Till följd av pandemin har undervisningen i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och
yrkeshögskola under perioder av året bedrivits på distans. Under största delen av höstterminen har
gymnasieskolornas och gymnasiesärskolans lokaler varit öppna för eleverna och undervisningen har främst
bedrivits i skolorna. Inom den kommunala vuxenutbildningen har undervisningen under hösten 2020
genomförts på distans med undantag för vissa elevgrupper.
Perioderna av nedstängning och omläggning till digital undervisning har inneburit en utmaning för de
elever som har svårare att tillgodogöra sig denna undervisningsform. Uppföljning visar även att vissa
grupper av elever har haft sämre förutsättningar hemma för att klara distansundervisning och att dessa
elevers digitala utanförskap också har påverkat måluppfyllelse och progression.
Övergången till distansundervisning har ställt höga krav på både lärare, skolledare och övrig skolpersonal.
Situationen har påverkat arbetsmiljön och medfört utmaningar ur ett kompetensperspektiv. Medarbetare
på skolorna har på väldigt kort tid behövt ställa om till nya arbetssätt. Arbete för att säkra arbetsmiljön för
chefer och medarbetare har prioriterats.
Utvecklingen på arbetsmarknaden indikerar en både kraftig och långvarig ökning i efterfrågan på
vuxenutbildning. En större satsning har därför inletts under 2020 för att kunna erbjuda fler platser för att
möta söktrycket och samtidigt stärka och individualisera det stöd som erbjuds elever inom
vuxenutbildningen.
Uppföljningen av examensresultaten för gymnasiet läsåret 2019/2020 visar att resultaten på helheten ligger
på samma nivå som föregående läsår. På programnivå finns dock skillnader. Flickorna på yrkesprogram
har i lägre grad nått examen. På några program där pojkar är i majoritet syns istället en positiv utveckling
av andelen elever med examen.
Nämnden ska bedriva en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje
elev. För att stärka likvärdigheten har nämnden beslutat om förändringar i förvaltningens
resursfördelningsmodell. Den nya resursfördelningsmodellen syftar till att i högre grad fördela resurser
utifrån elevernas behov så att de skolor och program som behöver ägna mycket kraft åt det
kompensatoriska uppdraget också ges bättre ekonomiska förutsättningar för det. Ett utvecklingsarbete
pågår också för att stärka kvaliteten och likvärdigheten på introduktionsprogrammen både vad gäller
utbud och genomförande.
Arbetet för att främja närvaro och förebygga frånvaro är en central del i bland annat elevhälsans arbete
och har utgjort en särskild satsning under 2020. Nämnden har vidare arbetat för att utveckla och förbättra
de insatser som genomförs inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att fler
ungdomar ska gå vidare till arbete eller studier.
Nämnden har under perioden fortsatt arbetet med att utveckla ytterligare studiealternativ där
arbetsförberedande insatser och studier i olika former kombineras med praktik och anställning. Dock har
genomförandet av det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) samt etablerade forum och samverkansytor mellan
utbildning och bransch påverkats av den pågående pandemin.
Årets resultat uppgår till 129 829 tkr. Huvudsakligen beror detta på ett mindre antal elever än budgeterat
inom gymnasieskolan, det kommunala aktivitetsansvaret och vuxenutbildningen, ökade statsbidrag samt
att budgeterade kostnader inte har verkställts i planerad omfattning under året. Då nämndens
verksamheter har skett, helt eller delvis, via distans under stora delar av det verksamma året har nämndens
intäkter och kostnader påverkats. Nettoeffekten uppskattas till 23 548 tkr. Investeringsramen för nämnden
har en positiv avvikelse om 1 147 tkr. Denna avvikelse har ingen nämnvärd betydelse på driftskostnaderna
i resultatrapporten då man i budgetarbetet antar att delar av kapitalkostnaderna kommer sent på året.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar utgår ifrån reglementet från kommunfullmäktige.
Genom detta ska nämnden fullgöra de uppgifter som vilar på kommunal huvudman enligt skollagen och
andra författningar. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden grunduppdrag utgår således från det
nationella uppdraget där huvudmannen för utbildningen ska säkerställa förutsättningarna för en likvärdig
verksamhet av god kvalitet.
I detta avsnitt redogörs för avvikelser i verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens planering för
2020. Här utgör Nämndsbudget 2020 utgångspunkten för bedömningen om eventuella avvikelser.
Redovisningen begränsas till avvikelser som är av vikt ur ett samlat kommunperspektiv. Utveckling och
uppföljning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning sker även genom verksamhetens
systematiska kvalitetsarbete, som bedrivs på flera nivåer. Eventuella avvikelser kopplade till skollagen och
läroplanerna följs därmed upp på både skolenhets- och huvudmannanivå och sammanfattas bland annat i
skolornas och huvudmannens årliga kvalitetsrapporter.

Den pandemi som bröt ut i världen under början av 2020 föranledde att Folkhälsomyndigheten i mars
utfärdade en rekommendation om att undervisning i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning
och yrkeshögskola inte skulle bedrivas i skolornas lokaler utan genom distansundervisning. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens lokaler stängdes i samband med att rekommendationen utfärdades och
utbildningen bedrevs via distansundervisning fram till den 15 juni.
Mellan juni och december har gymnasieskolornas och gymnasiesärskolans lokaler varit öppna för eleverna
och undervisningen har till största del bedrivits i skolorna. En del årskurser har växelvis tagit del av sin
undervisning på distans för att minska smittspridningen. Inom den kommunala vuxenutbildningen har
undervisningen under hösten 2020 genomförts på distans med undantag för vissa elevgrupper.
Sedan den 7 december bedrivs återigen gymnasieutbildning via distansundervisning i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendation. Det finns vissa undantag från rekommendationen som innebär
att moment som inte kan genomföras på distans istället får genomföras i skollokalerna. Skolorna får också
göra undantag för elever som bedöms vara särskilt sårbara för distansundervisning.
Årets händelser har i alla led utmanat organisationens förmåga till snabb omställning och ett stort antal
åtgärder har vidtagits både på förvaltningsnivå och på skolnivå för att kompensera för skolornas stängning
och övergången till digital undervisning. En kontinuerlig anpassning av utbildningen har hela tiden skett
för att i största möjliga utsträckning möta elevernas behov. Till exempel har vissa moment i
undervisningen, pedagogiskt stöd, elevhälsoinsatser och examinationer kunnat genomföras i skollokalerna
efter att särskilda åtgärder vidtagits. Vissa planerade utvecklingsarbeten på både skol- och förvaltningsnivå
har påverkats av pandemin då fokus under 2020 i första hand har varit att hantera pandemins effekter.
Perioden av nedstängning och omläggning till digital undervisning har inneburit en stor utmaning för både
elever och medarbetare. Både elever och lärare uppger att arbetsbelastningen har ökat i samband med den
digitala undervisningen. Den viktiga relationella interaktionen mellan elever och pedagoger har försämrats
och det finns elever som haft svårare att tillgodogöra sig de digitala undervisningsformerna. En första
uppföljning av effekterna visar även att vissa grupper av elever har haft sämre förutsättningar hemma för
att klara undervisningen. Det är svårt att i nuläget bedöma de totala effekterna av omställningen till
distansundervisning. Nämnden ser en risk för en negativ utveckling av kunskapsresultaten på sikt men
även en negativ påverkan på elevernas hälsa och välbefinnande.
Sammanfattningsvis har omställningen av undervisningen under året krävt nya arbetssätt och lösningar för
att ge elever det stöd de behöver. Skolledare och lärare vittnar om att det på många sätt har fungerat bra,
men utmaningar har också funnits. Situationen ställer höga krav på skolledare, lärare och annan

skolpersonal. Medarbetare på skolorna har på väldigt kort tid behövt ställa om till nya arbetssätt. Denna
omställning har medfört krav på både digital kompetens och förmåga till flexibla lösningar. Proaktivt
arbete med att säkra arbetsmiljön för chefer och medarbetare har prioriterats.

Antagning till gymnasieskola och gymnasiesärskola
När antagningen till gymnasiet stängde i september 2020 hade 49 procent av eleverna som sökt ett
nationellt program i Malmö antagits till en utbildning vid en kommunal skola och 51 procent till en
utbildning vid en fristående skola. Andelen antagna till de kommunala skolorna minskade i jämförelse med
föregående år trots att söktrycket ökade. 53 procent av eleverna har sökt till en kommunal skola och 47
procent till en fristående skola. Detta är första året det har antagits fler elever till de fristående skolorna än
till de kommunala. En anledning till detta är att det råder platsbrist på skolenheter med ett högt söktryck.
Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för att alla elever i första hand ska kunna antas till sitt
förstahandsval vid de kommunala skolorna.
Antalet sökande och antagna elever på språkintroduktion minskade kraftigt 2020 jämfört med föregående
år. Detta beror bland annat på att många av det stora antalet elever som kom som nyanlända 2015 nu har
gått fyra år i svensk skola, eller att eleverna nu blivit behöriga till nationellt program eller andra
introduktionsprogram. En annan anledning till att elevgruppen på språkintroduktion har minskat är ett
minskat antal nyanlända ungdomar under 2020.
Antalet platser och antagna elever på yrkesintroduktion har minskat på både kommunala och fristående
skolor inför läsåret 2020/2021. Det innebär att det i dagsläget är fullt på samtliga kommunala
yrkesintroduktionsprogram utom ett, vilket är problematiskt eftersom det är ett program som efterfrågas
under hela läsåret av ungdomar som kommer från KAA. En arbetsgrupp med skolledare får under 2021 i
uppdrag att undersöka hur fler yrkesintroduktionsplatser kan skapas i förvaltningen.
Vad gäller gymnasiesärskolan antogs 28 elever till Malmös nationella program. Till det individuella
programmet antogs 18 elever. Prognosen inför läsåret 2020/2021 visade att elevantalet ökar något de
kommande två läsåren för att sedan återigen minska.
Förändringar i resursfördelningsmodellen
Under året har en utredning som genomlyser nuvarande resursfördelningsmodell för gymnasieskolorna
genomförts. Utredningen föreslog en ny modell som i högre grad fördelar ekonomiska resurser utifrån
elevers behov. Nämnden tog i december 2020 beslut om att implementera en ny sammanhållen
resursfördelningsmodell inför budgetåret 2021. Modellen innebär att nämnden har ett verktyg att styra
resurser med utgångspunkt i kraven på likvärdighet och kompensatoriska prioriteringar. För att öka fokus
på likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget ska uppföljningen av modellen utvecklas med
indikatorer utifrån mål om större likvärdighet inom stadens gymnasieutbildningar.
Gymnasiesärskola
Pandemin har inneburit utmaningar och förändringar i arbetssätt både för medarbetare och elever i
gymnasiesärskolan. Det finns bland annat en oro för de elever som stannat hemma från skolan då de
tillhör en riskgrupp, både vad gäller elevernas förutsättningar att ta del av utbildningen men även för
elevernas hälsa och mående på längre sikt. En del elever har svårt för att klara distansundervisningen och
verksamheten har arbetat för att på olika sätt stötta dessa elever och deras vårdnadshavare. Pandemin har
också fört med sig positiva konsekvenser då utvecklingen av den digitala undervisningen generellt lett till
en större flexibilitet och ett utökat digitalt stöd i arbetet med elever som av olika anledningar inte kan
komma till skolan.
Uppföljningar av elevernas måluppfyllelse och progression inom gymnasiesärskolan, vilka tidigare
genomförts på klassrumsnivå, har systematiserats och digitaliserats. Denna utveckling möjliggör djupare
analyser av utbildningens kvalitet och utvecklingsbehov. Arbetet har försenats något på grund av
pandemin.
Elevhälsa

Genom att stärka elevhälsan och annan stödverksamhet kan psykisk ohälsa förebyggas och elevers
särskilda behov upptäckas och tillmötesgås tidigt. Övergången till distansundervisning kan ha påverkat
elevernas hälsa och välbefinnande både på kort och längre sikt. Tidigare erfarenheter talar för att en
minskning av sociala kontakter kan ge en ökad risk för psykisk ohälsa. Trots nedstängningen av skolornas
lokaler har det därför varit viktigt att elevhälsoarbetet kunnat fortgå utifrån alternativa arbetssätt. Både
kuratorer och skolsköterskor har i stor utsträckning kunnat fortsätta att ha kontakt med eleverna.
I arbetet med att öka närvaron och minska studieavbrotten har Centrala elevhälsan ökat bemanningen
gällande psykolog och läkare för att tidigt identifiera och förebygga den ohälsa som ofta föranleder
problematisk skolfrånvaro. Stödmaterial för arbete med skolfrånvaro har tagits fram i syfte att skapa
förutsättningar för skolorna i deras arbete. Därtill har elevhälsopersonal utbildats i motiverande samtal
som ett verktyg i arbetet.
Under 2020 har Pedagogisk Inspiration arbetat fram verktyg som ska stötta det systematiska arbetet med
sex- och samlevnadsundervisningen på skolorna. Ett nytt stödmaterial har lanserats, vilket innehåller
material för undervisningen för en fördjupad kunskap och konkreta, praktiska verktyg att stödja och
genomföra sex- och samlevnadsundervisningen utifrån ett helhetsperspektiv, med fokus på
ämnesintegrering i undervisningen.
Introduktionsprogram
En utvecklad plan för utbildning för introduktionsprogrammen har utarbetats under året. 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 har genomförts och ligger till grund
för en revidering av planen för läsåret 2021-2022.
I maj 2020 beslutade Skolinspektionen om en riktad tillsyn av huruvida Malmö kommun erbjuder
språkintroduktion i enlighet med författningarnas krav. Tillsynen ledde till frågor kring hur nämnden
säkerställer att planeringen för elever på språkintroduktion utgår från deras individuella behov. Utifrån
identifierat behov av en översyn beslutade förvaltningsdirektören under våren om en genomgång av
samtliga språkintroduktionselevers individuella studieplaner. Arbetet med genomgången har påbörjats på
huvudmannanivå och fortsätter under 2021. På skolnivå pågår ett utvecklingsarbete kring planeringen för
elever på språkintroduktion och samverkan mellan skolorna har stärkts under året.
Lovskola
Lovskola används för elever som inte når upp till kunskapskraven eller som behöver kompletteringar för
att nå målen för sin utbildning. Under pandemin har lovskoleverksamheten utökats eftersom
distansundervisningen drabbat många elever negativt. Över 200 elever gavs under sommaruppehållet 2020
möjlighet att delta i lovskolan och flera skolor erbjöd även lovskola under höstlovet i syfte att eleverna ska
nå en högre måluppfyllelse, i synnerhet för de elever som saknar hjälp och stöd hemifrån. Ytterligare
utvecklingsarbete för att både utöka och stärka formerna för lovskolan har initierats under 2020.
Stärkt samarbete om kultur på skoltid
Samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen har fortsatt
under 2020. Med utgångspunkt i barnkonventionen har ett utvecklingsarbete kopplat till elevers
delaktighet och inflytande över kultur på skoltid pågått under året. Syftet med arbetet är att ge alla elever
en likvärdig tillgång till kultur och utgår från stadens arbete för att förverkliga barnkonventionen i alla
verksamheter. Till följd av pandemin har formerna för arbetet förändrats och ett färre antal elever än
planerat har deltagit. Fokusgrupper med elever från både nationella program och introduktionsprogram
samt gymnasiesärskola har dock genomförts och lärare har erbjudits att delta genom en digital enkät.
Sammanställningen från fokusgrupper och enkät kommer att användas som underlag för vidare
prioriteringar i arbetet med en likvärdig tillgång till kultur på skoltid.

Andelen ungdomar som gått vidare till studier är högre under 2020 jämfört med tidigare mätperioder.

Detta bedöms bland annat vara ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som verksamheten bedrivit.
Verksamheten har fortsatt att fokusera på vidareutveckling av såväl de interna som externa processerna.
Internt har arbetet bland annat bestått i att tydliggöra uppdragets alla delar för att skapa bättre samsyn
personal emellan och att kvalitetssäkra data och stärka analysen i syfte att säkerställa ett bättre systematiskt
kvalitetsarbete. Verksamheten har också under 2020 utvecklat samarbetet med studie- och
yrkesvägledningen inom både den egna förvaltningen och grundskoleförvaltningen. Syftet är att förbättra
elevernas möjligheter att göra väl underbyggda val kring sin studiegång.
KAA har under året inlett ett samarbete med Heleneholms gymnasieskola, vilket har möjliggjort för fler
ungdomar att gå vidare till studier och/eller praktik. På Heleneholms gymnasium erbjuds möjligheten att
studera på heltid, att kombinera studier med praktik eller att praktisera på heltid.
Under året har ett utökat samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen utvecklats som en följd
av regeringens satsning på ungas etablering på arbetsmarknaden i pandemins spår. Samarbetet som kallas
Jobb för unga tillkommer utöver det befintliga samarbete som sker kring sommarjobb för unga. Totalt togs
44 platser fram varav 30 platser tillsattes av ungdomar i KAA.
Under pandemin har verksamheten behövt upphöra med sin drop-in-verksamhet och har istället
uppmuntrat ungdomarna att boka in digitala handläggarmöten. Fysiska möten har enbart skett med de
individer som är helt nya eller där det inte fungerat med digitala möten. De digitala verktyg som funnits till
hands har dock inte varit tillräckliga för att kunna upprätthålla en välfungerande kommunikation med
ungdomarna. Verksamheten har även uppmärksammat att det psykosociala måendet hos många av
ungdomarna inom KAA har påverkats negativt av pandemin.
När det gäller möjligheterna att erbjuda praktikplatser till ungdomar med låg studiemotivation ser
verksamheten att valmöjligheterna har blivit mer begränsade än tidigare. Det är svårare, utifrån rådande
arbetsmarknadsläge och andra effekter av pandemin, att erbjuda praktikplatser som är individuellt
anpassade efter ungdomens behov och önskemål. Till exempel har möjligheten att erbjuda praktikplatser
inom vård och omsorg, handel och café/restaurang påverkats negativt till följd av restriktioner kopplade
till pandemin.

Under pandemin har arbetstillfällen och därmed försörjningsmöjligheter för många Malmöbor försvunnit.
Bland annat har service och handel varit en drabbad sektor där många unga Malmöbor har sin försörjning.
Behovet av vidareutbildning och omskolning har genererat en ökad efterfrågan på reguljär utbildning.
Denna ökning prognostiseras att fortsätta under kommande år. En större satsning har påbörjats under året
i syfte att kunna erbjuda fler platser och samtidigt stärka och individualisera det stöd som erbjuds elever
inom vuxenutbildningen.
Distansundervisning
Redan innan pandemin bedrevs hälften av kurserna på gymnasial nivå via distansundervisning vilket
underlättade den snabba omställningen. Under 2020 har förvaltningen infört och utvecklat
distansundervisningen även på grundläggande nivå. Utvecklingen av det digitala stöd som erbjuds eleverna
har därför prioriterats under året. Ett exempel är den digitala studieverkstad som erbjuds av Pedagogisk
stödorganisation. Verksamheten tillhandahåller ett viktigt stöd för eleverna i deras lärande. E-vägledning har
även erbjudits för att ersätta studie- och yrkesvägledningens Drop-in verksamhet som varit stängd under
perioden.
Riktade kompetensutvecklingsinsatser och ett stärkt kollegialt lärande har vidare varit viktiga komponenter
i att utveckla och upprätthålla likvärdigheten i den distansundervisning som erbjudits.
Förvaltningen ser att distansundervisning inom vuxenutbildning på gymnasial nivå successivt har blivit allt
mer eftersökt. Det kan innebära att vuxenutbildningens lokalbehov på sikt kan komma att påverkas.
Lärvux
En del elever inom Lärvux valde att pausa sina studier under den tid undervisningen skedde i klassrum

under pandemin. Det är därför positivt att dessa elever nu valt att återuppta sina studier när
undervisningen inom lärvux sker som distansundervisning. Ett resultat av årets omställning till digital
undervisning är att elever inom lärvux har en större digital kompetens nu än tidigare då de i större
utsträckning än tidigare behärskar fler digitala verktyg. Detta har fått positiva konsekvenser för eleverna
både i och utanför skolan.
Svenska för invandrare (sfi)
Inom sfi kan det, trots omfattande och snabba insatser på grund av pandemin, konstateras att antalet
avbrott och tiden som eleverna behöver för att nå sina mål har ökat. En del elevers avsaknad av
nödvändig digital utrustning och av de digitala färdigheter som krävs för att framgångsrikt kunna studera
på distans har varit bidragande orsaker.
Nämnden bedömer att det kommer fortsätta att ske en minskning av efterfrågan på sfi och prognoserna
pekar tydligt på att kön till sfi i princip kommer att försvinna. Därmed går Malmös sfi för första gången på
många år in i en period där antalet elever som blir klara med sin sfi-utbildning är fler än de som ansöker
om att få studera på sfi.
Utbildningsplikten
Arbetet har fortsatt under året för att säkra Utbildningsplikten, en verksamhet som efter en kraftig utökning
2020 omfattar cirka 500 elever som via Arbetsförmedlingen hänvisas till sfi-studier. Inom ramen för detta
samarbete har en utökad sammanhållen skoldag tagits fram där sfi-studierna kompletteras med
orienteringskurser i digitalisering, språkstöd samt arbetslivsorientering. Ett studiespår och ett arbetsspår
har skapats i syfte att möta målgruppens skilda behov. Ambitionen är att fler ska hinna betydligt längre på
sin resa mot gymnasiebehörighet eller sina studier mot ett yrke innan studiefinansieringsfrågan blir ett
hinder.
Kombinationsutbildningar
Arbetet med att utveckla och utöka antalet platser inom kombinationsutbildningar har fortsatt under 2020.
Kombinationsutbildningar är utbildningar där eleven studerar yrkeskurser parallellt med studier i sfi eller
svenska som andraspråk. Flera utbildningar inom yrkes-sfi har startat under året, däribland kallskänka och
anläggningsarbete.
En upphandling av yrkesvuxenutbildningar har genomförts under 2020 och ett avtal som sträcker sig fyra
år framåt tecknades i januari 2021. Ytterligare avtal kommer att tecknas under det första halvåret 2021. De
nya avtalen för upphandlad yrkesvux möjliggör en högre andel kombinationsutbildningar och bättre
likvärdighet - genom till exempel tillgång till pedagogiskt stödorganisation - även för elever inom
upphandlad verksamhet.
Orienteringskurser
De orienteringskurser som var planerade under 2020 har försenats och planeras att återupptas så snart
gällande rekommendationer med tillhörande anpassningar upphör. Orienteringskurserna är av
studieförberedande karaktär och målgruppen för dessa har i de flesta fall inte förutsättningar för att kunna
genomföra kurser digitalt. De försenade orienteringskurserna har lett till ett minskat inflöde av elever till
de planerade yrkespaketen inom ramen för jobbpakten.
Uppdragsutbildning
Under perioden har ett samarbete etablerats med hälsa, vård och omsorgsförvaltningen för att starta
uppdragsutbildning för personal inom äldrevården. Under hösten 2020 påbörjade 60 elever utbildningen.
Satsningen är en del i det nationella äldreomsorgslyftet.

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
Arbetet med att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt under året. Det systematiska
kvalitetsarbetet har som funktion att säkerställa en likvärdig utbildning och att de nationella målen
uppfylls. En pågående utveckling av analysarbetet syftar till att tydliggöra sambandet mellan mål, resurser,
skolans kultur, processer och resultat med målet att skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut och

prioriteringar. Arbetet har påverkats på grund av pandemin.
Arbetet med nämndens prioriterade verksamhetsmål som svarar an mot de utmaningar som identifierats
inom verksamhetens undervisningspraktiker, inom professionsövergripande samarbeten kring elevers
lärande och kunskapsutveckling samt inom ledning och organisering följdes upp i huvudmannens
kvalitetsrapport. Arbetet skulle även ha redovisats i kvalitetsdialogen under senhösten men denna ställdes
in på grund av pandemin.
Digitalisering
På grund av övergången till digital undervisning har stora kliv inom digitaliseringsarbetet tagits under
2020. Det har även skett en utveckling av det digitala stöd som erbjuds elever både inom gymnasiet och
vuxenutbildningen. Övergången har inneburit en fokuserad utveckling av stöd och e-tjänster, för att möta
det förändrade behovet; exempelvis utlåning av digital enhet, anmälan till sfi, öppet hus och digital
gymnasiemässa.
I linje med aktuell forskning har förvaltningen kunnat konstatera både nyttoeffekter och utmaningar.
Utmaningarna har bland annat inneburit en ökad satsning på modernisering av digitala verktyg och
resurser samt behov av fortbildning. Infrastrukturen har förbättrats på skolor som uttryckt behov under
2020.
Under 2020 har arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande digitaliseringsplan fortsatt i syfte att
stärka elevernas lärande och användning, professionens praktik och kompetens, skolans ledarskap och
styrning samt infrastruktur och resurser. Arbetet har försenats på grund av pandemin och fortsätter under
2021.
Individuella studieplaner
Arbetet med att ta fram en mer utvecklad digital lösning för elevens individuella studieplan (ISP) har
fortsatt under 2020. En förstudie kring att identifiera ett digitaliserat systemstöd för en individuell
fördjupad studieplan för elever inom introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen är genomförd.
Förstudiens syfte har varit att få en samlad bild av nuläget, förväntningar/krav och att undersöka
möjligheterna för utveckling inom ramen för befintliga system samt att ge lösningar till hur det fortsatta
arbetet ska bedrivas. Den pilotstudie som hade planerats att genomföras under året försenades på grund
av pandemin och genomförs istället under 2021.
Utvecklingsarbete kopplat till värdegrund
En kompetensutvecklingsinsats om kränkande behandling av elev enligt skollagen skulle ha genomförts i
mars men fick ställas in till följd av pandemin. Kompetensutvecklingsinsatsen riktades till skolledare och
andra berörda medarbetare på skolorna och skulle även syfta till att diskutera behov av stöd från
huvudmannen. Möjligheten att genomföra insatsen under 2021 ses över.
Under året har en arbetsgrupp arbetat med att vidareutveckla processer kopplat till arbetet med att
motverka kränkande behandling. Inom ramen för uppdraget har en analys av samtliga skolenheters Plan
mot kränkande behandling genomförts och en gemensam mall har tagits fram för att skapa en större
enhetlighet samt för att underlätta uppföljningen. Syftet är också att ge huvudmannen en tydligare
helhetsbild av skolornas arbete med att motverka kränkande behandling för att vidare kunna identifiera
utvecklingsområden och stärka arbetet.
Arbetet med HBTQ-certifiering av elevhälsans personal har fortgått under 2020 genom introduktion i
ämnet av nyanställda inom elevhälsan, framtagande av material för arbete på skolorna samt uppföljning av
skolornas arbete.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Genom att fortsatt arbeta med att skapa förutsättningar för kärnuppdraget 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.
Som en konsekvens av pandemin har befintliga utmaningar kring elevernas måluppfyllelse förstärkts
ytterligare och möjligheten att stötta redan sårbara elevgrupper har påverkats. Vissa grupper av elever har

haft sämre förutsättningar att tillgodogöra sig den digitala undervisningen, vilket också har påverkat
måluppfyllelse och progression. Nedstängningen har även påverkat möjligheten att tillgodose elevers
behov av extra anpassningar och särskilt stöd. För att kompensera för de försämrade förutsättningarna har
verksamheten kontinuerligt anpassat utbildningen för att i största möjliga utsträckning möta elevernas
behov. Till exempel har sårbara elevgrupper vid behov fått möjlighet att ta del av vissa
undervisningsmoment i skollokalerna efter att särskilda åtgärder vidtagits.
Pågående utvecklingsarbete kopplat till en förstärkt studie- och yrkesvägledning, förbättrade övergångar
mellan och inom skolformer samt ett utvecklat arbete med den individuella studieplanen syftar alla till att
fler elever ska nå målen för sin utbildning. Arbetet med att utveckla ett fördjupat och sammanhållet
systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna- och skolnivå har fördröjts något på grund av pandemin.
Nämnden strävar efter att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och
utmana varje elev. Arbetet för en likvärdig skola är vidare viktigt för säkerställandet av alla barns rätt till
hälsa, utveckling och utbildning enligt barnkonventionen. Mot denna bakgrund har nämnden under 2020
tagit beslut om en ny resursfördelningsmodell som syftar till att i högre grad fördela resurserna utifrån
elevers behov så att de skolor och program som behöver ägna mycket kraft åt det kompensatoriska
uppdraget också ges bättre ekonomiska förutsättningar för det.
Avseende avgångseleverna från de nationella programmen läsåret 2019/2020 tyder resultaten på att
utvecklingen varit mer positiv än förväntat. Andelen elever som gick ut från nationella program utan
examen har endast ökat marginellt trots pandemin. Andelen F-betyg bland elever i årskurs 1 och 2 har
ökat marginellt under läsåret 2019/2020.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i första hand genom att
minska andelen avbrott på gymnasiet och genom att utveckla och förbättra de insatser som genomförs
inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att fler ungdomar ska gå vidare till arbete
eller studier.
Skolfrånvaro kan leda till avhopp och att elever inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Ju kortare tid
ungdomar går i gymnasieskolan, desto mer ökar risken för att de hamnar utanför såväl arbete som studier.
Elevnärvaron för läsåret 2019/2020 har ökat något på totalen i jämförelse med tidigare läsår. Den totala
närvaron för eleverna var 88 procent, att jämföra med 86 procent både läsåret 2018/2019 och läsåret
2017/2018. Närvaron skiljer sig åt mellan olika skolor, årskurser och program. I en jämförelse mellan olika
program var närvaron högre på de högskoleförberedande programmen (92 procent) än på de
yrkesförberedande programmen (85 procent). På introduktionsprogrammen var närvaron under läsåret 74
procent. Statistiken för läsåret 2019/2020 kan dock ha en viss felmarginal och är därmed inte helt
jämförbar med andra läsår då den inte har plockats ut vid samma tidpunkt som för tidigare läsår. I
statistiken ingår inte heller gymnasiesärskolan på Valdemarsro då skolan har ett annat system för
uppföljning av elevnärvaro.
Arbetet för att främja närvaro har utgjort en särskild satsning i elevhälsans arbete under 2020 och gör så
även framåt. I arbetet med att öka närvaron och minska studieavbrotten har bemanningen för psykolog
och läkare utökats för att tidigt identifiera och förebygga den ohälsa som ofta föranleder skolfrånvaro.

Under året har även ett stödmaterial tagits fram i syfte att skapa bättre förutsättningar för skolorna i deras
arbete med skolfrånvaro. Vidare har elevhälsopersonal utbildats i motiverande samtal med elever som ett
verktyg i arbetet med skolnärvaro. I syfte att få en bättre frånvaroregistrering har ett nytt frånvarosystem
upphandlats, vilket kommer att förbättra uppföljningen.
Sena omval till gymnasiet är ofta mindre genomtänkta, vilket leder till felval och att ungdomen inte får en
önskad plats och hamnar sist i reservkön. Det kan i förlängningen innebära att ungdomar gör avhopp och
inte fullbordar sina studier. Under 2020 har därför samarbetet mellan studie- och yrkesvägledningen inom
förvaltningen och grundskoleförvaltningen utvecklats. En satsning på vägledning i samverkan med syftet
att det kollegiala lärandet på sikt ska bidra till att eleverna gör väl underbyggda och medvetna val medförde
att antalet sena omval minskat markant. De sena omvalen minskade från 1 006 ansökningar 2019 till 710
ansökningar 2020, det vill säga en minskning med 29 procent. Förhoppningen är att detta bidrar till ett
minskat antal avhopp och att fler elever når gymnasiebehörighet.

Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
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. Nämndens huvudfokus i relation till målet är att
förbättra elevernas måluppfyllelse och progression för att de ska få den behörighet som krävs för att
studera vidare eller få ett arbete.
Inom den kommunala vuxenutbildningen avviker elevernas måluppfyllelse inte nämnvärt i jämförelse med
motsvarande period föregående år. Inom sfi kan det, trots omfattande och snabba insatser på grund av
pandemin, dock konstateras att antalet avbrott och tiden som eleverna behöver för att nå sina mål har
ökat. En del elevers avsaknad av nödvändig digital utrustning och av de digitala färdigheter som krävs för
att framgångsrikt kunna studera på distans har varit bidragande orsaker. För att möta elevernas behov har
studieverkstaden och drop-in tjänsten (där elever och lärare ges möjlighet att träffa speciallärare och
specialpedagoger via videosamtal) ställts om till att bli digitala.
Nämnden har under perioden fortsatt arbetet med att utveckla ytterligare studiealternativ där
arbetsförberedande insatser och studier i olika former kombineras med praktik och anställning. Arbetet
har även fortsatt för att utveckla samarbetet mellan vuxenutbildningens yrkesutbildningar och aktuell
bransch. Dock har etablerade forum och samverkansytor mellan utbildning och bransch till viss grad
försvårats av den pågående pandemin. Även genomförandet av arbetsplatsförlagt lärande (apl) har i vissa
fall varit en utmaning under året. Det har varit svårare att tillhandahålla platser inom områden som har
påverkats mycket av pandemin - som exempelvis inom vård- och omsorg, restaurang och hotell och
turism.
Arbetet med extratjänster startades upp under året men har försenats av pandemin och dess restriktioner.
Arbetet under 2020 har inriktats på förberedande insatser. Bland annat anställdes en extra resurs från
oktober månad för att projektleda arbetsmarknadsinsatsen. Från januari 2021 kommer rekryteringarna att
påbörjas med plan att påbörja anställningarna på enheterna i februari-mars 2021. I etapp 1 kommer 20
extratjänster att rekryteras. Titeln kommer att vara servicevärd med tillhörande specificerade
arbetsuppgifter. Förvaltningen har en har en kontinuerlig dialog med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen kring status för arbetsmarknadsinsatsen samt rekryteringsprocessen.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Nämndens arbete utifrån kommunfullmäktiges mål sker främst genom att skapa förutsättningar för
gymnasieskolans och vuxenutbildningens kärnuppdrag. Gymnasieskolornas och vuxenutbildningens
arbete i detta sammanhang sker med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten när det gäller hållbar
utveckling samt hälsa och välbefinnande.
Mängden växthusgasutsläpp relaterade till levererad mat har minskat något sedan 2019. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden är i första hand beställare av mat till gymnasieverksamheten från
servicenämnden. Endast en mindre del av inköpen hanteras av nämnden själv. Nämnden kommer under
2021 fortsätta sin dialog med serviceförvaltningen och miljöförvaltningen i syfte att ytterligare minska
växthusgasutsläpp relaterad till mat.
Nämnden arbetar för att minska sin negativa påverkan på klimat och miljö genom hållbara transporter
utifrån riktlinjerna i Malmö stads resepolicy. Antal resta kilometer med flyg har minskat kraftigt i
jämförelse med motsvarande period föregående år. Minskningen är en direkt följd av reserestriktionerna
som förelegat under 2020. Formerna för medarbetares digitala möten har utvecklats kraftigt under året
och det är en utveckling som förväntas få effekter även efter corona.
Antal inköpta engångsartiklar i plast har minskat något på totalen sedan 2020. Då statistiken för
förvaltningen inte finns nedbruten på artikeltyp för året 2019 är det svårt att analysera skillnader i inköp av
ersättningsbara artiklar mellan de båda perioderna. Statistik på Malmö stad nivå tyder dock på att inköpen
av engångsartiklar såsom bestick, glas och plastformar har minskat sedan föregående år men att inköpen
av coronarelaterade engångsartiklar såsom plasthandskar, förkläden och munskydd istället har ökat.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utgångspunkt i arbetet är att en fullständig gymnasieutbildning
i sig utgör en viktig skyddsfaktor för individen. Nämndens indikatorer som relaterar till detta mål är därför
valda utifrån nämndens övergripande mål om att alla elever ska nå målen för sin utbildning. Därtill följer
nämnden vidaregång till studier för de individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Det åligger nämnden att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och
utmana varje barn och elev. För att stärka detta arbete ytterligare har en översyn av nämndens
resursfördelningssystem genomförts under året. Syftet är att i högre grad fördela resurserna utifrån elevers
behov så att de skolor och program som behöver ägna mycket kraft åt det kompensatoriska uppdraget
också ges bättre ekonomiska förutsättningar för det.
En trygg och stödjande skolmiljö är förutsättningar för en hög måluppfyllelse. Arbetet när det gäller den
fysiska tryggheten i förvaltningens verksamheter har till viss del skiftat fokus under perioden med
anledning av den pågående pandemin och övergången till distansstudier. För många elever utgör skolan en
trygg plats och den plats som ger struktur i studierna. Under våren har därför elevhälsans och lärarnas
arbete varit en stor del av det trygghetsarbete som bedrivits.
En förutsättning för att stärka det gemensamma arbetet kring barnen och ungdomarna i Malmö är att det
finns strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna och med andra myndigheter. En
viktig arena är Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM) där förvaltningen ingår tillsammans med

Polismyndigheten, övriga utbildningsförvaltningar, arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.
Pandemin har påverkat arbetet med att minska riskfaktorer i elevernas skolmiljö under året. För att
motverka smittspridning och minska trängsel i skollokalerna har fysiska åtgärder vidtagits. Även digitala
insatser har skapats för att skapa goda förutsättningar för en god miljö för både elever och medarbetare.
Elevhälsan har arbetat under nya former för att säkerhetsställa elevernas mående under de förutsättningar
som varit under 2020.

Trend
Negativ avvikelse
Avstämning
Kommunfullmäktigemålet omfattar, i nämndens verksamheter, i första hand elever som studerar
språkintroduktion och sfi. För både språkintroduktion och sfi har pandemin i hög grad haft konsekvenser
på genomförandet av utbildningarna och på elevernas måluppfyllelse. Språkliga hinder och bristande
tillgång till internetuppkoppling, datorer eller andra digitala verktyg har inneburit svårigheter för att kunna
genomföra undervisningen på distans, vilket även fått konsekvenser för elevernas måluppfyllelse och
progression.
Inom språkintroduktion bedrivs sedan en tid tillbaka ett utvecklingsprojekt med Intensivsvenska som är en
undervisningsmodell som ger nyanlända elever möjligheter att snabbt förbättra sina kunskaper i svenska
och i andra skolämnen så att de kan gå vidare till nationellt gymnasieprogram, till en yrkesutbildning eller
till yrkeslivet. Arbetet bedöms av verksamheten ha ökat måluppfyllelsen och progressionen för eleverna.
De goda resultaten har dock påverkats under övergången till digital undervisning. Elevfrånvaron har ökat
och den viktiga relationella interaktionen mellan elever och pedagoger har försämrats. Verksamheten har
fått anpassa sin verksamhet för att möta elevernas förändrade behov, bland annat genom att möjliggöra
stöd och undervisning på plats för enskilda elever och mindre grupper.
Ett mindre antal elever än planerat har anmält sig för att studera sfi under perioden. Delvis tros det bero
på att undervisning via distans utgör en utmaning för målgruppen som kan sakna de digitala
förutsättningar som krävs. Därtill beskriver verksamheterna att en minskad fysisk tillgänglighet när det
gäller möjligheten att anmäla sig till sfi kan ha bidragit till ett minskat inflöde. Målgruppens svårigheter att
genomföra utbildning digitalt under pandemin har även påverkat måluppfyllelsen inom sfi. Konsekvensen
av detta är sannolikt ett ökat behov av förläng studietid. Verksamheten har genomfört en rad insatser för
att på bästa sätt möjliggöra distansundervisning för målgruppen och för att på sikt återigen kunna anta de
elever som avbrutit under pandemin.
Huvudmannen och skolorna har i största möjliga utsträckning försökt att kompensera för de svårigheter
som elever på sfi och språkintroduktion har haft i att tillägna sig sin utbildning digitalt. Till exempel har
skolorna kunnat tillhandahålla digital utrustning för de elever som saknat detta. Skolorna har även erbjudit
studieverkstäder.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar är två av flera viktiga byggstenar i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Nämndens arbete inom
arbetsmiljöområdet sker enligt Malmö stads gemensamma arbetssätt för systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM) samt Malmö stads ramverk med aktiva åtgärder.
Pandemin har under året inneburit stora utmaningar ur ett arbetsmiljöperspektiv för samtliga yrkesgrupper
i förvaltningen. Vårens omtumlande period till följd av att skollokalerna stängdes utmanade
organisationens förmåga till snabb omställning. Proaktivt arbete med att säkra arbetsmiljön för chefer och
medarbetare har prioriterats fortlöpande under året. Riskbedömningar ur arbetsmiljösynpunkt har
upprättats och uppdaterats löpande, på förvaltningsnivå samt på arbetsplatsnivå. Förvaltningschef och
HR-chef har haft täta avstämningar med huvudskyddsombud för att säkerställa korrekt information och
en god dialog. Under året har både medarbetare och chefer erbjudits utbildningsinsatser utifrån den nya
situationen med att arbeta hemifrån, leda på distans samt hantera oro.
Vårens distansundervisning har inneburit en fortsatt hög arbetsbelastning även under hösten utifrån ett
behov att komma i fas i undervisningen. Under slutet av höstterminen övergick gymnasieskolorna återigen
till att bedriva undervisningen på distans, vilket har krävt ett förändrat arbetssätt som bland medarbetare
och chefer upplevts som ansträngande.
Under våren planerades att ge företagshälsovården i uppdrag att utvärdera hur arbetsmiljön har påverkats
av pandemin. Detta omprövades under hösten då pandemin i allra högsta grad fortsatte påverka våra
verksamheter och behovet av stöd ”här och nu” behövde vara fortsatt i fokus. Med anledning av detta
riktades istället en särskild insats till förvaltningens skolledare och övriga chefer, där fokusgrupper av
chefer bildades. Syftet med fokusgrupperna var att skapa ett forum där ledarskapsutmaningar i relation till
pandemin kunde diskuteras, och där man som ledare kunde dela med sig av utmaningar, frågeställningar
och insikter. Varje fokusgrupp består av cirka åtta chefer samt en organisationspsykolog från
företagshälsovården. Fokusgruppen träffas ungefär en gång i månaden så länge gruppen upplever att det
finns ett behov. Stöd av företagshälsovården till medarbetare som upplever stor oro eller annan ohälsa har
genomförts löpande under året.

En undersökning av hur förvaltningens medarbetare upplever sina arbetsplatser utifrån perspektiven
attraktiv arbetsplats och attraktiv arbetsgivare var planerad att genomföras under våren men fick skjutas på
framtiden.
För att möjliggöra delaktighet som ett led i att skapa ett hållbart medarbetarengagemang arbetar gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen i enlighet med Malmö stads samverkansavtal. I senaste
medarbetarenkäten fick förvaltningen fortsatt goda resultat gällande hållbart medarbetarengagemang
(HME). Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens totalindex för 2020 blev 80, vilket var det högsta
resultatet i Malmö som även delades med övriga skolförvaltningar.
Med anledning av pandemin och stängda skollokaler har något aktivt arbete med utökad rekrytering av
Malmöbor med funktionsvariation i daglig verksamhet inte kunnat påbörjas.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet bedöms under aktuell period ha bidragit till
kommunfullmäktigemålet genom fortsatt arbete utifrån Malmö stads kompetensförsörjningsprocess.
Fokus under innevarande mandatperiod är insatser kopplade till rekrytering och långsiktig
kompetensförsörjning i enlighet med nämndens beslutade kompetensförsörjningsplan (GYVF-20193729).
Pandemin har haft påverkan på arbetet med aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen och lett till att
arbetet ligger efter tidplanen. Bedömningen är att alla aktiviteter inte kommer att kunna genomföras under
planperioden, det vill säga fram till december 2021. Av de nio beslutade aktivitetsområdena i
kompetensförsörjningsplanen för 2020-2021 har fem påbörjats. Fyra aktivitetsområden har ännu inte
startas och planeras att startas upp under 2021.

I en nationell jämförelse så har gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter en högre andel
behöriga lärare jämfört med rikssnittet i samtliga skolformer. I flera av skolformerna har andelen behöriga
lärare ökat. Emellertid har nämnden stora utmaningar med behörighetsgraden avseende
gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna (denna skolform är numera en del av
vuxenutbildningen med namnet kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning) som är betydligt
lägre jämfört med andra skolformer.
Nämnden står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar de kommande åren. Behovet inom den
största yrkesgruppen, lärare, är omfattande. Befolkningsutvecklingen visar på en markant ökning av
ungdomar i gymnasieålder i Malmö de kommande åren. Även vuxenutbildningen beräknas växa framöver,
främst inom grundläggande och gymnasial nivå, bland annat som en konsekvens av den ökade
arbetslösheten i pandemins spår. Detta genererar ett allt större rekryteringsbehov inom samtliga
yrkesgrupper i nämndens verksamheter men särskilt avseende lärare.
För att kunna säkra kompetensförsörjningen krävs ett gediget arbete med en rad olika åtgärder och
strategier på både kort och lång sikt. Insatserna 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.
Under året har verksamheternas förmåga till snabb omställning och att identifiera nya arbetsformer under
rådande omständigheter prövats till följd av pandemin. Året medförde utmaningar ur ett
kompetensperspektiv i form av kapaciteten att snabbt höja organisationens digitala kompetens samt
organisationens förmåga till nytänkande och kreativitet. Detta gäller framför allt för lärargruppen som från
en dag till en annan fick övergå från skolförlagd undervisning till distansundervisning. Kompetenshöjande
insatser för lärargruppen kopplat till distansundervisning har påbörjats under hösten och kommer att
fortgå under 2021.

Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
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. Utifrån de valda indikatorerna till detta mål följer
nämnden upp andelen elever inom gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen som i
genomförda elevenkäter uppger att de är nöjda med sin skola. Det finns ett mönster som tyder på att
eleverna generellt är nöjda med sin utbildning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i syfte att
erbjuda varje Malmöbo god och likvärdig service. Ett samordnat processtöd för digitalisering inom
kärnverksamheten ger huvudmannen möjlighet att erbjuda rektor stöd i mer sammanhålla processer.
Under året har förvaltningen fortsatt att utveckla digitala lösningar för att förenkla och underlätta för
elever, vårdnadshavare och personal. Till exempel kan nämnas en förenklad sfi-anmälan, digitala avtal för
utlåning av till exempel elevdatorer samt en förenklad anmälan om avbrott inom vuxenutbildningen.
Det är av stor vikt att verka för att alla individer oavsett förutsättningar ska kunna använda digitala tjänster
och webbplatser. Som ett led i detta pågår arbetet med att öka den digitala tillgängligheten, bland annat
genom tillgänglighetsanpassningar av stadsövergripande och förvaltningsspecifika webbplatser (till
exempel gymnasieskolornas webbplatser) samt den kommungemensamma sajten Skånegy.
På grund av pandemin har den centrala vuxenvägledningen under 2020 inte tillhandahållit drop-in eller
vägledning på plats. Däremot har en hög grad av tillgänglighet upprätthållits genom drop-in på telefon och
via e-vägledning.
Ett prioriterat område har varit vidareutvecklingen av samarbetet med Malmö stads gemensamma
kontaktcenter i syfte att öka servicegraden till Malmöbon. Fokus har under 2020 legat på
vuxenutbildningen då det är den verksamhet som genererar störst andel frågor till kontaktcenter. Under
året har ett arbete för att öka kontaktcenters kunskaper om vuxenutbildningen pågått, bland annat genom
utbildningsinsatser.
TO DO-mässan som anordnas årligen i samarbete med Arbetsförmedlingen genomfördes inte som
planerat under 2020 på grund av pandemin. En digital gymnasiemässa för samverkansregionen
genomfördes istället i november månad. Mässan hade 5 226 unika besökare med en mycket hög grad av
interaktivitet i chattkanaler. I november lanserades också en ny webbsida som samlade Malmös
kommunala gymnasieskolors digitala Öppet hus-aktiviteter.
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Budgetavvikelse
Årets resultat uppgår till 129 829 tkr. Huvudsakligen beror detta på mindre antal elever än budgeterat

inom gymnasieskola, det kommunala aktivitetsansvaret och vuxenutbildningen, ökade statsbidrag och att
budgeterade kostnader inte har verkställts i planerad omfattning under året.
I budget 2020 tilldelades nämnden demografiersättning baserat på den då gällande befolkningsprognosen.
Nämnden kan konstatera en avvikelse mot budget med 499 elever färre i gymnasieskola, gymnasiesärskola
och det kommunala aktivitetsansvaret på helåret. Detta innebär ett överskott om 50 000 tkr.
Efterfrågan på kommunal vuxenutbildning inom sfi har varit stor under en längre tid och behovet av
denna utbildning bedömdes i budget 2020 vara omfattande trots en minskad invandring. Verksamheten
ser nu att andelen avhopp från sfi har ökat sedan skolornas lokaler stängde för att hejda spridning av
coronavirus. Detta innebär ett överskott för nämnden motsvarande 36 000 tkr.
Medlen till regionalt yrkesvux beslutades i regeringens vårändringsbudget öka samtidigt som tillskottet
möjliggjorde en full statlig finansiering av utbildningen. Staten har finansierat samtliga platser i regionalt
yrkesvux under 2020 och tillförde medel för att möjliggöra fler helårsplatser än vad som nyttjades 2019.
Anslaget ökades därför med 675 000 tkr på regeringsnivå. På grund av detta slopade medfinansieringskrav
för 2020 prognostiseras ett överskott för nämnden motsvarande 26 200 tkr.
För att kunna hantera eventuella förändringar i omvärlden och i verksamheten under året avsattes en
buffert motsvarande 1 procent av i nämndsbudget 2020. Då man inte haft några kostnadsdrivande
förändringar resulterar detta i ett överskott för nämnden om 18 000 tkr.
Utbildningskontoret har en positiv avvikelse mot budget, bland annat, på grund av vakanta tjänster och
mindre centrala kostnader. Detta ger ett överskott om 8 629 tkr.
Vuxenutbildningsplatser i extern regi har ökat i antal helårsplatser med 373 helårsplatser jämfört med
budget. Detta innebär en ökad kostnad för nämnden om 9 000 tkr jämfört med budget.

Då nämndens verksamheter har skett, helt eller delvis, via distans under stora delar av det verksamma året

har nämndens intäkter och kostnader påverkats. Nettoeffekten uppskattas till 23 548 tkr.
På grund av det slopade medfinansieringskravet gällande statsbidraget för yrkesvux ökades nämndens
bidrag med 23 920 tkr i utfall på helår.
Kostnaderna för elevers måltider har minskat med cirka 3 330 tkr. Skolrestauranger tog tillsammans med
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fram möjligheten för elever i Malmö kommunala
gymnasieskolor att hämta sin skollunch på 15 olika skolrestauranger på Malmös grundskolor. Cirka 640
elever anmälde under våren att de hade ett behov av att hämta ut skollunch vilket till slut resulterade i
cirka 150 uthämtade lunchpaket om dagen. Nämnden tog sedan även fram möjligheten för elever
folkbokförda i annan kommun att ansöka om måltidsersättning.
Kostnaderna för skolskjuts för elever inom gymnasiesärskola har blivit cirka 2 200 tkr lägre på grund av en
nedstängning av närundervisning under vårterminen.
Vuxenutbildningen har köpt in externa prövningar av elever under höstterminen då dessa har uteblivit i
egen regi under vårterminen på grund av att eleverna inte befunnit sig på skolan, motsvarande cirka
500 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-03 i ärendet Ekonomisk prognos 2020 STK-2020-92 att ge
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjlighet att använda prognostiserat överskott för att påbörja
arbetet med att utöka antalet platser inom den reguljära vuxenutbildningen under kommande år, samt
stärka arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan. Med denna bakgrund har vuxenutbildningen vidtagit
åtgärder i form av att öka gymnasial och grundläggande vuxenutbildning med 150 elever vilket motsvarar
en utökning under 2020 med 25 helårsplatser. Satsningar på IT i form av Chromebooks, läroplattform,
digitala hjälpmedel och lösningar för trådlöst internet har gjorts för att kunna ha en likvärdighet för varje
elev. Till hösten har det även utförts kompetensutvecklingsinsatser för lärare inom distansstudier. För att
stärka arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan har nämnden satsat på att tillfälligt öka bemanning
höstterminen 2020 för att utföra de hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer som uteblivet
under vårterminen på grund av att eleverna inte befunnit sig på skolan. Dessa insatser beräknas uppgå till
cirka 11 000 tkr på helåret.

Investeringsramen för nämnden har en positiv avvikelse om 1 147 tkr. Denna avvikelse har ingen
nämnvärd betydelse på driftskostnaderna i resultatrapporten då man i budgetarbetet antar att delar av
kapitalkostnaderna kommer sent på året.

Beskrivningen nedan är en sammanfattning av väsentliga förhållanden som påverkar utvecklingen inom
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet med fokus på främst 2021. Sammanfattningen
utgår nämndens budgetskrivelse 2021 och nämndsbudget 2021. För mer utförlig information hänvisas till
nämnda ärenden.
Konsekvenser av pandemin
Den pandemi som präglat situationen under 2020 väntas få konsekvenser för nämnden även kommande
år. Det råder i dagsläget osäkerhet kring vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som
verksamheten står inför.
Nämnden kan konstatera att omläggningen till distansstudier inneburit en stor utmaning för bland annat
elever som har svårare att tillgodogöra sig dessa undervisningsformer och som även har sämre
förutsättningar hemma för att klara undervisningen. En pågående scenarioplanering syftar till att möta
oförutsedda behov för verksamheterna över längre perioder och ska minska de negativa effekterna
pandemin har för elevernas studier. Det kommer att krävas olika satsningar, inte minst i form av
kompetensutveckling och andra åtgärder, för att utveckla kvalitet i distansundervisningen. Även den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön måste beaktas.
Den kommunala vuxenutbildningen får stor betydelse för att många Malmöbor ska kunna återfå ett arbete
efter pandemin, genom yrkesvuxutbildning eller genom behörighetsgivande studier för högskola eller
yrkeshögskola. Sannolikt står nämnden därför inför en ökning av antalet elever och också en större andel
elever som vill studera heltid. Dessa grupper kommer därtill, i långt större omfattning än tidigare, kunna
använda sig av rättighetslagstiftningen för behörighetsgivande studier. Nämndens bedömning är att
efterfrågan på högskoleförberedande gymnasiala studier kommer bli som högst de närmsta åren. Det finns
därtill stora grupper av individer som saknar grundläggande behörighet. Hur och i vilken omfattning
denna grupp kommer att söka sig till vuxenutbildningen är dock svårare att uttala sig om då en ökning av
efterfrågan på grundläggande vuxenutbildning är avhängig volymutvecklingen på sfi. Nämnden bedömer
att en minskning av efterfrågan på sfi är sannolik de närmaste åren.
Ett ökat statligt inflytande
En eventuell förskjutning mot ett större statligt inflytande över skola och utbildning kan på sikt komma att
påverka förutsättningarna för nämndens arbete. Flera statliga utredningar föreslår en ökad statlig styrning
samt en tydligare regional skolmyndighetsnärvaro. Förslagen, som remitterats till Malmö stad, återfinns i
utredningarna Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning SOU 2020:33,
En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28 samt
Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet 2020:46.
Vidare tillsatte regeringen i december 2020 en särskild utredare med uppdrag utreda förutsättningarna för
ett statligt huvudmannaskap för skolan. Utredningen ska omfatta samtliga skolformer utom förskolan och
den kommunala vuxenutbildningen. Utredaren ska föreslå hur staten kan ta över ansvaret för de skolor
som i dag drivs av offentliga huvudmän samt ge förslag på hur en myndighetsorganisation för den statliga
skolan kan se ut.
En ökning av antalet ungdomar i gymnasieåldern
Enligt Malmö stads befolkningsprognos 2020–2030 ökar antalet ungdomar i gymnasieålder fram till år
2030 med cirka 42 procent. Tillväxten är snabb under prognosperioden, främst mellan 2022 och 2028. De
kommande årens kraftiga ökning av antalet ungdomar i gymnasieåldern ställer krav på att utforma en
växande utbildningsorganisation som i så hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas
förstahandsval av utbildning. Det lokalbestånd som nämnden har idag kommer att vara otillräckligt men
det ska i ett första steg nyttjas fullt ut genom ett effektivt lokalutnyttjande.
Det kompensatoriska uppdraget
Under 2020 genomfördes en utredning som genomlyste nämndens resursfördelningsmodell för
gymnasieskolorna. Utifrån utredningen tog nämnden beslut om en ny resursfördelningsmodell som syftar

till att i högre grad fördela resurserna utifrån elevers behov. På så sätt ska skolor och program som
behöver ägna mycket kraft åt det kompensatoriska uppdraget också ges bättre ekonomiska förutsättningar
för det. Den nya modellen innebär justerade programpriser och att de ersättningar som syftar till att
kompensera elevgrupper med stora behov samlas och utvecklas i en strukturersättning som baseras på
elevers meritvärde i årskurs nio.
Introduktionsprogram
Den växande volymen av elever på introduktionsprogram med relativt låg övergång till nationella
program, liksom en fortsatt hög andel elever från grundskolan som saknar behörighet till nationella
gymnasieprogram, är en utmaning i arbetet med att öka måluppfyllelsen. Nämnden fortsätter arbetet med
att utveckla introduktionsprogrammen vad gäller utbud och styr- och ledningsprocesser. Genom ett
sammanhållet arbete med introduktionsprogrammen skapas bättre förutsättningar för en ökad
måluppfyllelse.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningens omfattning avgörs inte i första hand av den demografiska utvecklingen. Istället
påverkas den av politiska inriktningsbeslut på statlig nivå, ofta avhängigt konjunktur och
arbetsmarknadsläge. En allt mer central fråga är nämndens förutsättningar att kunna möta den efterfrågan
på reguljär utbildning som har ökat och som prognostiseras fortsätta öka kommande år. Nämnden ser att
det inom de närmsta åren krävs en satsning på de rättighetsbaserade delarna av den kommunala
vuxenutbildningen, det vill säga att öka antalet platser på gymnasial respektive grundläggande
vuxenutbildning. Nämnden behöver samtidigt utveckla den yrkesvuxutbildning som idag inte är
rättighetsbaserad men trots detta nödvändig som kompetensförsörjningskanal för en stor del av det lokala
arbetslivet.
Kompetensförsörjning
Förvaltningen beräknar ett tillkommande rekryteringsbehov om cirka 225 lärare fram till 2024. Till detta
kommer rekrytering av sfi-lärare och övriga personalkategorier där behovet är mer svårprognostiserat.
Tillsammans med ökningen av pensionsavgångar och den totala personalomsättningen genererar
lärarbristen ett allt större personalbehov inom samtliga yrkesgrupper i nämndens verksamheter, men
särskilt ett behov av lärare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver därför stärka sitt arbete
med att identifiera och genomföra insatser som leder till att skolan bemannas av personal med rätt
kompetens, både på kort och på lång sikt.
Digitalisering
Förvaltningen behöver utveckla didaktik och pedagogik med hjälp av digitala lösningar. Syftet är att stärka
elevernas lärande och användning, professionens praktik och kompetens, skolans ledarskap och styrning
samt infrastruktur och resurser.
Till följd av övergången till digital undervisning på grund av pandemin har verksamheten som helhet blivit
mer digitalt anpassad. Användning av digitala hjälpmedel och verktyg har ökat vilket kommer att ställa
högre krav på medarbetares digitala kompetens framöver. Digitaliseringsbehoven gäller även
administration och kommunikation. De högre kraven kommer att generera ett behov av ekonomiska
resurser avsedda för kompetensutveckling för nämndens medarbetare under kommande år.

