Nämndsbudgeten omfattar indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges mål, plan för verksamhet och
ekonomi. År 2020 beslutas alla delar i budgeten vid nämndens sammanträde i januari. Nämndsbudgeten
ska baseras på kommunbidrag och investeringsramar enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige.
En plan för verksamheten 2020 har tagits fram utifrån nämndens grunduppdrag och en genomförd nulägesanalys. I fokus för planeringen av verksamheten 2020 är arbetet med att vidareutveckla det systematiska
kvalitetsarbetet på skolnivå och huvudmannanivå.
Verksamheterna står inför en stor kompetensförsörjningsutmaning de kommande åren. Behovet av lärare
är så omfattande, både nationellt och i Malmö, att det inte räcker att enbart utbilda fler lärare. Detta tillsammans med ett ökat antal elever, ökningen av pensionsavgångar och den totala personalomsättningen
genererar ett omfattande rekryteringsbehov inom samtliga yrkesgrupper inom förvaltningen.
Gymnasieorganisationen bygger på ett beräknat elevunderlag utifrån demografiprognos, antal nyanlända,
antal sökande till och från Malmö samt fördelning av sökande mellan kommunala och fristående skolor.
En annan viktig faktor som påverkar antalet elever är den tid det tar för eleverna att genomgå utbildningarna. Denna genomströmning påverkas i hög grad av andelen behöriga elever från grundskolan. Vad gäller
demografin prognostiseras marginella förändringar under 2020. Därefter kommer den årliga ökningen att
få en märkbar inverkan på gymnasieorganisationen med fullt genomslag i samtliga årskurser från 2023 och
framåt.
Förslaget till vuxenutbildningsorganisation 2020 utgår ifrån kravet på att tillgodose behovet av rättighetslagstiftad utbildning samt kommunens skyldighet att i övrigt anordna kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna med hänsyn till efterfrågan och behov.
Efterfrågan på kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare har varit stor under en längre tid och
behovet av denna utbildning bedöms vara omfattande även kommande år trots en minskande invandring.
Utifrån detta planeras en sammantagen sfi-volym, inklusive sfi i folkhögskola samt Yrkes-sfi i Skåne, för
2020 som är något lägre än 2019.
Nämnden får i kommunfullmäktiges budget en uppräkning av kommunbidraget med 1,5 procent vilket
kan ställas i relation till arbetsgivarutskottets inriktningsbeslut för löneöversyn 2020 som ligger något
högre vilket ger nämnden ett visst behov av att anpassa verksamheten. Högre löneökningstakt och löneglidning kan komma att orsaka ytterligare behov av anpassning av verksamheterna. Mot denna bakgrund
väljer nämnden att prioritera kärnverksamheterna och räknar upp ersättningen till gymnasieskola och vuxenutbildning med 2,0 procent, 2,7 procent till gymnasiesärskolan samt en särskild satsning på särskild utbildning för vuxna i sfi. En riktad resurs från kommunfullmäktige stärker central elevhälsas arbete med
gymnasiesärskola och arbetet med att förhindra studieavbrott.
För att finansiera prioriteringarna räknas kostnaderna för central administration upp med enbart 1,0 procent, en redan beslutad förändring där den kommunala ersättningen för förstelärares centrala uppdrag
upphör och kostnaderna för Pedagogisk inspiration, PI, tillåts inte öka. Samtidigt ökar antalet elever för
vilka nämnden ges demografisk kompensation och genom att fler elever får sin undervisning i befintliga
lokaler minskar den relativa kostnaden per elev. Nämnden har därmed en mer kostnadseffektiv lokalanvändning 2020.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter styrs av skollag och förordningar samt läroplaner. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden styrs även av kommunallagen och av det reglemente som
kommunfullmäktige antagit för nämnden. Reglementet beskriver vilken verksamhet nämnden ska bedriva.
Gymnasie- och gymnasiesärskolans huvuduppdrag innebär enligt läroplanerna att förmedla kunskaper och
skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet samt förankra och förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingar
som det svenska samhället vilar på. Utbildningen ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Nämnden ansvarar även för korttidstillsyn för vissa funktionshindrade gymnasieelever.
Nämnden har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och
som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning
på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Målsättningen är
att de ungdomar som inte har gymnasieexamen ska tillbaka till studier.
Vuxenutbildningen ska enligt läroplanen förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och
verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla
sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Utbildningen måste anpassas utifrån
individens behov och förutsättningar och kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen
ska alltid möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.
Vuxna med utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning,
ska genom särskild utbildning för vuxna få möjlighet att stödjas och stimuleras i sitt lärande, att utveckla
sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt möjlighet
att främja sin personliga utveckling.
Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att alla elever ska få möjlighet att nå så långt som möjligt och
att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar och behov. I skollagen föreskrivs att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella
målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att
verksamhetens resurser ska fördelas lika mellan eleverna. Hänsyn ska tas till de enskilda elevernas olika
förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Inom
vuxenutbildningen finns rätten till stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen för de elever som befaras inte kunna nå målen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete med att styra, leda och utveckla med kommunfullmäktigemål sker med utgångspunkt i nämndens grunduppdrag enligt nämndens reglemente. Nämndens övergripande mål är att alla elever når målen för sin utbildning. Utifrån målet ska nämnden verka för att samtliga elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling.
Det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna och på huvudmannanivå är navet i nämndens verksamhet
och ska inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningarna samt mot att säkerställa en likvärdig utbildning. Huvudmannen ansvarar för att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten och utifrån detta planera för och genomföra utvecklingsinsatser i utbildningarna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete styrs av flera nationella styrdokument, lagar och förordningar. Samtidigt har nämnden i egenskap av kommunal nämnd ansvar för planering och uppföljning av
den kommunala gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen med utgångspunkt i reglemente, kommunfullmäktiges budget och andra kommunala styrdokument. Det statliga och det kommunala uppdraget
sammankopplas i det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs på förvaltningsövergripande nivå.
I kommunfullmäktiges budget är totalt nio mål riktade till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under
mandatperioden. Nämnden väljer att följa upp kommunfullmäktiges mål med minst en indikator kopplad
till varje mål. Nämnden har valt de indikatorer som är mest betydelsefulla ur kvalitetshänseende och som
har fokus på nämndens kärnverksamhet. Indikatorerna bygger så långt det är möjligt på nationell statistik
och är därmed i de flesta fall jämförbara i ett nationellt perspektiv samt långsiktigt hållbara över tid. Vid
valet av indikatorer har jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet beaktats.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har även sju riktade budgetuppdrag under år 2020.

Planeringskommentar mandatperiod
Genom att under mandatperioden fortsatt arbeta med att skapa förutsättningar för kärnuppdraget inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola bidrar nämnden till att kommunfullmäktigemålet kan uppnås.
Nämndens övergripande mål är att alla elever når målen för sin utbildning. Samtliga elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.
För att nå framgång i arbetet med högre måluppfyllelse för eleverna fortsätter arbetet med att stärka det
systematiska kvalitetsarbetet på både huvudmanna- och skolnivå. Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla ett fördjupat och sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete.
Ett arbete genomförs för att se över och förändra den resursfördelningsmodell som används för gymnasieskolorna (se vidare under rubriken plan för verksamhet). Syftet är att resurserna i högre grad ska fördelas utifrån elevernas förutsättningar och därmed leda till att fler elever ska ha möjlighet att nå målen för sin
utbildning.
Jämställdhet, jämlikhet och barnrätt är integrerade delar i skolans styrdokument och nämnden följer upp
dessa perspektiv inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Elevernas resultat följs upp könsuppdelat när det är möjligt och elevenkäten innehåller ett antal frågor som rör värdegrund. Utifrån skolornas
analyser i kvalitetsrapporter och nämndens kvalitetsdialog har det vidare identifierats ett antal områden där
skolorna och huvudmannen ser särskilda utmaningar. När det gäller skolans värdegrundsuppdrag ser förvaltningen att samarbetet mellan skolans professioner behöver vidareutvecklas och stärkas för att fler elever ska kunna nå målen för sin utbildning.
Elevhälsan har en central roll i att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, framför allt genom
att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Nämnden fortsätter att stärka samverkan mellan skolförvaltningarna gällande elevhälsan. Det systematiska arbetet med att främja närvaro och motverka frånvaro är
en central del i elevhälsans uppdrag.
Samverkan sker på flera sätt för att stödja elevernas utveckling mot utbildningarnas mål. Till exempel finns
sedan tidigare ett fördjupat samarbete med grundskolenämnden kring övergångar mellan skolformer och
kring studie- och yrkesvägledning. Samverkan sker även med andra nämnder, såsom arbetsmarknads- och
socialnämnden och funktionsstödsnämnden samt med andra externa aktörer såsom branscher, lokalt näringsliv och idéburen sektor.

Planeringskommentar mandatperiod
Under mandatperioden bidrar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kommunfullmäktigemålet genom bland annat arbete med att minska andelen avbrott på gymnasiet samt genom de insatser som genomförs inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
Nämnden prioriterar det förebyggande arbetet för att minska de avbrott som innebär att individen kommer att omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Ett informerat mottagande av elever skapar bättre
förutsättningar för ett positivt relationellt möte och undervisning som utgår ifrån elevernas behov. En del i
detta är samarbetet med grundskolan kring övergångar från grundskola till gymnasieskola men också mellan gymnasieskolor. Rutiner för att kontinuerligt följa upp elevernas kunskapsutveckling och utveckla
undervisningen så att den anpassas efter alla elevers behov möjliggör tidiga insatser som förebygger avbrott. Ett välorganiserat och tvärprofessionellt samarbete för att främja elevers närvaro och snabbt åtgärda
problematisk frånvaro har betydelse för att minska avbrotten.
Den individuella studieplanen är vidare ett viktigt verktyg för att utforma utbildningen efter elevens mål
och behov samt att ge eleven möjlighet till kunskap om och inflytande över sin studiesituation vilket i sin
tur kan leda till att antalet avbrott minskar. Förvaltningen fortsätter att utveckla formerna för detta arbete,
såväl digitalt som pedagogiskt.
Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att varje kommun ansvarar för att identifiera och kontakta
samtliga ungdomar 16–19 år som inte studerar eller arbetar och erbjuda dessa ungdomar aktiviteter. I
Malmö är ungdomsarbetslösheten hög och insatser som leder till att unga kan etablera sig på arbetsmarknaden är prioriterade. De ungdomar som inte har en fullständig gymnasieexamen ska i första hand motiveras och vägledas till studier som leder till examen eller motsvarande. Rutiner för att förbättra samarbetet
mellan skolorna och enheten KAA-UngMalmö har utarbetats för att på bästa sätt möta ungdomarna i de
fall de gör avbrott från studier. Samverkan inom det kommunala aktivitetsansvaret kommer att fortsätta
utvecklas både internt och externt samt mot andra kommunala verksamheter, såsom grundskolenämnden
och samtliga socialtjänstavdelningar inom arbetsmarknads- och socialnämnden. Även arbetsförmedlingen
är en del i samverkan.
Inom gymnasiesärskolan pågår ett utvecklingsarbete för att i högre grad kunna erbjuda elever praktik för
att stärka möjligheterna till sysselsättning efter avslutade studier. Studie- och yrkesvägledare vid berörda
skolor har centrala roller i detta arbete och samverkan sker med arbetsliv, andra förvaltningar samt arbetsförmedlingen.
Jämställdhet, jämlikhet och barnrätt är integrerade delar i skollag och läroplan och nämnden följer upp
dessa perspektiv inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. All statistik där det är möjligt följs upp
könsuppdelat.

Planeringskommentar mandatperiod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att skapa förutsättningar för att alla elever når målen för sin utbildning, inom ramen för kärnuppdraget. Vuxenutbildningen
utgör en för staden central funktion för att påverka sysselsättnings- och självförsörjningsnivån och är den
utbildningsform som möjliggör en gymnasieexamen för vuxna Malmöbor som saknar fullföljd gymnasieutbildning. En fullföljd utbildning på gymnasienivå är av särskild betydelse för möjligheterna att etablera
sig på arbetsmarknaden.
Malmöbor i vuxenutbildning är en heterogen grupp med allt från korttidsutbildade nyanlända till heltidsarbetande som önskar stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Nämnden strävar efter att erbjuda en
vuxenutbildning som ger alla möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och erbjuder därför ett
brett utbud av studieformer och studietakt. Kartläggning och validering av kunskaper erbjuds samtliga elever inom yrkesutbildning för vuxna. Nämnden erbjuder även utbildningar som kombinerar yrkesutbildning med sfi eller svenska som andraspråk.
Nämnden arbetar kontinuerligt för att utveckla och anpassa studie- och yrkesvägledningen för elever inom
vuxenutbildningen. Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll i att lotsa individen vidare inom utbildningssystemet eller till arbete. Syftet är att fånga upp respektive individs erfarenheter och mål så att
denne snabbare ska få möjlighet till självförsörjning.
Ytterligare studiealternativ utvecklas där arbetsförberedande insatser och studier i olika former kombineras
med praktik och anställning. Det finns därtill ett utvecklat samarbete mellan vuxenutbildningens yrkesutbildningar och aktuell bransch och samtliga yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen har ett branschråd
kopplat till utbildningen.

För att möta upp en potentiell minskning av yrkesinriktad utbildning som kommer av förändringarna i arbetsmarknadspolitiken avser nämnden att öka antalet yrkesinriktade kombinationsutbildningar. De delar
av jobbspårsmetodiken som fungerat väl ska om möjligt implementeras i arbetet med de kombinationsutbildningar som grundar sig i Skolverkets yrkespaket. Vidare avser nämnden att stärka arbetet kring de personer som omfattas av utbildningsplikten i syfte att förbereda dessa för yrkesinriktad utbildning eller
matchning mot arbete. Genomförandet samplaneras med arbetsmarknads- och socialnämnden.

Budgetuppdraget bedöms, med utgångspunkt i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens grunduppdrag,
handla om gymnasieexamen. Uppdraget bedöms initialt vara kopplat till såväl gemensamma system som
samsyn mellan grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i frågor av pedagogisk
och didaktisk karaktär. De pedagogiska och didaktiska aspekterna kan länkas till det pågående arbetet med
övergångar mellan skolformerna och till den utveckling av individuella studieplaner som pågår inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Utvecklade gemensamma system och förhållningssätt för övergångar och individuella studieplaner, har potential att bidra till att fler elever når gymnasieexamen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer tillsammans med grundskolenämnden att analysera
uppdragets innebörd samt diskutera och planera medföljande arbetsuppgifter.

Elevhälsan som en tvärprofessionell resurs har till uppgift att bidra till att främja elevers lärande, hälsa och
utveckling. En ändamålsenlig elevhälsa kan tidigt identifiera elever i behov av särskilt stöd och bidra till att
förebygga psykisk ohälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och arbeta för att
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden avser att inom uppdraget analysera
och vidareutveckla befintlig samverkan utifrån befintliga regelverk, mål och syften. Genomlysningen avser
också innefatta samverkan med externa aktörer. Syftet med genomlysningen är att säkerställa en tillfredsställande samverkan mellan nämnderna, med fokus på samordning, dialog samt informations- och kunskapsförmedling som möjliggör en ändamålsenlig elevhälsa för barn och unga.

Planeringskommentar mandatperiod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att i första hand
skapa förutsättningar för kärnuppdraget. Enligt läroplanerna ska skolorna bidra med ett miljöperspektiv i
undervisningen. Detta innebär bland annat att undervisningen ska ge eleverna insikter så att de ska kunna
relatera till de övergripande och globala miljöfrågorna samt medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan.
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att
skapa hållbar utveckling.
Nämnden arbetar för att minska sin negativa påverkan på klimat och miljö genom hållbara transporter utifrån riktlinjerna i Malmö stads resepolicy. Denna anger bland annat att tåg ska väljas före flyg och att anställda ska försöka gå, cykla eller åka buss istället för att ta en taxi.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är beställare från servicenämnden av mat till gymnasieverksamheten. Endast en mindre del av inköpen sköts av nämnden själv, såsom livsmedel till restaurang- och livsmedelsprogrammet samt möbelinköp. Dessa inköp sker inom ramen för stadens upphandlade avtal som
anger att där det är möjligt att välja produkter och tjänster som är miljö- eller etiskt märkta ska detta ske.
Det är viktigt för nämnden att vara en god samverkanspart när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Nämnden samverkar med bland andra servicenämnd och miljönämnd och utvecklar tillsammans samarbetet kring hållbarhetsfrågor. Exempel som kan nämnas är att nämnden samarbetar med servicenämnden i att ta fram energisparande utrustning och hållbara material i samband med byggprojekt samt att
nämndens verksamheter tillsammans med Skolrestauranger gemensamt genomför insatser för att minska
matsvinnet.

Planeringskommentar mandatperiod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att skapa förutsättningar för kärnuppdraget, det vill säga att skapa förutsättningar för att alla elever når målen för sin utbildning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utgångspunkt i arbetet är att en fullständig gymnasieutbildning
i sig utgör en viktig skyddsfaktor för individen. En likvärdig utbildning med hög kvalitet är en av de viktigaste grunderna för välfärd och hälsa i varje samhälle. Att utbilda barn, ungdomar och vuxna är en avgörande faktor för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar till arbete och självförsörjning. Enligt läroplanens demokratiuppdrag ska utbildningen främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor,
som aktivt deltar i yrkes- och samhällslivet, samt även förankra och förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingar som det svenska samhället vilar på.
Skolans kompensatoriska uppdrag är ett prioriterat arbetsområde för nämnden. Enligt skollagen ska alla
barn och elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov. Varje barn och elev ska
ges stöd och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Detta krav ställer skollagen på varje skolhuvudman och skola oberoende av barnens/elevernas förutsättningar. Således åligger det nämnden att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev.
För att stärka detta arbete ytterligare pågår en översyn av nämndens resursfördelningssystem.
Nämnden arbetar vidare för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på skolnivå och på huvudmannanivå. Frågor kopplade till värdegrund och antidiskriminering samt huvudmannens uppföljning av demokratiuppdraget kommer vara ett fokusområde under mandatperioden. I detta ingår att stärka uppföljningen av jämställdhet, jämlikhet och barnrätt. Vidare fortsätter nämnden arbetet för att stärka alla elevers
tillgång till kultur i enlighet med läroplan och barnkonvention.

Planeringskommentar mandatperiod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till målet genom att verka för en god etablering för nyanlända inom nämndens verksamheter. Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för att alla elever når
målen för sin utbildning. Arbetet sker med utgång i nämndens reglemente och huvudmannens och skolenheternas uppdrag enligt styrdokumenten. Läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ställer vidare krav på att skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet
och ansvar att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.
Inom gymnasieskolan omfattar kommunfullmäktigemålet i första hand elever som påbörjar introduktionsprogrammet språkintroduktion vid någon av gymnasieskolorna. Språkintroduktionsprogrammet riktar sig
till nyanlända elever och har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till ett annat gymnasieprogram, eller till annan utbildning.
Enligt skollagen ska nyanlända elevers kunskaper bedömas när de tas emot vid introduktionsprogrammet
språkintroduktion. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och
eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas. Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade 2019 beslut om att inrätta en gemensam organisation för mottagandet av nyanlända elever och deras familjer med målsättningen att förenkla mottagandet och höja kvaliteten i kartläggningen.
Den gemensamma organisationen kommer vara på plats från och med 2020. Syftet är att ge elever bättre
förutsättningar för progression i utbildningen.
Ytterligare ett område som fortsätter att utvecklas är arbetet för att stärka rutinerna för övergångar mellan

språkintroduktion vidare till nationellt program, vuxenutbildning på grundläggande nivå eller sfi. Nämnden fortsätter därtill arbetet med att utveckla formerna för den individuella studieplanen i syfte att på ett
bättre sätt tydliggöra elevens mål med studierna och kunna följa elevens progression.
Inom vuxenutbildningen omfattar målet i första hand elever som påbörjar sfi inom den kommunala vuxenutbildningen. Kommunal vuxenutbildning i sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge
vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket för att underlätta deras etablering.
Nämnden erbjuder sfi-undervisning som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar. Nya
sfi-kurser startar kontinuerligt och erbjuds på olika tider och i olika tempo. Nämnden erbjuder bland annat
intensivkurser, distanskurser, sfi med yrkesinriktning och sfi för de individer som har särskilda behov. För
att underlätta studier för nyblivna föräldrar bedriver förvaltningen även sfi för föräldralediga genom öppen
verksamhet på två förskolor.
Vidare utvecklingsinsatser som pågår i förvaltningen är arbetet med sfi-handlingsplanen som utvecklats
tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden. Denna innebär att sfi-elever i större omfattning
kartläggs gällande förkunskaper och erfarenheter. Den lagstadgade individuella studieplanen är ett viktigt
verktyg för verksamheterna för att kunna följa sfi-elevernas progression och bidra till att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov.

Planeringskommentar mandatperiod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Nämndens arbete sker enligt
Malmö stads gemensamma arbetssätt för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Grundtanken är att arbetsmiljön ständigt kan och ska förbättras och i detta utvecklingsarbete ska jämställdhets- och likvärdighetsperspektivet beaktas i alla delar. På så sätt bidrar SAM till ett hållbart arbetsliv som ger förutsättningar
för kvalitet och resultat i verksamheten.
Det är viktigt att främja mångfalden som finns i organisationen och integrera perspektivet lika rättigheter
och möjligheter i det dagliga arbetet. Som stöd i detta arbetar nämnden efter Malmö stads ramverk med
aktiva åtgärder. Med medel från kommunstyrelsen och inom ramen för jobbpakten, utökas under mandatperioden rekrytering i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen av Malmöbor med funktionsvariation
i daglig verksamhet.
Arbetsmiljön omfattas både av en fysisk arbetsmiljö och en organisatorisk och social arbetsmiljö. Det
finns tydliga samband mellan miljö, trivsel, motivation och prestation. Arbetsmiljöarbetet bygger på ett tätt
samarbete i samverkan mellan chefer och medarbetare.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar en partsgemensam arbetsgrupp förvaltningsövergripande med arbetsmiljöfrågor utifrån perspektivet strategisk kompetensförsörjning.

Planeringskommentar mandatperiod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar efter Malmö stads gemensamma systematiska arbetssätt
för kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsprocessen, som också är ett ledningssystem, hjälper till att leda och styra organisationen vad gäller kompetensförsörjning och synkroniseras med verksamhetsplanering och målarbete. Syftet
med ledningssystemet är att säkerställa att Malmö stad har rätt kompetens på kort och på lång sikt för att
klara uppdrag och nå uppsatta mål. Det gemensamma arbetssättet innebär att nämnden analyserar och
identifierar kompetensgap, genomför riskanalyser och upprättar kompetensförsörjningsplaner för att åtgärda identifierade kompetensgap. Arbetet med att åtgärda kompetensgapen och dess risker kräver ett
strategiskt, strukturerat och mångsidigt arbete på både kort och lång sikt.
Behovet av förvaltningens största yrkesgrupp, lärare, är redan idag stort såväl nationellt som för Malmö.
För att kunna möta kommande kompetensförsörjningsutmaning krävs ett gediget arbete med en rad olika
åtgärder och strategier på både kort och lång sikt. Insatserna som krävs behöver verka inom ett flertal områden som handlar dels om att attrahera och rekrytera nya medarbetare, dels behålla och utveckla medarbetare som redan finns i organisationen.

Planeringskommentar mandatperiod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att inom ramen för
kärnuppdraget och utifrån skolans styrdokument skapa förutsättningar för att alla elever når målen för sin
utbildning.
Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Eleverna
ska uppleva en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet och professionellt bemötande som bidrar till att alla elever når målen för sin utbildning. Elevernas möjligheter till inflytande och deras upplevelse av sin skolgång följs upp i elevenkäter och i kvalitetsdialoger.
Eleverna ska enligt läroplanerna kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i syfte att erbjuda varje Malmöbo god och likvärdig service.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente anger att nämnden ska beakta ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. I gymnasieskolans, gymnasiesärskolans och vuxenutbildningens styrdokument är vidare öppenhet, inkludering och mångfald centrala begrepp och frågorna ingår
därför som naturliga delar i nämndens kärnuppdrag. Det arbete som sker på skolenheterna och på huvudmannanivå sker utifrån styrdokumentens bestämmelser. I avvaktan på vidare instruktioner från kommunstyrelsen för budgetuppdraget fortsätter nämnden detta arbete.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar kontinuerligt för att se över möjligheterna att ytterligare
samarbeta med framför allt serviceförvaltningen, grundskolenämnden och fritidsnämnden i frågor som rör
lokaler och lokalanvändning.
Under mandatperioden kommer samarbetet med servicenämnden att vara centralt med anledning av att
den beräknade elevökningen fram till cirka 2030 kräver en betydande ökning av antalet platser och därmed
lokaler inom gymnasieskolan. Ett mer effektivt lokalnyttjande är avgörande för nämndens möjligheter att
bibehålla och utveckla kvaliteten i kärnverksamheten i tider med ekonomisk åtstramning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar kontinuerligt för att se över och där det är möjligt effektivisera och minska administrativa uppgifter. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för fokus på kärnuppdraget.
Det pågår ett förvaltningsövergripande arbete, inom ramen för den skolformsöverskridande systemägargruppen, med att inventera grunddatabaser, system, applikationer och digitala lösningar för att förenkla
hanteringen av administrativa uppgifter. Syftet är att identifiera en framtida systemmiljö som möter de behov som de tre skolförvaltningarna har. Systemmiljön ska vara flexibel och möjliggöra utbyte av applikationer efter förändrade förhållanden och behov. En flexibel miljö förutsätter en digital mognad hos samt-

liga medarbetare. Parallellt med inventeringen av mjukvara behöver därför en inventering av medarbetarnas digitala kompetens genomföras. Den senare utgör därefter grunden för kompetensutvecklingsinsatser
kopplade till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommande digitaliseringsstrategi.
En annan del i detta arbete är att utveckla samarbetet mellan sektionschefsorganisationen och utbildningskontoret. Sektionschefsfunktionen som finns vid varje skolenhet har som syfte att renodla de administrativa uppdragen. Ytterligare exempel är förvaltningens översyn av resursfördelningsmodellen där bland annat administrationen för tilläggsbelopp förväntas minska och därmed frigöra viktig tid för bland annat specialpedagoger.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fortsätter under året arbetet med att minska onödig administration tillsammans med övriga nämnder under ledning av kommunstyrelsen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer i samarbete med utpekade nämnder analysera uppdragets innebörd och planera medföljande arbete. Parallellt med detta utarbetar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en förvaltningsövergripande digitaliseringsstrategi med syfte att stärka elevernas lärande
och användning, professionens praktik och kompetens, skolans ledarskap och styrning samt infrastruktur
och resurser. En genomgång av jämförbara kommuners digitaliseringsstrategier samt den nationella strategin för digitalisering, används som inspiration i arbetet.

En plan för verksamheten 2020 har tagits fram utifrån nämndens uppdrag och en genomförd nulägesanalys. I fokus för planeringen av verksamheten 2020 är arbetet med att utveckla förutsättningarna för skolledares pedagogiska ledarskap med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet. I analysen har tre utvecklingsområden identifierats i förvaltningen:
•
•
•

Utmaningar inom undervisningspraktiker
Utmaningar inom samarbeten kring elevers lärande och kunskapsutveckling
Utmaningar inom ledning och organisering

Dessa utvecklingsområden utgör grunden för de tre prioriterade mål gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar med under 2019–2020. De prioriterade målen kopplas till varsin utmaning, och utgår
ifrån gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kärnuppdrag utifrån den nationella styrningen. De prioriterade målen beskrivs i förvaltningens verksamhetsplan för 2019–2020. I verksamhetsplanen länkas de prioriterade målen, som utgår från de nationella styrdokumenten, till mål i den kommunala målstyrningen. På
så vis blir verksamhetsplanen ett centralt styrdokument för en sammanhängande styr- och stödkedja.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska genomsyras av en kultur där samtliga professioner samarbetar för elevers lärande och kunskapsutveckling. Utbildningskontoret organiseras därför för att kunna
bidra till skolframgång. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utvecklar även ett gemensamt ramverk som fokuserar syftet, samarbetet, lärandet och kvaliteten i hela organisationen. Ramverkets syfte är
att skapa bättre förutsättningar för delaktighet, sammanhang, samstämmighet och systemförståelse, vilket
bidrar till kunskap och professionsutveckling.
Systematiskt kvalitetsarbete
Samtliga elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens
mål.
För att nå framgång i arbetet med högre måluppfyllelse för eleverna fortsätter arbetet med att stärka det
systematiska kvalitetsarbetet på både huvudmanna- och skolnivå. Förvaltningen fortsätter att utveckla ett
sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete.
Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningarna inom respektive skolform
även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på skolnivå.
Som ett led i att stärka det systematiska kvalitetsarbetet ingår förvaltningen i ULF-samverkan (Utbildning
Lärande Forskning) med Malmö universitet och sex andra skolhuvudmän kring förvaltningsnivåns unika
utmaningar. ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan
2017 - 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi
och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.
Kvalitetsdialoger
Från och med 2019 genomförs en samlad kvalitetsdialog för gymnasieskolorna och gymnasiesärskolorna
respektive vuxenutbildningen.
Gymnasieskola
Gymnasieorganisation
Gymnasieorganisationen bygger på ett beräknat elevunderlag utifrån demografiprognos, antal nyanlända,
antal sökande till och från Malmö samt fördelning av sökande mellan kommunala och fristående skolor.
Andra viktiga faktorer som påverkar antalet elever är andelen studieavbrott och den tid det tar för eleverna
att genomgå utbildningarna. Denna genomströmning påverkas i hög grad av andelen behöriga elever från
grundskolan.
Vad gäller demografin har antalet ungdomar i gymnasieåldern nu börjat öka. Från och med 2020 kommer

den årliga ökningen att få en märkbar inverkan på gymnasieorganisationen med fullt genomslag i samtliga
årskurser från 2023 och framåt. Enligt stadens befolkningsprognos ökar antalet ungdomar i gymnasieåldern fram till 2026 med ca 40%. Förändringarna innebär ett behov av fler och anpassade lokaler. Dessutom beräknas det saknas cirka 250 lärare redan år 2023.
Elevökningen i gymnasieskolan ställer därtill krav på att utforma en växande utbildningsorganisation som i
så hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av utbildningsprogram. Under 2020
genomför nämnden ett utredningsarbete i syfte att kartlägga möjlighet att utöka verksamheten inom ramen för befintliga lokaler. Samarbetet med lärarutbildningen på Malmö universitet utvecklas under året
genom att en VFU-samordnare (verksamhetsförlagd utbildning) anställs. Syftet är att skapa förutsättningar
för hög kvalitet i för lärarstudenterna, möjliggöra kompetensutveckling och ge en grund för rekrytering.
Resursfördelning
Nämndens principer för fördelning av tilläggsbelopp – som idag söks av skolorna för elever med särskilda
behov – föreslås förändras från och med höstterminen 2020. Kraven för att få tilläggsbelopp skärps i enlighet med skollagens krav på att en elev ska ha omfattande behov av särskilt stöd och att resursen ska
vara individuellt bestämd utifrån elevens behov. Förändringen, som förväntas resultera i färre ansökningar
och tilläggsbelopp men högre belopp till de elever som har stora behov, är samtidigt ett led i att minska
administrationen på skolorna där specialpedagoger ofta ansvarar för ansökningarna om tilläggsbelopp.
I samband med skärpta krav för tilläggsbelopp läggs ytterligare resurser till fördelning utifrån elevers meritvärde från grundskolan, en stödresurs som syftar till att ge rektor utökat mandat såväl som ansvar att ge
sina elever likvärdiga förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
Det är stora resultatskillnader både mellan nämndens gymnasieskolor och mellan olika program och programtyper. Till viss del kan skillnaderna vara ett tecken på att kvaliteten inte är likvärdig för eleverna på de
skilda utbildningarna. I ett nationellt perspektiv är tendensen ökade skillnader i resultat mellan olika skolor
och flera utredningar från exempelvis Skolinspektionen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Långtidsutredningen och Skolkommissionen pekar på att kommuner behöver förbättra styrningen gällande
skolans kompensatoriska uppdrag även på gymnasienivå. En slutsats i majoriteten av utredningarna är att
en strategisk och medveten resursfördelning behöver utvecklas för att stärka likvärdigheten.
Under 2020 genomförs en utredning som genomlyser nuvarande resursfördelningsmodell för gymnasieskolorna och utifrån denna utvecklas 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 en utbildning av hög kvalitet, är en utgångspunkt. Det är
av betydelse elever kan nå målen för sin utbildning på olika sätt beroende på behov och förutsättningar,
samt att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar.
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.
Målsättningen är att en ny modell för resursfördelning till gymnasieskolorna ska kunna genomföras i ett
första steg under budgetåret 2021 och vara helt genomförd budgetåret 2022.
Elevhälsa
Genom att stärka elevhälsan och annan stödverksamhet kan psykisk ohälsa förebyggas och elevers särskilda behov upptäckas och tillmötesgås tidigt. Kommunfullmäktige lägger i sin budget särskild vikt vid att
stärka elevhälsan på gymnasiet och förbättra samverkan mellan skolförvaltningarna i elevhälsofrågor. Arbetet med HBTQ-frågorna vidareutvecklas under 2020 liksom arbetet med att främja närvaro och motverka frånvaro. Förstärkningarna i budget riktas till centrala elevhälsan i första hand inom professionsområdena specialpedagogik, psykologi och medicin. En särskild resurs avsätts för att inom ramen för central
elevhälsa stärka huvudmannaansvaret gällande gymnasiesärskola. Satsningen har som övergripande syfte
att stödja eleverna i att nå målen för sin utbildning genom att bland annat arbeta förebyggande för att
minska frånvaro och förhindra studieavbrott.

Sex- och samlevnadsundervisning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och grundskolenämndens gemensamma arbete med att utveckla kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen fortsätter under 2020. Ett gemensamt arbete pågår
för att skapa undervisningsmaterial och kompetensutvecklingsmaterial för pedagoger och skolledare.
Materialet kommer att göras tillgängligt via Malmö Delar som är Malmö stads digitala plattform för delning av undervisningsmaterial mellan skolor.
Övergångar
Arbetet med att systematisera samverkan med stadens kommunala grundskolor kring övergångar mellan
grundskola och gymnasieskola och mellan skilda gymnasieutbildningar har genomförts av alla berörda skolor. Arbetet har utvärderats under en konferens och rutinerna reviderats. Utvecklingsarbetet kring övergångar fortsätter under 2020. Under året kommer även kunskapsbedömningar för elever på introduktionsprogrammen att ingå i övergångshandlingarna.
Rutiner för övergångar mellan gymnasieutbildningar och det kommunala aktivitetsansvaret har utformats
och implementerats. Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla formerna för dessa övergångar i syfte
att bättre möta ungdomarnas behov av stöd.
Gällande övergångar mellan gymnasieutbildning och vuxenutbildning har det identifierats ett behov av att
utveckla arbetet med dessa för att skapa kontinuitet i elevers utbildning och lärande.
Introduktionsprogram
En arbetsgrupp har fått uppdraget att under 2020 fortsätta utveckla introduktionsprogrammen med avseende på utbud och styr- och ledningsprocesser. Genom ett sammanhållet arbete med introduktionsprogrammen skapas bättre förutsättningar för en ökad måluppfyllelse.
En plan för utbildning för introduktionsprogrammen har utarbetats. I den anges samtliga introduktionsprograms syfte och innehåll. Planen för utbildning är ett centralt verktyg bland annat för studie- och yrkesvägledare för att de på bästa sätt ska kunna stötta eleverna i deras val av gymnasieutbildning men även för
att säkerställa att nämndens utbud är tydligt och ändamålsenligt. En analys av aktuellt utbud, sökmönster,
målgrupp och arbetsmarknad kommer att ligga till grund för en årlig revidering av planen.
Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa strukturer för att följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling
i svenska, matematik, engelska och svenska som andraspråk. Syftet är att öka kontinuiteten i elevernas lärande och därmed förbättra måluppfyllelsen i de ämnen som eleverna inte är behöriga i.
Nämnden kommer vidare att under 2020 starta upp yrkespaket som ger eleverna möjlighet till en yrkesutbildning inom ramen för ett introduktionsprogram.
Läsåret 2019–2020 infördes programinriktat val med inriktning mot högskoleförberedande program. Programinriktat val kommer 2021–2022 att erbjudas på de program där de finns platser efter att alla behöriga
sökande antagits till programmet.
Alla elever har en individuell studieplan. I den anges elevernas mål för utbildning samt utbildningens
längd. För elever på introduktionsprogrammen är en individuell studieplan av särskild vikt för att den enskilda eleven på bästa sätt ska kunna förberedas för vidare utbildning eller arbete. Utbildningens längd är
en bedömning av hur lång tid det tar för eleven att nå målen för sin utbildning.
Ett aktivt arbete med individuella studieplaner där eleverna är delaktiga i att forma sin egen utbildning
skapar högre motivation för elever och leder därmed till högre måluppfyllelse. Under våren 2020 påbörjas
ett utvecklingsarbete med fokus på att utveckla individuella studieplaner, såväl tekniskt som pedagogiskt.
Arbetet omfattar både gymnasieskola och vuxenutbildning.
Alla program, inklusive introduktionsprogrammen, arbetar för att främja elevers närvaro. En gemensam
rutin kallad Frånvarotrappan har tagits fram och prövats på alla skolor. Frånvarotrappan består av fem
steg som innefattar ett antal åtgärder för att motverka elevfrånvaro.

Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolan har nio nationella program och ett litet elevunderlag om cirka 30 elever i varje årskurs.
De nuvarande nationella programmen kommer även 2020 att erbjudas lokaliserade tillsammans med de
nationella gymnasieprogrammen på tre gymnasieskolor. Övriga nationella program och individuellt program erbjuds på Valdemarsro gymnasium.
Inom gymnasiesärskolan pågår ett arbete med att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. De uppföljningar av elevernas måluppfyllelse och progression, vilka tidigare genomförts på klassrumsnivå, har
systematiserats och digitaliserats. Denna utveckling möjliggör analyser på aggregerad nivå, vilket fördjupar
helhetsförståelsen för eleverna lärande och utbildningens nuvarande kvalitet samt dess utvecklingsbehov.
Kvalitativa indikatorer utvecklas för att kunna följa kvaliteten i det elevnära arbetet för att på så vis kunna
länka undervisningen till såväl organiseringen av skolan som till lärarnas behov av kompetensutveckling.
Lovskola
Lovskola finns inom nämndens verksamheter och används för elever som inte når upp till kunskapskraven eller som behöver kompletteringar. Ett utvecklingsarbete pågår för att stärka formerna för denna.
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Enheten KAA-UngMalmö som har det kommunala aktivitetsansvaret utgör fortsatt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens operativa del av de samlade insatser som bedrivs inom ramen för samverkansplattformen UngMalmö. Inom denna fortsätter samverkan att utvecklas, dels internt och dels mot andra kommunala verksamheter, såsom grundskolenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Syftet är att
utveckla tydliga rutiner för till exempel det uppsökande respektive slussande arbetet samt i viss mån förebyggande insatser.
Enheten kommer också att vidareutveckla samverkan med gymnasieskolor, både kommunala och fristående. Samverkan omfattar till exempel övergångar till och från KAA samt utveckling av varierande och
flexibla studiemöjligheter för målgruppen.
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har KAA-UngMalmö under 2019 arbetat med att utveckla dels en struktur för lägesrapport och dels en modell för målgruppsanalys, planering och uppföljning
av de individer som finns inom KAA-UngMalmö. Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla en styrnings- och flödesmodell samt systematik för mål- och resultatstyrning för det kommunala aktivitetsansvaret.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningsorganisation
Planerad utbildningsvolym i antal helårsplatser (håp):

Vuxenutbildningsorganisationen 2020 utgår från kravet på att tillgodose behovet av rättighetslagstiftad utbildning samt kommunens skyldighet att i övrigt anordna kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna med hänsyn till efterfrågan och behov.
Efterfrågan på kommunal vuxenutbildning i sfi har varit stor under en längre tid och behovet av denna
utbildning bedöms vara omfattande även kommande år trots en minskande invandring. Utifrån detta planeras en sammantagen sfi-volym, inklusive sfi i folkhögskola samt Yrkes-sfi i Skåne, för 2020 som är något
lägre än 2019.
En relativt stor andel av eleverna fortsätter efter att ha studerat sfi att studera svenska som andraspråk på
grundläggande nivå. Detta innebär att på stora volymer av sfi följer, med viss eftersläpning, sannolikt ett
ökat behov av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Därtill tillkommer det aktiva arbete
som bedrivs för att möta elever som avslutar sin sfi-utbildning och vägleda dessa mot yrkespaket där
grundläggande svenska ges inom ramen för yrkesutbildningen. Behovet av vuxenutbildning på grundläggande nivå kommer också att öka eftersom Arbetsförmedlingen genom utbildningsplikten hänvisar elever
till vuxenutbildningen. Mot bakgrund av detta planerar nämnden 2020 en utökad volym av grundläggande
vuxenutbildning i förhållande till 2019.
Under 2019 har efterfrågan på allmänna kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå varit
stor, inte minst gällande utbildning på distans. Den utökade rättighetslagstiftningen, som innebär en rätt
att läsa in såväl grundläggande som särskilda behörigheter till högskola och yrkeshögskola, innebär ökade
krav på att kunna tillhandahålla kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Liksom för kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå kan behovet av utbildning på gymnasial nivå påverkas av både utbildningsplikten och studiestartsstödet. För att möta behov och efterfrågan planeras under 2020 en ökad
volym av utbildning på allmänna kurser.
Efterfrågan på yrkesinriktad utbildning är relativt konstant, även om variationerna är stora mellan olika
yrkesinriktningar. Sett till efterfrågan på utbildning skulle volymerna av yrkesinriktad utbildning kunna utökas men med nu kända ekonomiska förutsättningar planeras en volym på ungefär samma nivå som 2019.
Volymerna kan komma att påverkas av en kommande upphandling av gymnasial yrkesvux som genomförs
under 2020.
För att möta upp den potentiella minskning av yrkesinriktad utbildning som kommer av förändringarna i
arbetsmarknadspolitiken avser nämnden att öka antalet yrkes-sfi utbildningar i egen regi. Arbetet kommer
ske inom ramen för det regionala samarbete som finns i Skåne för yrkes-sfi. Under 2020 erbjuds yrkespaket mot vårdbiträde och undersköterska och köksbiträde. Utbudet av yrkespaket kommer utökas under
läsåret 2020–2021.
Nämnden stärker vidare arbetet kring de personer som omfattas av utbildningsplikt i syfte att dessa individer ska kunna ta del av yrkesinriktad utbildning av olika slag eller matchas mot arbete. Vissa delar av genomförandet samplaneras med i första hand arbetsmarknads- och socialnämnden genom bland annat gemensamma ledningsmöten.
I den planerade vuxenutbildningsorganisation ingår förutom utbildning i kommunens egenregi och upphandlad utbildning även uppskattade volymer av sfi i folkhögskola och utbildning inom samverkansprojektet Yrkes-sfi i Skåne. Lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning samt utbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård ingår i de planerade volymerna.
Utöver uppdrag kopplade till organisationen enligt ovan kan utbildningsanordnare även ges i uppdrag att
genomföra yrkes- och lärlingsvux inom särskild utbildning för vuxna samt särskilda utbildningsinsatser riktade till specifika målgrupper.
Med anledning av eventuella förändrade ekonomiska förutsättningar eller förändringar i behov och efterfrågan på utbildning kan förvaltningsdirektören under året fatta beslut om justering av beslutad organisation.

Nämnden arbetar vidare för att säkerställa att undervisningen i sfi innehåller samhällsorientering och sexualkunskap.
Övergripande satsningar
Studie- och yrkesvägledning
Alla elever ska ha tillgång till likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet. Nämnden har under
2019 fortsatt ett utvecklingsarbete i syfte att stärka studie- och yrkesvägledningens roll inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Detta arbete fortgår under 2020 genom ett utvecklingsfokus på studieoch yrkesvägledningens arbete med språkintroduktionselevernas vidare väg till vuxenutbildningen. En mer
ändamålsenlig vägledning med tydliga mål och uppföljning skapas.
Stärkt värdegrundsarbete
Nämnden arbetar vidare för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på skolnivå och huvudmannanivå.
Frågor kopplade till värdegrund och antidiskriminering samt huvudmannens uppföljning av demokratiuppdraget kommer vara ett fokusområde under 2020 och framåt. I detta ingår att stärka uppföljningen av
jämställdhet, jämlikhet och barnrätt inom det systematiska kvalitetsarbetet.
Utifrån en genomförd kartläggning planeras ett utvecklingsarbete kring hedersproblematik under 2020.
Arbetet genomförs i samarbete med förskole- och grundskolenämnderna. De tre skolförvaltningarna utarbetar nu ett fördjupat förslag med ytterligare insatser som kompletterar de pågående. Insatserna utgår från
såväl ett verksamhetsperspektiv som ett medarbetarperspektiv.
Under 2020 kommer skolorna kunna söka medel till internationella aktiviteter och resor med tema antidiskriminering och antirasism. Skolornas arbete mot antisemitism kommer att stärkas i synnerhet.
Kompetensförsörjning
Behovet av nämndens största yrkesgrupp, lärare, är redan idag stort såväl nationellt som för Malmö. Befolkningsprognosen visar även på en markant ökning de kommande åren av elever i gymnasieålder. Detta
tillsammans med andra parametrar såsom sjukfrånvaro, pensionsavgångar, personalomsättning och tjänstledigheter genererar ett allt större rekryteringsbehov inom samtliga yrkesgrupper i nämndens verksamheter.
För att kunna möta kommande kompetensförsörjningsutmaningar krävs ett gediget arbete med en rad
olika åtgärder och strategier på både kort och lång sikt. Insatserna som krävs behöver verka inom ett flertal områden som dels handlar om att attrahera och rekrytera nya medarbetare dels behålla och utveckla
medarbetare som redan finns i organisationen. Utöver detta behöver vi dessutom utveckla vår organisation och våra arbetssätt.
Nämnden arbetar systematiskt med kompetensförsörjningsfrågan utifrån Malmö stads ledningssystem för
kompetensförsörjning samt Malmö stads strategier i koppling till kompetensförsörjning:
- vi ser varje medarbetare som en investering
- vi utvecklar våra arbetssätt
- vi satsar på innovativ samverkan.
I nämndens beslutade kompetensförsörjningsplan för 2020–2021 har nio förvaltningsövergripande aktiviteter identifierats utifrån perspektiven attrahera och rekrytera, behålla och utveckla samt utveckla organisation och arbetssätt.
Strategisk lokalplanering
Nämnden planerar för elevökningen i gymnasieskolan som beräknas börja år 2021 och fortsätta fram till år
2028, utifrån Malmö stads demografiprognos. Planeringen tar hänsyn till dagens lokalutnyttjande för att på
bästa sätt nyttja befintliga lokaler samtidigt som nämnden planerar för kommande behov. En kapacitetsutredning som genomlyser samtliga befintliga skollokaler genomförs för att möjliggöra mer effektivt utnyttjande. Med denna kapacitetsutredning kan skolor också identifiera eventuella möjligheter att samutnyttja

lokaler. Nämndens verksamhetsområde är komplext och flera faktorer påverkar dimensioneringen av
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Demografiprognoser och förändrade sökmönster gällande både
program och skola är viktiga i behovsanalysen. Vidare påverkas nämnden även av andra huvudmäns utbud
av gymnasieplatser. Att vuxenutbildningen finansieras både via kommunala medel och via riktade statsbidrag medför att antalet platser och inriktningar varierar över tid och därmed varierar också lokalbehovet.

Nämnden får i kommunfullmäktiges budget en uppräkning av kommunbidraget med 1,5 procent vilket
kan ställas i relation till stadens inriktningsbeslut för löneöversyn 2020 som ligger något högre vilket ger
nämnden ett visst behov av att anpassa verksamheten.
En redan beslutad förändring där ersättningen för förstelärares centrala uppdrag upphör innebär en besparing. Det gör också kommunfullmäktiges beslut att inte höja hyrorna för de kommunägda lokalerna. Kostnaderna för central administration räknas upp med enbart en procent och samtliga vakanser inom administrationen ska prövas och alternativa lösningar utredas. Kostnaderna för Pedagogisk Inspiration, PI, tilllåts inte öka utan de vakanser som finns idag ska inte tillsättas under 2020. Kostnader för skolmåltider räknas upp med enbart 1,3 procentenheter efter förhandlingar med serviceförvaltningen.
Effektiviseringar
Två faktorer spelar stor roll för nämndens möjligheter att effektivisera 2020; antalet elever och fyllnadsgraden i lokalerna. I och med höstterminen 2020 beräknas antalet Malmöungdomar i gymnasieåldern öka
med cirka 500 jämfört med föregående år. Trots att antalet elever i nämndens skolor är osäkert eftersom
dessa elever kommer att fördela sig även till fristående skolor och pendla till skolor i andra kommuner och
elever från andra kommuner kommer att välja nämndens skolor innebär det en märkbar elevökning. Genom att fler elever får sin undervisning i befintliga lokaler minskar den relativa kostnaden per elev. Nämnden har därmed en mer kostnadseffektiv lokalanvändning.
Den löneökningstakt och löneglidning som överstiger arbetsgivarutskottets inriktningsbeslut för löneöversynen 2020 innebär att verksamheterna kommer att behöva göra anpassningar av sina övriga kostnader
motsvarande totalt 0 till 10 mkr där det högre beloppet motsvaras av SKR:s prognos för löneökningar och
löneglidning 2020. För exempelvis gymnasieskolan motsvarar det 0 till 890 kronor per elev.
Prioriteringar
Kärnverksamheten, det vill säga gymnasieskolor och vuxenutbildning, prioriteras och ersättningen räknas
upp med 2 procentenheter. Gymnasiesärskolan ger särskild prioritet och får full kostnadskompensation.
I och med en satsning från kommunfullmäktige på 3 mkr möjliggörs en satsning på elevhälsa. En del av
resursen (0,8 mkr) öronmärks till gymnasiesärskolan och en förstärkning av huvudmannens stöd till denna
skolform inom ramen för central elevhälsa. Förstärkningarna i budget riktas även i övrigt till centrala elevhälsan i första hand inom professionsområdena specialpedagogik, psykologi och medicin. Satsningen har
som övergripande syfte att stödja eleverna i att nå målen för sin utbildning genom att bland annat arbeta
förebyggande för att minska frånvaro och förhindra studieavbrott.
För att kunna hantera eventuella förändringar i omvärlden och i verksamheterna under året avsätts en buffert motsvarande en procent av nämndens budget.

Sammantaget beräknas intäkterna för år 2020 vara i ungefär samma nivå med prognosen för år 2019.
Statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever som finns i Malmö och går i gymnasieskola minskar något mellan åren. Likaså minskar budgetposten för statsbidrag avseende olika utbildningsuppdrag
inom vuxenutbildningen jämfört med vad som planerades för 2019. Inom posten övriga intäkter är det
främst interkommunala intäkter som ökar inom gymnasieskolan eftersom fler elever från annan kommun
valt att läsa i Malmös skolor.
Personalkostnaden förväntas vara i samma nivå som prognostiserats för 2019 men med en ökad kostnad
för PO-pålägg. Den relativt höga lönekostnaden 2019 förklaras av omställning inom sfi och gymnasieskolan. Egenregin inom sfi har minskat kraftigt eftersom fler elever valt att studera vid folkhögskola och med
det följer en minskad personalkostnad för nämnden.
Inom övriga kostnader är det främst posten för grundbelopp till fristående skolor som ökar samt ersättningar till sfi folkhögskolor. Här finns också den avsatta bufferten om 1 procent år 2020.
Nettokostnadsökningen motsvarar nämndens kommunbidragsförändring.

Kommunbidrag
Nedan visas kommunbidragsförändringar utifrån nämndsbudget 2019.

Kostnaden för PO-pålägget ökar år 2020 från 39,15% till 40,15% vilket har kompenserats med ett ökat
kommunbidrag.
Demografikompensation avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och baseras på beräknade befolkningsförändringar.
Kostnadskompensationen om 1,5% i budget 2020 innebär ett effektiviseringskrav för nämnden eftersom
ökningstakten för löner och priser förväntas vara högre.
Nämnden erhåller en riktad resurs på 3 mkr för elevhälsa inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Budgeterad organisation
Nämndsbudget 2020 grundar sig på en planerad organisation, som fördelar sig per skolform enligt nedan.
Under löpande år kommer detta att förändras beroende på verkligt utfall.
Inom gymnasie- och gymnasiesärskola grundar sig planeringen på antal elever medan vuxenutbildningen
använder begreppet helårsplatser.

Gymnasieskola:
•
•
•

Egenregi inklusive elever från annan kommun, 6 757 elever
Malmö elever i annan kommuns gymnasieskola, 643 elever
Malmö elever i fristående gymnasieskola, 4 478 elever

Gymnasiesärskola:
•
•
•

Egenregi inklusive elever från annan kommun, 194 elever
Malmö elever i annan kommuns gymnasiesärskola, 10 elever
Malmö elever i fristående gymnasiesärskola, 1 elev

Vuxenutbildning
•
•
•
•
•

Egenregi Grundläggande vuxenutbildning, 1 070 helårsplatser
Egenregi Gymnasial vuxenutbildning, 2 000 helårsplatser
Egenregi Särskild utbildning för vuxna, 50 helårsplatser
Egenregi samt ofördelade platser inom Svenska för invandrare, 2 910 helårsplatser
Upphandlad utbildning och sfi folkhögskola totalt, 2 140 helårsplatser

Ersättning till verksamheterna
Ersättningarna till gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har räknats upp med 2 procent samt POkompensation. Gymnasiesärskolans ersättning har räknats upp med 2,7 procent samt PO-kompensation.

Utöver grundersättning finns följande stödresurser inom gymnasieskolan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilläggsbelopp elever med extraordinära stödbehov
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
Tillägg för elever på introduktionsprogrammet IMV åk 1
Tillägg för elever på NIU (nationellt godkända idrottsutbildningar)
Riktad stödresurs för elever på vård och omsorgsprogrammet
Stödresurs efter låga meritvärden. Utgår för elever på yrkesprogram med meritvärde lägre än 160
och högskoleförberedande program med meritvärde lägre än 200.
Resurs för kvalitetshöjning inom introduktionsprogram efter antal elever
Programförstärkning till vissa yrkesprogram

En översyn av resursfördelningssystemet och tilläggsbeloppen genomförs. För hösten 2020 finns därför
en resurs på cirka 4 mkr inför implementeringen av en ny modell 2021.
Ersättningar för grundbelopp för Malmöelever som studerar i fristående gymnasieskolor beräknas öka
med 35,6 mkr till totalbeloppet 511,8 mkr år 2020.
Ersättningar för Malmöungdomar, som studerar i annan kommuns gymnasieskola beräknas år 2020 till
70,5 mkr vilket är samma summa som år 2019.
Motsvarande ersättningar inom gymnasiesärskolan beräknas ligga kvar på 2019 års nivå.
Effektiviseringar och anpassningar
Nämnden planerar att anpassa sin verksamhet utifrån den gällande kostnadsramen genom en rad åtgärder
som sammantaget ger minskade kostnader med 20 mkr. Åtgärderna är:
•
•
•
•
•
•

Avslutad kommunal finansiering av karriärtjänster ger cirka 7,5 mkr
Vakanshållande av tjänster inom central administration vars kostnader räknas upp med enbart 1%
ger cirka 2 mkr
Vakanshållande av tjänster på PI ger cirka 1 mkr
Hyresstopp och effektivisering av lokalanvändning (fler elever på de skolor som idag har outnyttjad kapacitet) ger cirka 4,5 mkr
Bromsad lokalkostnadsökning för egna gymnasieskolor ger mindre kostnad för grundbelopp till
fristående skolor ger cirka 3 mkr
Eventuella beslut om anpassat programutbud för gymnasieskola kan innebära cirka 2 mkr

I det fall löneökningstakten och löneglidningen för 2020 överstiger arbetsgivarutskottets inriktningsbeslut
kommer verksamheterna att behöva göra anpassningar av sina övriga kostnader motsvarande totalt 0 till
10 mkr.

