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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-04-16 kl. 14:30-15:45

Plats

Storgatan 20, utbildningskontoret, rum 1

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anette Ellis (S)
Mohamed Yassin (MP)
Lilian Gerleman (M)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Emma Sandberg (Ekonomichef)

Utses att justera

Lilian Gerleman §§ 39-41
Anton Sauer §§ 42-54

Justeringen

2020-04-17

Protokollet omfattar

§43
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Tilläggsbudget 2020

GYVF-2020-1219
Sammanfattning

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor till
kommuner och regioner. För Malmös del innebär detta ökade intäkter om 116,5 miljoner
kronor 2020.
Kommunfullmäktige fördelar kommunbidrag år 2020 enligt förslag i ärendet STK-2020-250,
med finansiering ur ökade intäkter inom finansiering.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i samband med budget för 2020 att
under året genomföra en utredning som genomlyser nuvarande resursfördelningsmodell för
gymnasieskolorna och utifrån denna utveckla alternativa modeller för resursfördelning. Syftet
är att bättre kunna fördela de ekonomiska resurserna utifrån elevgruppers olika
förutsättningar och förkunskaper. Likvärdighetsperspektivet, det vill säga alla elevers rätt till
utbildning av hög kvalitet, är en utgångspunkt. En omarbetad resursfördelningsmodell ska
också vara tillgänglig och transparent i relation till både kommunala och fristående
skolhuvudmän. Enligt skollagen ska alla skolor oavsett huvudman ha gemensam reglering
med samma rättigheter och skyldigheter.
Med anledning av denna översyn som är planerad att vara klar i augusti 2020 föreslås
nämnden att hålla finansiering om 4,2 Mkr centralt som efter översyn och beslutad ny
resursfördelning kan användas till det som utredningen kommer fram till. Resterande 5,8 Mkr
föreslås användas tillfälligt under 2020 till gymnasiesärskolan för att balansera upp för bland
annat ökade skolskjutskostnader. Inom denna ram kommer även fristående verksamhet att
ersättas.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
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