanta i avvaktan på pandemins slut.
Sammantaget för samordning och stöd prognostiseras med en positiv avvikelse med 2,1 Mkr.
Förvaltningsövergripande verksamheter
För 2021 prognostiseras sammantaget för förvaltningsövergripande med en positiv avvikelse med 1,0 Mkr
Inom de förvaltningsövergripande verksamheterna ingår delar av den intäkt som förvaltningen erhållit
avseende bidrag för sjuklönekostnader för perioden jan-augusti. Dessa medel finansierar förvaltningens
satsning om 11 Mkr inom läromedel, skolbibliotek och IT. I och med coronaviruspandemin och den
snabba digitala utvecklingen som skett görs bedömningen att satsningarna inom IT måste fortsätta, så att
verksamheten har den utrustning och de digitala verktyg som krävs.
Grundskoleförvaltningen har inte har tagit emot alla tilldelade extratjänster från april månad som är
direktivet. Prognosen påverkas av de straffavgifter, 7 Mkr, som förvaltningen haft kostnader för till och
med augusti. Förvaltningen har även utökat med 1,0 årsarbetare för att handlägga extratjänsterna,
beräknad kostnad utöver budget är 0,5 Mkr.

En positiv ekonomisk effekt har uppstått då grundskolenämnden fått lägre kostnader för skolmåltider, för
perioden 3,1 Mkr. Detta på grund av den distansundervisning som tidvis bedrivits under vårterminen.
I samband med coronaviruspandemin ersätter staten för sjuklönekostnader. För perioden ingår en
ersättning med 27,3 Mkr och för september är en miljon kronor prognostiserat. Grundskoleförvaltningen
har uppmanat verksamheten att överanställa för att säkra upp att det finns personal på plats i skolorna
under pandemin. Dessa överanställningar har bedömts till en kostnad motsvarande 4,8 Mkr.
Som huvudman är grundskolenämnden skyldig att anordna lovskola (sommarskola) på sommarlovet för
de elever som riskerar att inte bli, eller inte blivit, behöriga till nationellt yrkesprogram på gymnasiet. För
det normala behovet som brukar uppstå ingår detta i skolornas ordinarie ersättning.
Grundskoleförvaltningen såg i våras att behovet var stort beroende på att distansundervisning bedrivits
under delar av vårterminen på grund av coronaviruspandemin. Grundskolenämnden har därmed haft en
utökad kostnad för lovskola med 5,5 Mkr för 2021.
Grundskolenämnden har erhållit ett utökat kommunbidrag med 15,1 Mkr under året med anledning av
utökat statsbidrag, skolmiljarden. Dessa medel är avsedda för insatser som behöver göras för att
kompensera för effekter av coronapandemin. Med anledning av det har de betalats ut till

utbildningsområdena och de fristående skolorna via en engångsutbetalning per elev i maj månad. Det har
kommit ytterligare utökat statsbidrag via skolmiljarden till Malmö stad och av dessa kommer 3,8 Mkr att
tilldelas grundskolenämnden via ett utökat kommunbidrag. Även dessa föreslås betalas ut till
utbildningsområdena och de fristående skolorna via en engångsutbetalning per elev i oktober månad.
Grundskolenämnden har under januari-augusti haft ytterligare coronarelaterade kostnader för ca 1,1 Mkr.
Det handlar framförallt om inköp av förbrukningsmaterial samt IT-verktyg och IT-tjänster.
Grundskolenämnden upplever en stor osäkerhet kring prognosen för 2021 då det fortfarande är osäkert
hur coronaviruspandemin kommer att utveckla sig framåt i tiden. När läsåret 2020/2021 summeras
kommer vi kanske se ytterligare effekter av pandemin och det kan uppkomma ytterligare kostnader. Det
kan komma att uppstå behov av förstärkningar och extra satsningar för att stärka upp för det
kunskapstapp som vissa elevgrupper gjort på grund av distansundervisning under vårterminen.

Grundskolenämnden prognostiserar oförändrad investeringsram jämfört mot budget.

