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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-10 kl. 13:00-14:30

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Vakans C (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikatiosdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§88
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Fördelning av tillfälligt statligt stöd till skolväsendet,
”skolmiljarden”

STK-2021-288
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, föreslås en kommunbidragsjustering så att de tre skolnämnderna kan ta del av
stödet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige utökar tillfälligt kommunbidraget för år 2021 till
förskolenämnden med 8 460 000 kronor, till grundskolenämnden med 15 103 000
kronor och till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 7 883 000 kronor, med
finansiering från det tillfälliga generella statsbidraget till skolväsendet.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 31.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210308 § 123
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210308 Fördelning av tillfälligt statligt stöd till
skolväsendet, "skolmiljarden"
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Bilaga 31

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 10-03-21
Ärende 26: Fördelning av tillfälligt statligt stöd till skolväsendet,”skolmiljarden”

Centerpartiet och Moderaterna ser det som glädjande att ytterligare medel går till våra skolverksamheter
som stöd under en utmanande tid. Dock så är det ytterst viktigt att de medel som nu går ut till Malmös
för-, grund- och gymnasieskolor ej används för att täcka underskott.
Tillförda medel måste gå ut till verksamheterna där de behövs, och snabbt. För att vi som kommun ska
ha möjlighet att göra ytterligare satsningar på ämnen där vi ser ett större behov, exempelvis i
matematikundervisningen. Resurser bör även prioriteras på lovskola, för att fånga upp elever som har
haft svårigheter att nå godkännande inom kurser för att säkerställa att så många som möjligt har
chansen att få fullständiga betyg.
Vi är dock oroade för de effekter som pandemin har bidragit med. Lärare vittnar om negativ påverkan
på elevers kunskapsutveckling, samt negativ effekt på både studiedisciplin och motivation. Oro finns
även för betygsinflation som en direkt konsekvens av omställningar inom skolornas verksamhet.
Även lärares arbetsmiljö måste vara trygg under de nya förutsättningarna. Malmö som kommun har ett
ansvar för lärarnas trygghet och välmående. Ett krafttag måste tas för att säkerställa att lärare som
ytterst påverkade av pandemin i sitt vanliga arbete får stöd och hjälp.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

