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Sammanfattning

Varje kommun har ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning i
egen regi eller genom samverkansavtal, samt att antalet platser så långt det är möjligt
anpassas efter ungdomarnas önskemål. Ungdomarna ska erbjudas ett allsidigt urval av
yrkesprogram, högskoleförberedande program, programinriktat val, yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion. Baserat på resultatet efter omval och slutbetyg
från årskurs 9 ska den preliminära gymnasieorganisation som beslutades av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i mars 2020 justeras och fastställas inför slutlig antagning som
meddelas de sökande i början av juli.
Den föreslagna gymnasieorganisationen 2021 skiljer sig från den preliminära organisation
som beslutades av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i september 2020 i följande
avseenden:




Estetiska programmet – inriktning dans vid Malmö latinskola föreslås ej starta läsåret
2021/22. Orsaken är få sökande.
Språkintroduktion erbjuds inte längre på S:t Petri skola. Orsaken är att det finns färre
elever på programmet. Under det senaste året har det skett en halvering av antalet
elever inom språkintroduktion i kommunen.
Yrkesintroduktion mot barn- och fritidsprogrammet erbjuds inte på Malmö
idrottsgymnasium. Den planerade starten för detta program skjuts fram till läsåret
2022/23. Orsaken är svårigheter att utöka lokalerna redan 2021/22.

Förslag till beslut

SIGNERAD

2021-03-08

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att fastställa föreslagen
organisation av program och inriktningar vid slutlig antagning till gymnasieskolans
år 1 läsåret 2021/22.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att delegera till
förvaltningsdirektören att ändra fastställd programorganisation avseende
lärlingsutbildningar om slutbetygen ger ändrade förutsättningar vid slutlig antagning
till gymnasieskolans år 1 läsåret 2021/22.
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3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att delegera till
förvaltningsdirektören att fastställa antal platser vid slutlig antagning till
gymnasieskolans år 1 läsåret 2021/22.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-17
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-03-26
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

GYMNASIESKOLANS ORGANISATION
2,5,30 §§ 15 kap. Skollagen (2010:800) fastställer att:
- Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
- Gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning
eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med
det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år
- Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god
kvalitet. Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som
anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller
landstinget. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för
utbildningen. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
Malmö har sedan 2010 ett samverkansavtal gällande nationella program och programinriktat val
med kommuner i Skåne och västra Blekinge (alla kommuner utom Karlskrona). Avtalet innebär
att Malmös ungdomar har tillgång till alla nationella program och inriktningar samt
programinriktat val för grupper av elever i hela samverkansområdet. Avtalet likställer
ungdomarnas möjlighet att välja kommun och skola med den rätt de har att söka fristående
skolor.
För att Malmö stads gymnasieskolor med god ekonomi ska kunna fortsätta bedriva kvalitativ
gymnasieutbildning i egen regi måste hänsyn tas till demografi, konkurrens och elevernas val.
Förslaget till slutlig gymnasieorganisation år 1 hösten 2020 bygger på den preliminära
organisation som beslutades av nämnden i september 2019 och mars 2020 och resultat av
ansökningar under omvalsperioden som avslutades 15 maj 2020.
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Slutbetyg från grundskolorna inom samverkansområdet levereras till antagningen kring den 15
juni. Slutbetygen kan ha påverkan på organisationen då det är först då som de sökande formellt
är behöriga eller obehöriga till sina val. I dagsläget bedöms påverkan enbart gälla antal platser,
inte start av program eller inriktningar. Enda undantaget kan vara lärlingsutbildningarna som
omfattar få elever per studieväg. För att starta respektive program krävs minst tre elever med
något undantag där två program kan samköras. Varje förändring av de sökandes behörighet kan
ändra förutsättningarna för start varför nämnden föreslås delegera till förvaltningsdirektören att
ändra föreliggande beslut om lärlingsprogram om förutsättningarna förändras då slutbetygen
rapporterats in.
Resultat av den slutliga antagningen meddelas de sökande kring den 1 juli. I början av augusti
påbörjas reservantagningen. Antagning till nationella program på kommunala gymnasieskolor
avslutas hos gymnasieantagningen den 15 september. Under resterande läsår har rektor
delegation på antagning för nationella program medan delegationen för antagning till
introduktionsprogram ligger kvar hos antagningschefen. Beslut om antagning till fristående
gymnasieskolor fattas alltid av respektive huvudman, gymnasieantagningen utför endast
antagningsarbetet.
PROGRAMUTBUD
Enligt 7 § 15 kap. Skollagen (2010:800) består utbildningen i gymnasieskolan av
nationella program som är yrkesprogram eller högskoleförberedande program. I
gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram och
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
Enligt 7,12 §§ 16 kap. Skollagen (2010:800) får det inom de nationella programmen finnas
inriktningar och särskilda varianter, som börjar det första, andra eller tredje läsåret. När en
huvudman erbjuder utbildning på ett nationellt program får huvudmannen också låta
erbjudandet omfatta att eleven senare ska antas till en nationell inriktning, en särskild variant eller
gymnasial lärlingsutbildning inom programmet en så kallad inriktningsgaranti.
Enligt 45-46 §§ 16 kap. Skollagen (2010:800) får Statens skolverk för nationella program besluta
att det till en viss utbildning i första hand ska tas emot sökande från hela landet (riksrekrytering).
Beslut om riksrekrytering ska ange under vilken tid beslutet ska gälla och hur många platser
utbildningen får omfatta. Som exempel på riksrekryterande utbildningar kan nämnas
spetsutbildningar inom särskilda områden.
Det förslag som nu läggs fram till nämnden omfattar vilka program som erbjuds och på vilken
skola. I de fall inriktning påbörjas år 1 eller omfattar inriktningsgaranti inför år 2 redovisas även
inriktningar. Skolorna kan, i enstaka fall, erbjuda sökbara profileringar inom program eller
inriktningar efter godkännande av utbildningschefen förutsatt att det sker inom befintligt
programpris.
Antal platser per program, inriktning och skola föreslås beslutas av förvaltningsdirektören.
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Förslaget till programorganisation för de högskoleförberedande programmen skiljer
sig från den organisation som beslutades i september 2020 i följande:
Estetiska programmet – inriktning dans, Malmö latinskola föreslås ej starta läsåret
2021/22. Orsaken är få sökande vilket skulle göra det mycket svårt för skolan att
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bibehålla utbildningen utan att det ekonomiskt belastar skolans övriga utbildningar.
Till höstterminen 2021 har utbildningen när ansökan stängde den 15 februari 7
förstahandssökande till 17 utbildningsplatser. I februari 2019 hade utbildningen 13
förstahandssökande och 2020 19 stycken.
Föreslås erbjudas:
Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi, Malmö Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium
Ekonomiprogrammet – inriktning juridik, Malmö Borgarskola
Estetiska programmet – inriktning bild- och formgivning, Malmö latinskola
Estetiska programmet – inriktning estetik och media, Malmö latinskola
Estetiska programmet – inriktning musik, Malmö latinskola
Estetiska programmet – inriktning teater, Malmö latinskola
Humanistiska programmet – inriktning kultur, Malmö latinskola
Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap, Malmö Borgarskola, Malmö
idrottsgymnasium, Malmö latinskola, Pauliskolan, S:t Petri skola
Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap och samhälle, Malmö
Borgarskola
Naturvetenskapsprogrammet – särskild variant musik, Malmö latinskola
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning beteendevetenskap, Malmö
idrottsgymnasium, Malmö latinskola, Pauliskolan, S:t Petri skola
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning medier information och kommunikation,
Malmö latinskola
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning samhällsvetenskap, Malmö Borgarskola,
Malmö latinskola, Pauliskolan, S:t Petri skola
Teknikprogrammet, Pauliskolan
International Baccalaureate - Diploma Programme, Malmö Borgarskola
Spetsutbildning i musik, Malmö latinskola
Spetsutbildning i teater, Malmö latinskola
YRKESPROGRAM
Enligt 11 § 16 kap. Skollagen (2010:800) får det inom yrkesprogrammen finnas
gymnasial lärlingsutbildning, som börjar det första, andra eller tredje läsåret och de
utbildningar som föreslås vid Norra Sorgenfri gymnasium erbjuds enbart i
lärlingsform från och med första läsåret.
Förslaget till programorganisation motsvarar beslut om utbud i september 2020.
Föreslås erbjudas:
Bygg- och anläggningsprogrammet – lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Barn- och fritidsprogrammet, Pauliskolan
Barn- och fritidsprogrammet – inriktning Pedagogiskt och socialt arbete - lärling,
Norra Sorgenfri gymnasium
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El- och energiprogrammet - inriktning elteknik, Universitetsholmens gymnasium
Fordonsprogrammet, Agnesfrids gymnasium
Fordonsprogrammet - inriktning transport, Agnesfrids gymnasium
Handels- och administrationsprogrammet - inriktning handel och service, Malmö
Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium
Handels- och administrationsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Hotell- och turismprogrammet - inriktning hotell och turism, Malmö Borgarskola
Hotell- och turismprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Hantverksprogrammet - lärling med inriktningarna finsnickeri, florist, frisör,
barberare och hår- och makeupstylist - övriga hantverk, Norra Sorgenfri gymnasium
Industritekniskaprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Industritekniskaprogrammet – inriktning driftsäkerhet och underhåll - lärling, Norra
Sorgenfri gymnasium
Naturbruksprogrammet - lärling inriktning djur, Norra Sorgenfri gymnasium
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Malmö restaurangskola
Restaurang- och livsmedelsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet - inriktning fastighet lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet – lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
International Baccalaureate - Career related Programme, inriktningarna hotell- och
turism samt el- och energi, Malmö Borgarskola
INTRODUKTIONSPROGRAM
2 § 17 kap. Skollagen (2010:800) fastställer vilka introduktionsprogram som finns programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är riktad mot ett
visst nationellt program och de ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella
programmet.
Programinriktat val kan utformas för en grupp elever vilket innebär att utbildningen
ska utformas i förväg och vara sökbar. Utbildningen omfattas av samverkansavtalet
och antagning görs efter meritvärde. Programmet kan även utformas för enskild elev
vilket innebär att den inte måste utformas i förväg. Utbildningen omfattas inte av
samverkansavtalet och antagning görs ej efter meritvärde utan efter bedömning i varje
enskilt fall.
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Yrkesintroduktion syftar till att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som
underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på
ett yrkesprogram.
Yrkesintroduktion kan precis som programinriktat val erbjudas för grupper av elever
och för enskilda elever. Antagning för grupper av elever görs efter meritvärde och för
enskilda elever görs antagning baserat på meritvärde i kombination med elevens
särskilda behov.
Individuellt alternativ syftar till att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan
fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.
Individuellt alternativ erbjuds som enskilda platser på samtliga skolor för att
möjliggöra helt individuella lösningar. I vissa fall är eleven inkluderad i en klass på
nationellt program, i andra fall bildar elever med liknande behov en grupp, ofta
kopplad till ett nationellt program eller ett annat introduktionsprogram. Planeringen
kan vara ett- eller flerårig. Ansökan kan göras till program utan koppling till skola.
Antagning och skolplacering sker då utifrån elevens behov. Ansökan kan också göras
till profiler inom programmet kopplat till särskild skola och med treårig planering.
Språkintroduktion syftar till att ge nyanlända ungdomar en utbildning med
tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i
gymnasieskolan eller till annan utbildning. Språkintroduktion erbjuds som enskilda
platser på samtliga skolor för att möjliggöra helt individuella lösningar.
Språkintroduktion erbjuds på start, mellan och fortsättningsnivå. Mellan och
fortsättningsnivå kan kopplas mot nationellt program.
Den föreslagna programorganisationen gällande introduktionsprogram skiljer sig från
den preliminära programorganisation 2020 och består i att
a) språkintroduktion erbjuds inte längre på S:t Petri skola. Orsaken är att det
finns färre elever på programmet. Under det senaste året har det skett en
halvering av antalet elever inom språkintroduktion i kommunen.
b) Yrkesintroduktion mot barn- och fritidsprogrammet erbjuds inte på Malmö
idrottsgymnasium. Den planerade starten för detta program skjuts fram till
läsåret 2022/23. Orsaken är svårigheter att utöka lokalerna 2021/22.
Föreslås erbjudas:
Programinriktat val grupper av elever och för enskilda elever
Bygg och anläggningsprogrammet – lärling Norra Sorgenfri gymnasium
Barn- och fritidsprogrammet, Pauliskolan
Barn- och fritidsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Fordonsprogrammet, Agensfrids gymnasium
Handels- och administrationsprogrammet, Malmö Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium
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Handels- och administrationsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Hantverksprogrammet – lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Hotell- och turismprogrammet, Malmö Borgarskola
Hotell- och turismprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Industritekniska programmet – lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Naturbruksprogrammet – lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Malmö restaurangskola
Restaurang- och livsmedelsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Programinriktat val för enskilda elever:
Ekonomiprogrammet, Malmö Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium
El- och energiprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
Estetiska programmet, Malmö latinskola
Humanistiska programmet, Malmö latinskola
Naturvetenskapsprogrammet, Pauliskolan
Samhällsvetenskapsprogrammet, Pauliskolan
Teknikprogrammet, Pauliskolan
Yrkesintroduktion för grupper av elever och för enskilda elever:
Barn- och fritidsprogrammet, Pauliskolan
Fordonsprogrammet, Agnesfrids gymnasium
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Malmö restaurangskola
Vård- och omsorgsprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
Individuellt alternativ:
Individuellt alternativ, Agnesfrids gymnasium, Bellevue gymnasium, Heleneholms gymnasium,
Malmö Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium, Malmö latinskola, Malmö restaurangskola, Norra
Sorgenfri gymnasium, Pauliskolan, S:t Petri skola och Universitetsholmens gymnasium och
Valdemarsro gymnasium.
Språkintroduktion:
Språkintroduktion, Agnesfrids gymnasium, Malmö idrottsgymnasium, Heleneholms gymnasium,
Pauliskolan, Universitetsholmens gymnasium och Malmö restaurangskola.
Ansvariga

Lars Rehnberg Förvaltningschef

