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Malmö stad
Grundskolenämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-09-17 kl 13:00-15:25

Plats

Microsoft Teams

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2021-09-24

Protokollet omfattar

§123

Underskrifter

Sekreterare
Pia Lonnakko
Ordförande

Justerande

Sara Wettergren (L)

John Eklöf (M)

Beslutande ledamöter
Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S)
John Eklöf (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Joacim Ahlqvist (C)
Kamyar Alinejad (S)
Malte Roos (MP)
Övriga närvarande
Anders Malmquist (Direktör)
Pia Lonnakko (Sekreterare)
Patrik Andersson (Utredningssekreterare)
Maria Schedvin (Utvecklingssekreterare)
Nedim Buric (Avdelningschef)
Åsa Annerdal (Enhetschef)
Jesper Svedgard (Controller)
Erik Dahle (Förvaltningsjurist)
Johanna Callegari (Utredningssekreterare)
Vanja Mathisen Andersson (Receptionist)
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Kommunbidragsjustering med anledning av utökat
tillfälligt stöd till skolväsendet, ”skolmiljarden”

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 %.
Beslut
Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden 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.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M) anmäler muntlig reservation
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar att grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden
besluta att pengarna används till förvaltningsövergripande insatser kopplat till stärkt
måluppfyllelse inom ämnena svenska- och matematik, samt till att förstärka elevhälsans
arbete gentemot psykisk ohälsa
Ordföranden yrkar, med instämmande av Sanna Axelsson (S), avslag på John Eklöfs (M)
yrkande samt att grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att bifalla
till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, John Eklöfs (M) yrkande och
ordförandes yrkande att avslå John Eklöfs (M) yrkande samt att föreslå
grundskolenämnden att bifalla liggande förslag till beslut.

Ordföranden ställer de två förslagen emot varandra och finner att grundskolenämndens
arbetsutskott avslår John Eklöfs (M) yrkande och föreslår grundskolenämnden att bifalla
liggande förslag till beslut.

Beslutsunderlag
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