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Sammanfattning

Det statliga stödet till skolväsendet har tidigare förstärkts tillfälligt med totalt en miljard kronor
för år 2021. Nu har ytterligare 250 000 000 kronor fördelats till kommunerna. Av detta erhåller
Malmö stad knappt åtta miljoner kronor. Syftet med tillskottet är, liksom tidigare, att bidra till att
kommunerna, trots den pågående pandemin, kan säkerställa att alla barn och elever får den
utbildning de har rätt till. Eftersom stödet är att betrakta som ett generellt statsbidrag har KF
beslutat om en kommunbidragsjustering så att de tre skolnämnderna kan ta del av stödet.
Grundskolenämnden erhåller en kommunbidragsjustering med 3 818 000 kr.
Grundskoleförvaltningen föreslår att medlen även denna gång fördelas ut till verksamheten
genom att en engångsutbetalning görs. Engångsbelopp kommer utgå under 2021 för elever, som
är bosatta i Malmö och som är inskrivna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i
kommunal och fristående/enskild verksamhet. Utbetalningen av engångsbeloppet 2021 ska
baseras på volymerna i oktober 2021 och utbetalningen ska ske i samband med den ordinarie
utbetalningen i oktober. Beloppet per elev blir oavsett skolform och huvudman 91 kr/elev.
Pengarna skall användas för insatser som behöver göras för att kompensera för effekter av
coronapandemin. Av grundskolenämndens del av statsbidraget uppgår den fristående
verksamhetens del till ca 623 tkr och till beloppet per elev i fristående verksamhet tillkommer
administrationspåslag 3% och momskompensation 6 %.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden beslutar att ett engångsbelopp med 91 kr per elev utbetalas i
samband med oktober månads utbetalning av ersättningar
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
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Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2021-09-17
Grundskolenämnden 2021-09-29

Ärendet

Det statliga stödet till skolväsendet har tidigare i år tillfälligt förstärkts med en miljard kronor för
år 2021. Staten har nu satsat ytterligare 250 000 000 kronor till samma ändamål. Syftet med
tillskottet är att bidra till att kommunerna, trots den pågående pandemin, kan säkerställa att alla
barn och elever får den utbildning de har rätt till.
Skolverket fördelar det utökade stödet till samtliga kommuner på samma sätt som tidigare, det vill
säga proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år. Uppgifterna om antal barn per
kommun utgår från Statistiska centralbyråns siffror för 2020. Pengarna ska användas till insatser i
kommunala och fristående skolor. Medlen får användas brett för insatser i hela skolväsendet, det
vill säga till exempel inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.
Eftersom stödet är att betrakta som ett generellt statsbidrag har KF beslutat om en
kommunbidragsjustering för att skolnämnderna ska kunna ta del av dessa medel. Malmö stad har
tidigare erhållit 31 446 025 kronor. Det nya bidraget uppgår till 7 949 433 kronor och betalades ut
under juli månad. Vid fördelningen har KF utgått från en proportionell fördelning utifrån antalet
invånare i åldersgrupperna 1–19 år med tillägg för 8 000 helårsplatser inom vuxenutbildning.
Uppgifterna om invånarantalet är samma som låg till grund för Malmö stads budget 2021.
Beloppen avrundas till tusental kr. Grundskolenämnden erhåller en kommunbidragsjustering med
3 818 000 kr.
Fördelning

Nämnd
Förskolenämnd
Grundskolenämnd

Åldersgrupp
1-5
6 - 15

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Totalt

16 - 19

Årsplatser
Invånare
vuxenutb.
22 916
40 913
13 353
77 182

8 000
8 000

Belopp, tkr
Andel
2 138
27%
3 818
48%
25%
100%

Enligt 14 kap. 2 § skolförordningen (2011:185) och 13 kap. 2 § gymnasieförordningen
(2010:2039) gäller att om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen.

1 993
7 949
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Som nämnts ovan riktar sig det utökade statsbidraget till alla elever folkbokförda i Malmö stad.
Grundskoleförvaltningen föreslår att medlen fördelas ut till verksamheten genom att en
engångsutbetalning görs. Engångsbelopp kommer utgå under 2021 för elever, som är bosatta i
Malmö och som är inskrivna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i kommunal och
fristående/enskild verksamhet. Pengarna skall användas för insatser som behöver göras för att
kompensera för effekter av coronapandemin.
Utbetalningen av engångsbeloppet 2021 ska baseras på volymerna i oktober 2021 och
utbetalningen ska ske i samband med den ordinarie utbetalningen i oktober. Beloppet per elev
blir oavsett skolform och huvudman 91 kr/elev. Av grundskolenämndens del av statsbidraget
uppgår den fristående verksamhetens del till ca 623 tkr och till beloppet per elev i fristående
verksamhet tillkommer administrationspåslag 3 % och momskompensation 6 %.
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