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”skolmiljarden”
GYVF-2021-329
Sammanfattning

Det statliga stödet till skolväsendet förstärks tillfälligt med totalt en miljard kronor för år 2021.
Av detta erhåller Malmö stad drygt 31 miljoner kronor. 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. Eftersom stödet är att betrakta som ett generellt statsbidrag, kommer
en kommunbidragsjustering ske så att de tre skolnämnderna kan ta del av stödet, enligt beslut av
Kommunstyrelsen 2021-03-10 och Kommunfullmäktige 2021-03-31 i ärendet STK-2021-288.
Det utökade statsbidraget riktar sig till alla elever folkbokförda i Malmö stad. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att de fristående gymnasieskolorna får del av den del av
statsbidraget som går mot gymnasieverksamhet genom att en engångsutbetalning görs till dem.
Engångsbelopp kommer utgå under 2021 för elever, som är bosatta i Malmö och som är
inskrivna i gymnasieskola.

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslag till fördelning mellan
vuxenutbildningen och gymnasieverksamheten
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ett engångsbelopp med 466 kr
per elev i fristående verksamhet ska göras i samband med maj månads utbetalning av
ersättningar
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

SIGNERAD

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-17
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-05
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2021-04-21
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-30
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

Det statliga stödet till skolväsendet förstärks tillfälligt med en miljard kronor för år 2021.
Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och
Liberalerna. 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 stödet till samtliga kommuner, proportionellt utifrån antalet barn och unga i
åldern 6–19 år. Statistiska centralbyråns siffror för 2020 ligger till grund för antalsuppgifterna per
kommun. Bidraget till Malmö stad uppgår till 31 446 025 kronor. Det är upp till varje kommun
att avgöra hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Medlen kan
användas för insatser i hela skolväsendet.
Stödet betalas ut till alla kommuner vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i
februari och resten i juni. Pengarna ska användas till insatser i både kommunala och fristående
skolor. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Eftersom bidraget inte ska sökas eller är någon kostnadsersättning och det inte finns krav på
några villkor i form av krav på motprestation, ska bidraget enligt Rådet för kommunal
redovisning klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen.
Eftersom stödet är att betrakta som ett generellt statsbidrag, krävs en kommunbidragsjustering
för att skolnämnderna ska kunna ta del av dessa medel. De tre skolförvaltningarna får, enligt
beslut av Kommunstyrelsen 2021-03-10 och Kommunfullmäktige 2021-03-31 i ärendet STK2021-288, en proportionell fördelning utifrån antalet invånare i åldersgrupperna 1–19 år med
tillägg för 8 000 helårsplatser inom vuxenutbildning. Uppgifterna om invånarantalet är hämtande
från den befolkningsprognos som togs fram våren 2020 och som låg till grund för Malmö stads
budget 2021. De är beräknade som ett genomsnitt av prognostiserat antal invånare vid årets
början och dess slut. Beloppen avrundas till tusental kr, utdrag ur ärendet STK-2021-288:
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Fördelning av bidraget mellan utbildningsformerna

Utifrån den fördelning som beslutats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är förslaget
att fördelning sker utifrån procentuell andel av elever, folkbokförda i Malmö i respektive
verksamhet enligt nedanstående tabell. Tabellen baserar sig på antalet elever 2020 som är
redovisat i årsanalysen.
Antal elever/helårsplatser
Gymnasieskola/
gymnasiesärskola
i egen regi samt
extern regi
Vuxenutbildningsplatser
Totalt

Utfall 2020

Andel av total 2020
56,3%

Belopp tkr
4 438

43,7%
100%

3 445
7 883

10 282
7 982
18 264

Behoven för bidraget ska definieras efter kriterierna för bidraget: ”att kunna säkerställa att alla barn
och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen ska bland annat skapa förutsättningar för
kommunerna att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för
personalen.”

Fördelning vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen föreslår 3 445 tkr tilldelas den kommunala verksamheten och
nedanstående insatser har identifierats utifrån kriterierna för bidraget:








SYV övergång – Resurs för att hantera studievägledning och studieplanering för de
elever som sömlöst har behov av övergång till vuxenutbildning.
Lunislicenser – Fler licenser till fler elever som väljer kvarstå i distansstudier samt
möjliggöra för flexibla studier under en övergångsfas.
Utökad studieverkstad – Möjliggöra att köra studieverkstad parallellt fysiskt och digitalt.
Speciallärare Ma – Matematik är den kurs där resultaten försämrats tydligast i spåren av
Corona. Verksamheten vill förstärka med en speciallärare som finns tillgänglig i
studieverkstaden.
Säkra möten – Möjliggöra pilot som förvaltningen tillsammans med SKR deltar i.
Utökade prövningar – Verksamheten tror på ett ökat prövningstryck i spåren av Corona.
Elever som vill läsa upp sina betyg kommer inte, med nuvarande urvalsregler på
Komvux, få tillträde att läsa om kursen utan man kommer få hänvisa dem till
prövningar.
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Fördelning fristående och kommunala gymnasieskolor

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. I sådana fall ska nya
bidragsbeslut fattas.
Som nämnts ovan riktar sig det utökade statsbidraget till alla elever folkbokförda i Malmö stad.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att de fristående verksamheterna får del
av statsbidraget genom att en engångsutbetalning görs. Engångsbelopp kommer utgå under 2021
för elever, som är bosatta i Malmö och som är inskrivna i gymnasieskola i fristående/enskild
verksamhet.
Utbetalningen av engångsbeloppet 2021 ska baseras på elevantalen i april 2021 och
utbetalningen ska ske i samband med utbetalningen i maj.
Av gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens del av statsbidraget uppgår den fristående
verksamhetens del till 2 154 tkr och beloppet per elev i fristående verksamhet uppgår till 466 kr
inklusive administrationspåslag och momskompensation 6 %.

Malmöelever
egen regi
Malmöelever
fristående

Elevantal

Bas

+3%
adm

5 188

427

440

427

440

4 622

+6%
momsko
mp

Summa Malmöelever
tkr
2 284

466

2 154

Inom den kommunala gymnasieverksamheten föreslås 2 284 tkr tilldelas och nedanstående
insatser har identifierats utifrån kriterierna för bidraget:


Ökad bemanning inom elevhälsan för att utföra de redan identifierade insatserna så som
att stärka relationer i klassen, intensifiera arbetet med närvaro, möjliggöra analys och
bemanning för att arbeta med den ökade psykiska ohälsan.
Förslag till resursförstärkning till elevhälsan utifrån ovanstående är skolsköterska, kurator
och PTP psykolog
 Speciallärare och extra lärarresurser för att stärka arbetet kring elevernas måluppfyllelse.
Verksamheten kommer löpande inventera behovet och sätta in dessa resurser där de ger
bäst effekt för att eleverna skall nå målen för sin utbildning.
 En resursförstärkning riktat mot introduktionsprogramseleverna för att utföra redan
identifierade behov där verksamheten bland annat ser behov av insatser för att stärka
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elevernas inlärningsstrategier, bygga självkänsla och självledarskap, förmåga till reflektion
kring sig själv och sin omgivning m.m. Insatser planeras utifrån respektive skolas behov.
Säkra möten – Möjliggöra pilot som förvaltningen tillsammans med SKR deltar i.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

