Nämndsbudget 2020
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö

Indikatorer - principer och avvägningar
 Svara mot kommunfullmäktigemålens intention
 Följas upp i ett sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete
 Förankrad och hållbar statistik
 Basera sig på nationellt jämförelsebar statistik

Målområde Utbildning och arbete
Kommunfullmäktigemål:
Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år.
Indikatorer:



Andel elever på nationella program och på introduktionsprogram som fullföljer en gymnasieutbildning inom 4
år med examen



Andel elever som fullföljer högskoleförberedande gymnasieprogram med examen



Andel elever som fullföljer gymnasieskolans yrkesprogram med yrkesexamen



Andel elever inom gymnasiesärskolans nationella program som slutfört ett fullständigt program efter 4 år



Andel elever på introduktionsprogram som under året blivit behöriga till ett nationellt program

Målområde Utbildning och arbete
Kommunfullmäktigemål:
Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera

Indikatorer:
 Andel avbrott från utbildning inom gymnasieskolan
 Andel av unga som tagit del av en åtgärd inom det kommunala aktivitetsansvaret som efter
åtgärden har gått vidare till studier.

 Andel elever inom gymnasiesärskolans nationella program som fått anställning eller praktik
efter avslutade studier

Målområde Utbildning och arbete
Kommunfullmäktigemål:
Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande

Indikatorer:
 Andel kursdeltagare inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå som fullföljer
kursen
 Andel kursdeltagare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som fullföljer kursen

Budgetuppdrag Utbildning och arbete
 Kommunstyrelsen, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden, ges i uppdrag att, utifrån förändringarna i
den nationella arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa
Malmöbor i arbete kan skärpas.
 Grundskolenämnden och gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag tillsammans
utveckla ett system för uppföljning av elever som syftar till att fler ska nå
gymnasiebehörigheten och att avhoppen kan minska.
 Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka
samverkan kring arbetet med elevhälsan.

Målområde: Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål:
Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Indikatorer:
 Växthusgasutsläpp relaterad till beställd mat i gymnasieverksamheten
 Antal resta kilometer med flyg
 Antal inköpta ersättningsbara engångsartiklar i plast

Målområde Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål:
Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer
Indikatorer:


Andel elever som fullföljt ett nationellt program med gymnasieexamen



Andel av unga i målgruppen för KAA som efter en åtgärd inom det kommunala aktivitetsansvaret har gått
vidare till studier



Andel elever på introduktionsprogrammen som under året blivit behöriga till ett nationellt program



Andel elever inom gymnasiesärskolans nationella program som fått anställning eller praktik efter avslutade
studier

Målområde Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål:
Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala
sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket
Indikatorer:
 Andel elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion som inom två år går över till
nationellt program eller annat introduktionsprogram.
 Andel av elever som läst sfi och som två år senare läser eller har läst grundläggande svenska
som andraspråk

Målområde En god organisation
Kommunfullmäktigemål:
Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och
trygga anställningar
Indikatorer:
 Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)
 Andel tillsvidareanställda

Målområde En god organisation
Kommunfullmäktigemål:
Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Indikatorer:
 Andel behöriga lärare inom gymnasieskolan

 Andel lärare med specialpedagogisk examen inom gymnasiesärskolan
 Andel behöriga lärare inom sfi

 Andel behöriga lärare inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 Andel behöriga lärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

 Andel behöriga lärare inom särskild utbildning för vuxna

Målområde En god organisation
Kommunfullmäktigemål:
Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och
likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att
ligga i framkant i den digitala utvecklingen
Indikatorer:
 Andel elever inom gymnasieskolan som i den årliga uppföljningsenkäten uppger att de är nöjda
med sin skola
 Andel elever inom gymnasiesärskolan som uppger att de trivs på sin skola
 Andel elever inom vuxenutbildningen som i den årliga uppföljningsenkäten uppger att de är nöjda
med sin utbildning

Budgetuppdrag En god organisation
 Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta
hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.

 Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att
minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
 Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att
minska onödig administration.
 Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en
åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i
verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna

