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Fördelning av utökat tillfälligt statligt stöd till skolväsendet, ”skolmiljarden"
STK-2021-1019
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, föreslås
en kommunbidragsjustering så att de tre skolnämnderna kan ta del av stödet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige utökar tillfälligt kommunbidraget för år 2021 till förskolenämnden
med 2 138 000 kronor, till grundskolenämnden med 3 818 000 kronor och till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden med 1 993 000 kronor, med finansiering från det
tillfälliga generella statsbidraget till skolväsendet.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-09
Kommunstyrelsen 2021-08-18
Kommunfullmäktige 2021-09-02
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendet

SIGNERAD

2021-08-02

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

2 (2)
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. Statistiska centralbyråns
siffror för 2020 ligger till grund för antalsuppgifterna per kommun. Malmö stad har tidigare
erhållit 31 446 025 kronor. Det nya bidraget uppgår till 7 949 433 kronor och betalas ut under
juli månad. Det är upp till varje kommun att avgöra hur pengarna ska användas för att trygga
barnens rätt till utbildning. Medlen kan liksom tidigare användas för insatser i hela skolväsendet.
Det 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. Stadskontoret föreslår att
kommunbidrag, liksom tidigare, fördelas proportionellt utifrån antalet invånare i åldersgrupperna
1–19 år med tillägg för 8 000 helårsplatser inom vuxenutbildning. Uppgifterna om invånarantal
är samma som låg till grund för Malmö stads budget 2021. Beloppen avrundas till tusental kr.
Förslag till fördelning:
Nämnd

Åldersgrupp

Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd

1-5
6-15

22 916
40 912

16-19

13 353
77 181

Totalt

Invånare

Årsplatser
vuxenutb.

Andel Belopp, tkr
27%
48%

2 138
3 818

8000

25%

1 993

8000

100%

7 949

Stadskontorets kommentar
Samma fördelningsgrund har tillämpats som i ärende STK-2021-288 om fördelning av tillfälligt
statligt stöd till skolväsendet ”skolmiljarden”. Respektive nämnd uppmanas att lämna bidrag till
enskilda huvudmän efter samma grunder som nämnden tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten av motsvarande slag.
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