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Sammanfattning
Verksamhet
Utbildningsnämndens verksamheter visar generellt sett upp mycket bra
kunskapsresultat. Den genomsnittliga betygspoängen har ökat på våra gymnasieskolor,
både för högskoleförberedande program (15,5) samt för yrkesförberedande program
(13,0). Det är också allt fler elever som tar examen. De allra flesta elever känner sig
också trygga och trivs i våra skolor. Eleverna, främst flickorna, är dock fortfarande
alltför stressade i skolan och det är något som verksamheterna kontinuerligt arbetar
med inom sitt hälsofrämjande arbete.
Ekonomi
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -4,4 mnkr i förhållande till årets
budget. Det är inom gymnasieskolans verksamhet underskottet uppstått.
Personal
Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med motsvarande mätperiod föregående år, framför
allt är det sjukfrånvaro mer än 60 dagar som sjunkit. Skillnaden mellan kvinnors och
mäns sjukfrånvaro är något mindre, men kvarstår.
Miljö
Det är tydligt att det finns ett gediget intresse för miljöfrågan inom
Utbildningsnämndens verksamheter och under 2018 har flera stora projekt initierats
och genomförts. Bland annat har Katedralskolan anställt en förstelärare med särskilt
utvecklingsuppdrag inriktat mot hållbar utveckling. Spyken har också slutfört sitt
projekt som modellskola för lärande för hållbar utveckling, miljögrupper har startats
och miljöpriser har erhållits.
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Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse
Den 1 juli 2018 trädde flera nya lagändringar i kraft som har påverkat verksamheten.
Bland annat så har målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret ändrats samt
förtydligats, rektor har fått ett tydligare ansvar för att utreda en längre eller upprepad
frånvaro och det har införts en skyldighet för skolenheter att överföra den information
som behövs för att underlätta övergången för en elev vid byte av skolenhet eller
skolform.
Under hösten 2017 och våren 2018 granskade Skolinspektionen Lunds kommun inom
ramen för den regelbundna tillsynen som genomförs vart tredje år. Inom
Utbildningsförvaltningen granskades gymnasieskolorna, gymnasiesärskolan,
vuxenutbildningen och International School of Lund Katedralskolan (ISLK) på
huvudmannanivå, och vid Gymnasieskolan Vipan genomfördes en så kallad prioriterad
tillsyn. Under våren fattade Skolinspektionen beslut med förelägganden att åtgärda
brister vid gymnasieskolorna gällande tillgång till elevhälsa för det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet, erbjudande av studiehandledning på modersmålet samt
resursfördelning efter elevernas förutsättningar och behov; vid Vuxenutbildningen vad
gäller utbudet av grundläggande och gymnasiala kurser (ska utökas); vid
gymnasieskolan Vipan vad gäller undervisning och lärande samt värdegrundsarbetet
samt vid ISLK rutin för anmälan av kränkande behandling. Skolinspektionen gjorde även
en uppföljning hösten 2018 av vilka åtgärder som vidtagits på Gymnasieskolan Vipan.
Skolinspektionen konstaterade då att alla brister var åtgärdade utom en - den att
utbildningen måste utformas så att alla elever får en skolmiljö som präglas av trygghet.
Skolinspektionens uppföljning visade att det fortfarande förekommer kränkningar, hot
och trakasserier på vissa platser på skolan.
Med anledning av Skolinspektionens beslut har Utbildningsförvaltningen bland annat
reviderat rutinerna kring anmälan av kränkande behandling, fortbildat både personal
och elever gällande kränkande behandling samt inlett ett samarbete med RFSU gällande
samtycke. Insatser specifikt på Gymnasieskolan Vipan, utöver ovan nämnda, har bland
annat varit en utökad bemanning i kafeterian och punktinsatser i matkön. Vidare har
skolledning tillsammans med elevhälsoteam och lärare arbetat med att identifiera de
elever som bidrar till otrygg stämning i kafeteria och matsal. Ett arbete med att skapa
stödprocesser för dessa elever att lyckas med sina studier och att kunna delta aktivt i sitt
lärande har också inletts. Även workshops, riktade till eleverna, med fokus på
destruktiva maskulinitetsnormer och jämställdhet har genomförts.
Lunds nya gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, öppnade sina portar under året
och den första elevkullen har precis gått sin första termin på skolan. Under
höstterminen 2018 har 155 elever studerat på skolans båda program dvs.
teknikprogrammet samt ekonomiprogrammet.
I april utsågs ett vinnande förslag i arkitekttävlingen för utformning av Hedda
Anderssongymnasiet. Det vinnande förslaget ligger till grund för den nya detaljplan som
arbetats fram och som kommer vinna laga kraft under 2019. Parallellt med
detaljplanearbetet pågår projektering av bygget. Personalen på skolan medverkar i
detaljutformningen av skolans lärmiljö. Bygget kan inledas först när detaljplanen vunnit
laga kraft. Byggstart kommer ske under år 2020 och hela skolan beräknas klar 2023.
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I början av året flyttade även ISLK in i sina nya lokaler på Linnégatan. Den officiella
invigningen skedde den 2 mars 2018.
Projektet med Campus Vipan för att få en modernare gymnasieskola, effektivisera
lokalutnyttjandet och bereda plats för Komvux verksamhet har fortskridit under året.
Projektering pågår i samverkan med byggentreprenör. Byggnadsarbetet kommer ske i
etapper med start hösten 2019.
Arbetet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj
2018, har under våren varit intensivt bland annat med att kartlägga alla datasystem som
används i verksamheterna.
Under våren tog Utbildningsförvaltningen fram en handlingsplan för digitalisering.
Handlingsplanen har tagits fram i en process tillsammans med gymnasieelever och
medarbetare från alla verksamheter samt organisationsnivåer. Handlingsplanen tog
avstamp i verksamheternas utvecklingsbehov för att möta målsättningarna i den
nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet samt i reviderade styrdokument för
skolan som gäller från 1 juli 2018.
Under två läsår (2016-2018) har Gymnasieskolan Spyken samarbetat med
Naturskyddsföreningen i projektet Hållbara tillsammans. Spyken har inkluderat hela
skolan i arbetet – skolledning, lärare, elever samt annan skolpersonal. Projektets mål
var att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling och nu finns det
strukturer för att arbeta med det i hela skolans organisation.

Lunds vision och förhållningssätt
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet
I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och
problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med
andra skapa framtiden.
Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till
framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort
och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till
hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.
Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och
inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör
skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.
Förhållningssätt:
Lyssna
Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten
gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.
Lära
Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver
utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar
och lösningar och följer goda exempel.
Leda
Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ.
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Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser,
erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Visionens införande
Arbetet med att införa Lunds kommuns nya vision har bestått i att alla chefer och
medarbetare har fått information om visionen och förhållningssätten samt har fått
tillfälle att diskutera och reflektera över dess innebörd och betydelse för arbetet.
Visionsarbetet bedöms dels ha ökat vår förståelse för, och i någon mån även vår förmåga
att efterleva, visionen och förhållningssätten. Lunds kommuns vision ligger nära skolans
värdegrundsuppdrag enligt skollagstiftningen, och visionsarbetet bedöms även ha
förstärkt skolans värdegrund.

Målstyrning
Nämndens utvecklingsmål
Nämndens
utvecklingsmål

Målbedömning i
årsrapport

Indikatorer

Mål 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

13

12,9

15,5

15

Andel examen
yrkesprogram 2500p
(Siris)

85,4 %

85,2 %

Andel examen
högskoleförberedande
program 2500p (Siris)

95,6 %

92,3 %

Andel med
grundläggande
högskolebehörighet
yrkesprogram 2500p
(Siris)

25,8 %

20 %

Andel elever som nått
målen för MYP åk 9
ISLK (ISLK statistik)

91,4 %

94 %

Andel godkända betyg
kurser på
grundläggande nivå
vuxenutbildning
(Qlikview)

66 %

74 %

Andel godkända betyg
kurser på gymnasial
nivå vuxenutbildning
(Qlikview)

82 %

82,2 %

301

303

Genomsnittlig
betygspoäng
yrkesprogram 2500p
(Siris)
Genomsnittlig
betygspoäng
högskoleförberedande
program 2500p (Siris)

Fullgöra det
nationella
kunskapsuppdraget
med goda och
förbättrade resultat,
hög kvalitet och hög
effektivitet
Fokusområden 2018
Lund, en attraktiv och
kreativ plats

Klarar målet

Antal timmar till
godkänt betyg i sfi 3
(Qlikview)
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Nämndens
utvecklingsmål

Målbedömning i
årsrapport

Indikatorer

Mål 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

12 %

14 %

Andel avbrott per
kalenderår på
gymnasial nivå på
vuxenutbildningen
(Qlikview)

12,7 %

17 %

Andel godkända i
modersmålsämnet åk
9 (Qlikview)

93,7 %

93,9 %

Andel godkända i
modersmålskurserna
sammanräknat
gymnasieskolan åk 3
(Qlikview)

98,9 %

99 %

-4,4

10,7

7

7,1

55 %

53,3 %

Indexvärde*
frågeområde
"Trygghet"
(Skolenkäten)

8,6

8,4

Indexvärde*
frågeområde
"Förhindra
kränkningar"
(Skolenkäten)

7,2

7,1

Indexvärde*
frågeområde
"Elevhälsa"
(Skolenkäten)

7

7,2

Antal förskolor/skolor
med miljöcertifiering

6

6

Andel avbrott per
kalenderår på
grundläggande nivå på
vuxenutbildningen
(Qlikview)

Bedriva verksamhet
med god ekonomisk
hushållning

Klarar ej målet

Ekonomiskt resultat
mnkr

Fokusområden 2018
Ekonomisk hållbarhet
Medelvärde av
elevernas
självskattning som
svar på frågan "Hur
upplever du oftast din
hälsa?" på en skala
från 1-10. (LUNK)

Utveckla och
förstärka arbetet för
hållbar utveckling
Fokusområden 2018
Ekologisk hållbarhet
Social hållbarhet

Andel elever som
svarat "flera gånger i
veckan" eller "varje
dag" på frågan "Hur
ofta har du känt dig
stressad i skolan
under det senaste
halvåret?" (LUNK)
Klarar delvis
målet
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Nämndens
utvecklingsmål

Utveckla
ändamålsenliga
fysiska lärmiljöer som
främjar elevernas
lärande och
utveckling.

Målbedömning i
årsrapport

Indikatorer

Mål 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Minskad
pappersförbrukning i
verksamheten mätt i
kostnad/år för inköp
av kopieringspapper

108,2

143,9

Klarar målet

Verksamheterna har
ändamålsenliga
lokaler

Ja

Ja

Klarar målet

Andel lärare
(Heltidstjänster) med
lärarlegitimation och
behörighet i minst ett
ämne

89 %

88 %

Fokusområden 2018
Social hållbarhet
Rekrytera och behålla
engagerade
medarbetare med
rätt kompetens samt
förebygga ohälsa och
främja en god
arbetsmiljö.
Fokusområden 2018
Långsiktig
kompetensförsörjning
Målen för samtliga av nämndens utvecklingsmål är att förbättra eller att bibehålla goda resultat

Fokusområden
Lund, en attraktiv och kreativ plats
Mål inom fokusområdet
Nämndens utvecklingsmål: Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda
och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet
Välfungerande skolor med hög kvalitet i undervisning och goda resultat bidrar till att
skapa ett attraktivare och mer kreativt Lund. En god utbildning är en mycket viktig del
av samhället och avgörande för elever och ungdomars framtid.
De högskoleförberedande programmen på förvaltningens gymnasieskolor har generellt
sett haft goda resultat både vad gäller genomsnittlig betygspoäng (GBP) samt andel
avgångselever som tar examen. Tittar vi tillbaka de senaste åren har våra elever på de
högskoleförberedande programmen sammantaget presterat klart bättre än
riksgenomsnittet. Läsåret 2017/2018 är inget undantag med 15,5 i GBP samt 95,6 %
som får en examen mot riksgenomsnittet som ligger på 14,8 och 91,4 %. Samtliga våra
högskoleförberedande program, förutom humanistiska programmet som ligger strax
under, presterar bättre resultat än riksgenomsnittet både vad gäller GBP samt andel
med gymnasieexamen.
När det gäller avgångseleverna på våra yrkesprogram har resultaten generellt sett legat
något under riksgenomsnittet. Sett över de senaste åren går det dock att se en utveckling
i positiv riktning med en ökning av både genomsnittlig betygspoäng (13,0) och andel
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som tar examen (85,4 %). Lunds kommun ligger dock fortfarande under
riksgenomsnittet för GBP (13,2) samt för andel med examen (88,4 %). Det är dock värt
att nämna att vi ligger över riksgenomsnittet för betygspoäng på tre program nämligen
Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt
Hantverksprogrammet. På de två sistnämnda programmen ligger vi klart över
riksgenomsnittet och har så gjort de senaste åren. Andelen elever på yrkesprogrammen
som får grundläggande behörighet till vidare studier har också ökat från 20 % till
25,8 %.
Andelen elever på ISLK som nått målen är 91,4 %. Det är något lägre än förra året men
då det rör sig om en sådan liten elevgrupp, 35 elever, kan det helt förklaras med att tre
elever i avgångsklassen inte hade gått tillräckligt länge för att kunna bli godkända.
Övriga 32 elever klarade målen.
Resultaten från våra elever inom den kommunala vuxenutbildningen är generellt sett
bra. Andelen godkända betyg, av satta betyg, på de gymnasiala kurserna är i paritet med
förra året och ligger på 82,0 %. Det är också färre elever som gör avbrott i sina studier,
både på grundläggande nivå (12 % mot 14 % förra året) och gymnasial nivå (12,8 % mot
17,2 % förra året) samt att antal timmar till betyg inom sfi 3 nu ligger på 300,6 timmar.
Andelen godkända betyg, av satta betyg, på grundläggande nivå har dock sjunkit
betydligt över de senaste åren och ligger nu på 65,7 %. Elevgruppen som läser på
grundläggande nivå har dock förändrats och de har allt kortare utbildningsbakgrund
vilket naturligtvis skapar en hel del utmaningar.
För de elever i åk 9 som fått betyg i modersmål samt för de elever i årskurs 3 som fått
betyg i de olika modersmålskurserna är resultaten fortsatt bra och en mycket hög andel
uppnår kraven och blir godkända.
Målet är att bibehålla goda resultat eller förbättra våra resultat samt att fullgöra det
nationella uppdraget med hög kvalitet och effektivitet. Utifrån resultaten bedömer
Utbildningsnämnden att målet kommer att klaras.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet
Aktiviteter som bidrar till fokusområdet och måluppfyllelsen ryms inom skolornas
systematiska kvalitetsarbete och handlar bland annat om att skapa goda förutsättningar
för elevernas lärande bland annat genom fokus på stimulans, utmaningar och att skapa
en god lärmiljö.

Inflytande, delaktighet och service
Mål inom fokusområdet
Utbildningsnämnden har inget uttalat mål inom fokusområdet.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet
Utbildningsnämnden har som sagt var inget uttalat mål under fokusområdet. Däremot
medverkar nämndens verksamheter till att ge inflytande och delaktighet samt service
till kommunens invånare. Några exempel på hur verksamheterna bidrar till
fokusområdet är att kontinuerligt arbeta med elevinflytande i olika former samt
samverkan mellan hem och skola. Utbildningskansliet har också en bemannad reception
året runt som kan hjälpa invånare som har frågor kring våra verksamheter. Kansliet har
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också ett nära samarbete med medborgarcentrum för att förenkla det för människor att
komma i kontakt med oss. Utbildningsnämndens sammanträden är naturligtvis också
öppna för de som önskar lyssna på det som diskuteras och beslutas. Det finns flertalet
andra exempel men ovanstående ger en god överblick kring hur nämndens
verksamheter på olika sätt bidrar till fokusområdet.
Digitalisering

















Under 2018 har Lunds kommun implementerat Skola24 Förskola. Tjänsten
hanterar barnens närvaro i förskola och fritidshem.
Utbildningsförvaltningen har upphandlat och påbörjat införandeprocessen av ett
manageringsverktyg för iPads och Mac-datorer. Systemet heter Jamf och har
medfört en nyanställning i IKT-teamet.
Systemförvaltaren för Unikum har arbetat med att uppdatera och förändra
synkningen mellan elevregister och Unikum.
Under hösten 2018 påbörjades även implementeringen av ett verktyg för digitala
prov. Systemet testades i stor skala under vårterminen i samband med de
nationella proven i Sv/SvA och Eng (uppsatsdelarna).
Under hela 2018 har det varit ett intensivt arbete med GDPR. Utbildning,
inventering, genomgång samt PuB-avtalsskrivningar prioriterades under våren
och under hösten vitlistning samt genomgång av godkända verktyg mm. PUBavtal är skrivna med de flesta av våra systemleverantörer.
Ett arbete med att inventera och samordna digitala läromedel för skolorna har
genomförts. Ett pilotprojekt med läromedia pågår också för att skapa en portal
för digitala läromedel.
Det har tagits fram en handlingsplan för digitalisering som är förankrad i en
arbetsgrupp på ca 40 personer från olika yrkesgrupper (lärare, fackliga,
administratörer, skolledare, ikt-samordnare, bibliotekarier, specialpedagoger,
kommunikatörer m. fl.) och med elevdeltagande.
Utbildningsförvaltningen har arbetat med uppstart av den 5:e gymnasieskolan
Hedda Anderssongymnasiet.
Övergången till gränssnittet Tieto Education i elevregistret har påbörjats. En
testserver för skolformen VUX driftsattes.
Ett större arbete med att se över och dokumentera integrationer inleddes.
En studentmedarbetare påbörjade arbetet med att ta fram arkiv- och
informationsredovisningsdokumentation kring våra stora verksamhetssystem.
Nya processer för att hantera Modersmålscentrums administration arbetades
fram, så att de kunde lämna en föråldrad lösning som omöjliggjorde
uppgradering av basklient på deras datorer.
Qlikappar för att hantera bidragsbelopp vidareutvecklades och en integration
togs fram, så att utbetalningarna kan läsas in maskinellt i Raindance. Ytterligare
fasta rapporter för att hantera elevresultat enhetsvis togs fram för GY.
De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att granska behörighet och
åtkomst till IT-system med känsliga uppgifter samt interna kontroller. Systemen
som blivit granskade är Procapita BoU, PMO samt Unikum.
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Ekonomisk hållbarhet
Mål inom fokusområdet
Nämndens utvecklingsmål: Bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning
Utbildningsnämndens mål för fokusområdet är en ekonomi i balans. Det ekonomiska
resultatet för 2018 blev ett underskott på -4,4 mnkr. Underskottets storlek bör ses i
relation till total omsättning på 1 540 mnkr. Verksamhetsområdet gymnasieskola svarar
för underskottet. Åtgärder måste vidtagas för att komma tillrätta med underskott 2018
och effektiviseringskrav på 1 % i 2019 års ramtilldelning. Utbildningsnämnden gör
bedömningen att vi inte kommer att klara målet.

Ekologisk hållbarhet
Mål inom fokusområdet
Nämndens utvecklingsmål: Utveckla och förstärka arbetet för hållbar utveckling
Utbildningsförvaltningen har både utvecklat och förstärkt arbetet för en hållbar
utveckling under 2018. För måluppfyllnad och beskrivning se vidare under rubriken
miljö. Som kommentar på de indikatorer som är kopplade till detta fokusområde bör
nämnas att erhållen certifiering av ett godkänt miljöledningsarbete håller i tre år och
under 2019 kommer Utbildningsförvaltningen att genomgå en extern miljörevision för
att se om vi fortsatt uppfyller Lunds kommuns krav på miljöledning. Det som gör denna
indikator till ett mindre bra mått på ekologisk hållbarhet är att samtliga enheter eller
inga uppfyller ställda krav. Denna indikator kommer att bytas ut under 2019. Som kan
utläsas av indikatorn som följer förvaltningens pappersförbrukning framgår att de
insatser som gjorts under året resulterat i en minskad pappersförbrukning. Detta arbete
fortsätter med målsättningen att bidra till en hållbar konsumtion. Utbildningsnämnden
gör bedömningen att vi kommer att klara målet.
Nedan redovisas ett urval av årets insatser kopplat till arbetet för en hållbar utveckling.






Katedralskolan har anställt en förstelärare med särskilt utvecklingsuppdrag
inriktat mot hållbar utveckling. Skolan har även aktiva miljögrupper både bland
elever och personal och har under året genomfört en mängd olika studiebesök,
exkursioner och temaveckor med fokus på hållbar utveckling.
Naturskyddsföreningen har under två läsår (2016-2018) samarbetat med Lunds
kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans med syfte
att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). Spyken har
inkluderat hela skolan i arbetet – skolledning, lärare, elever och annan
skolpersonal. De har dessutom samverkat med en rad olika externa aktörer inom
till exempel civilsamhället, forskningsvärlden och kommunens verksamheter. Tre
lärare har utsetts till LHU-koordinatorer med uppdrag att samordna skolans
LHU-arbete. För att se till att eleverna har inflytande över skolans
hållbarhetsarbete har en grupp elever utsetts till hållbarhetsambassadörer. Deras
uppdrag går bland annat ut på att samla idéer och åsikter på klassnivå och ta dem
vidare i skolövergripande forum.
På Vipan arbetar man med att synliggöra och minska matsvinnet som
uppkommer i verksamheten och i vår planeras en matsvinnstävling mellan
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samtliga kommunala gymnasieskolor.
På ISLK fortsätter arbetet med att skapa en utemiljö som kan betraktas som ett
kompletterande klassrum. Detta ska fungera som en pedagogisk resurs och
erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband samt ge utrymme för
kreativa projekt.
På vuxenutbildningen fortsätter arbetet mot en fossilfri verksamhet och under
2018 ersattes bensinbilen med en gasbil.
På Modersmålscentrum fortsätter arbetet med att engagera fler medarbetare i
hållbarhetsarbetet genom en aktiv miljögrupp där lärare och administrativ
personal träffas regelbundet.
På Polhemsskolan har nya miljömål antagits varav ett är att få igång ett aktivt
miljöarbete som tar utgångspunkt i elevernas intressen och drivkrafter inom
området. En miljögrupp är tillsatt och projekt inom återvinning och
avfallssortering står först på agendan.

Social hållbarhet
Mål inom fokusområdet
Nämndens utvecklingsmål: Utveckla och förstärka arbetet för hållbar utveckling
Varje år svarar eleverna i åk 2 i gymnasieskolan på frågor som rör bland annat deras
upplevda stress och hälsa (LUNK). Under lång tid har resultatet årligen visat att eleverna
på våra gymnasieskolor känner sig stressade i skolan. Årets resultat visar att 55 % av
eleverna upplever att de är stressade i skolan varje dag eller flera gånger i veckan. Ett
resultat som är sämre än förra året och naturligtvis alldeles för högt. Något som dock
ändå är positivt är att resultatet har förbättrats på både Vipan och Katedralskolan. På
Polhemskolan har andelen stressade elever visserligen ökat från 47,7 % till 50,4 %. Det
är främst på Teknikprogrammet som försämringen har skett då allt fler elever där
svarar att de är stressade flera gånger i veckan samt till viss del även på
Samhällsprogrammet. Positivt är dock att eleverna på Naturvetenskapsprogrammet på
Polhemskolan är betydligt mindre stressade (53,6 % till 41,7 %) och även eleverna på
Ekonomiprogrammet är något mindre stressade (från 63,7 % till 57,4 %). Spyken har
historiskt sett haft höga värden på stressfrågan och totalt har andelen stressade elever
ökat något från 67,8 % (2017) till 72 % (2018). Bryter vi ner siffrorna på detaljnivå finns
det dock en del positiva tecken även på Spyken. Andelen elever som svarar varje dag har
från förra året minskat med 7,5 % från 31,4 % till 23,9 %. Det har dessutom minskat
både bland flickorna och bland pojkarna. De elever som generellt sett är mest stressade
är flickor, de som läser på ett högskoleförberedande program och de som inte har Lund
som hemkommun. Det absolut tydligaste sambandet är dock kön och det framgår både
på högskoleförberedande och på yrkesförberedande program. De program som har en
högre andel flickor än pojkar (Humanistiska, Hantverk, Hotell- och turism, Vård och
omsorg, Estetiska, Samhälle, Barn- och fritid samt Ekonomi) är också de program
(bortsett från Barn- och fritid) där störst andel elever också är stressade i skolan.
På frågan om hur eleverna upplever sin egen hälsa (på en skala mellan 1-10 där 10 är
bäst) har medelvärdet sjunkit något från tidigare mätningar till 7,0. Det är framför allt
eleverna på Vipan och Polhemskolan som i något högre utsträckning skattar sin hälsa
lägre än tidigare medan Spyken och Katedralskolan ligger i paritet med föregående år.
Resultatet från LUNK ligger även i linje med det som framkommit i skolenkäten
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angående elevhälsa. Under en treårsperiod har indexvärdet sjunkit på Polhemskolan,
Vipan samt Spyken. Det är dock bara Vipan (6,6) som ligger under riksgenomsnittet
(7,1).
Indikatorerna som tillhör nämndmålet visar hur eleverna i gymnasieskolans årskurs 2
svarar. LUNK-enkäten genomförs dock även på ISLK. Resultaten visar att eleverna i åk 5
samt i åk 8 generellt sett mår bra (8,1) och vad gäller stress svarar 29,3 % att de är
stressade varje dag eller flera gånger i veckan. 29,3 % motsvarar 22 elever. Samtidigt är
det 45 elever (60 %) som svarar att de sällan eller aldrig eller någon gång i månaden
känner sig stressade i skolan. Det är ingen elev i åk 5 som känner sig stressad varje dag.
Utbildningsförvaltningens skolor arbetar kontinuerligt med förebyggande och
hälsofrämjande insatser. Det gör de bland annat genom att hjälpa eleverna planera sitt
skolarbete, förbättra sin studieteknik, information om sömn, kost och motion samt att
schemalägga prov etc. så att det inte blir för mycket för eleverna under en och samma
period. Under rubriken 2.3.5.2, här nedan, beskrivs mer ingående hur arbetet med
förebyggande och hälsofrämjande insatser ser ut i våra verksamheter.
När det gäller trygghet har Lunds gymnasieskolor kontinuerligt presenterat resultat på
skolenkäten som visar att eleverna i stort upplever en stor trygghet på våra skolor.
Katedralskolan (8,9), Spyken (8,6) och Polhemskolan (8,6) ligger alla klart över
riksgenomsnittet på 8,1 och Vipan ligger helt i linje med genomsnittet. Vipan har
dessutom sedan 2016 ökat med 0,6 från 7,5 till 8,1.
Under det senaste läsåret har Utbildningsförvaltningen arbetat intensivt med det
förebyggande arbetet mot kränkningar och diskrimineringar. Det är framför allt på
Vipan som många insatser har gjorts då resultatet i skolenkäten visat på en tydlig
negativ trend på området samt att Skolinspektionen har funnit brister kopplade till
området. Bland annat genomfördes ett antal insatser kopplade till det främjande arbetet,
framför allt workshops riktade till eleverna med fokus på destruktiva
maskulinitetsnormer och jämställdhet. En jämställdhetsanalys av Vipans hela
verksamhet har också genomförts. På flera enheter har dessutom tjänstemän från
Utbildningskansliet haft genomgångar av lagstiftningen på området för skolornas
ledningar. I den senaste skolenkäten, som eleverna besvarade våren 2018, har Vipan
istället ökat med 0,3 till ett indexvärde på 6,8 mot 6,5 på samma frågeområde 2017.
Övriga skolor ligger över eller i paritet med riksgenomsnittet på 7,1. Även under
kommande läsår kommer arbetet med att förebygga kränkningar och diskriminering
fortsätta. RFSU ska till exempel ha workshops kring samtycke och ömsesidighet med
samtliga elever i årskurs 1 på våra fem gymnasieskolor.
Utbildningsnämnden gör bedömningen att vi delvis klarar av målet. Våra elever är
generellt sett väldigt trygga i våra skolor men tyvärr är det fortfarande alltför många,
framför allt flickor, som känner sig stressade i skolan.
Nämndens utvecklingsmål: Utveckla ändamålsenliga fysiska lärmiljöer som
främjar elevernas lärande och utveckling
Flera projekt med syftet att förbättra den fysiska lärmiljön är beslutade. Projektering
pågår inför byggandet av Hedda Anderssongymnasiet och flera om- och
tillbyggnadsarbeten kommer att starta under 2019.



Om- och tillbyggnad av Polhemskolans matsal för att få utökad kapacitet och
bättre miljö.
Om- och tillbyggnad av Matsalshuset på Katedralskolan. Utöver om- och
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tillbyggnad av matsalen ingår påbyggnad med ett våningsplan som ska ge skolan
tillgång till fler grupprum och ökad uppehållsyta för eleverna utanför lektionstid.
Om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan. Projektet kommer innebära en
avsevärd kvalitetsförbättring av skolans lärmiljöer samtidigt som
lokalutnyttjandet effektiviseras.

Utbildningsnämnden gör bedömningen att vi klarar målet.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet
I fritextsvaren i LUNK på frågan om vad det är som orsakar stress i skolan anger
eleverna till övervägande del antalet prov, inlämningsuppgifter och redovisningar och
hur dessa är fördelade över tid. Elevernas förslag på vad skolan kan göra för att minska
stressen handlar till största delen om lärarnas planering samt kommunikation mellan
lärare och elever om uppgiftbelastningen. Dessa svar har inte förändrats särskilt mycket
under åren utan det verkar till stor del vara samma faktorer som stressar elever från år
till år. Det är också värt att nämna att det finns flertalet elever som också uppger
faktorer utanför skolans område som stressande t.ex. fritidsaktiviteter, upplevda krav
från föräldrar och livet i stort.
Det går också att se möjliga samband, utifrån LUNK, mellan hur ofta eleverna är
stressade och huruvida eleverna upplever att skolorna pratar om hur man kan hantera
stress, om skolorna lär ut studieteknik samt om skolorna hjälper till med
studieplanering. Elever som uppger att de är stressade av skolarbete varje dag uppger
t.ex. i högre grad än andra elever att man sällan eller aldrig pratar om hur man kan
minska stress på skolan. De upplever också i lägre utsträckning, än övriga elever, att
skolan lär ut studieteknik eller hjälper till med studieplanering. Det är tydligt att
skolornas sätt att prata om hur man hanterar stress samt hur skolorna lär ut tekniker
har viss betydelse för hur stressade eleverna är. Skolorna försöker kontinuerligt att
utveckla detta arbete för att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt för att
kunna hantera och klara av sina studier.
Katedralskolan har under flera år haft en analysgrupp bestående av skolledare och
lärare som arbetar med en fördjupad analys av elevernas stress på skolan. De har bland
annat kommit fram till att uppgifter som inte är tydligt avgränsade, både vad gäller
instruktioner och genomförande, stressar mer än andra skoluppgifter. Eleverna
upplever att det är svårt att komma igång med sådana uppgifter samt att det även är
svårt att veta när de är klara med uppgifterna eller vad som krävs för olika betyg. En
vanlig förebyggande åtgärd på skolorna är att upprätta en gemensam planering för varje
klass och att begränsa antalet uppgifter som ska redovisas varje vecka. Andra
förebyggande åtgärder är bland annat att kontinuerligt säkerställa att eleverna har
förstått uppgiften, att uppmuntra lärarna till ämnessamverkan för att minska elevernas
arbetsbörda samt att vara extremt tydliga gentemot eleverna vad gäller deadline på
inlämningar, omfång på arbetet samt vad som ska vara med i den färdiga produkten.
Under läsåret 2018/19 har en förstelärare på Spyken ett konkretiserat uppdrag att
arbeta med elevers stress på ett av skolans program och det blir intressant att se
huruvida den åtgärden kan ha en positiv inverkan på elevernas stressnivå.
Annan viktig verksamhet, inom Utbildningsnämndens ansvarsområde, som bidrar till
fokusområdet är Elevhälsan som erbjuder alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal.
Hälsosamtalens syfte är att tidigt upptäcka ohälsa hos eleverna samt skapa
förutsättningar för goda relationer. Just goda relationer är en viktig friskfaktor i det
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hälsofrämjande arbetet. Samtalet har fokus på bland annat sömn, kost, fysisk aktivitet,
ANDTS, sociala medier, sexuell hälsa, fysisk och psykisk hälsa, skolsituation, kränkningar
etc. Elevhälsan identifierar till exempel när stressen övergår till sjukdom och de
medverkar vid fördjupade utredningar om en elev inte uppnår skolans mål. De ska även
medverka till att skolmiljön anpassas efter elevernas behov. Elevhälsan gör också, under
hälsosamtalet, kontroller för att försäkra att eleverna ser, hör och växer samt utvecklas
som förväntat. Om inte så eftersöks aktivt orsaker. Kurator och skolsköterska tar också
emot ett stort antal besök varje år i öppen mottagning och har många olika sorters
kontakter som handlar om hälsa, mående, skolsituation och livssituation.
Stress är ett otroligt mångbottnad och komplext område där det inte finns någon quick
fix. Viss stress ligger dessutom helt utanför skolans område men det påverkar ändå
eleverna i sitt skolarbete. Det är också tydligt att det framför allt är flickorna som känner
sig stressade ofta. Utbildningsnämndens verksamheter arbetar aktivt med att ständigt
förbättra sitt hälsofrämjande arbete genom att bland annat kontinuerligt lyssna till
elevers erfarenheter och tankar samt att utgå från forskning och beprövad erfarenhet på
området.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna
Särskilda uppdrag

Nämnd

Status

Kartlägga hedersrelaterat våld

Försenad

Utbildningsnämnden inväntar fortfarande instruktioner från kommunkontoret
angående kartläggningen.

Ekonomi
Resultat
Resultaträkning (431)
Tabellvärden

Budget 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Intäkter

880,4

1 009,2

905,7

Kostnader

-1 443

-1 576

-1 391,2

-6,3

-6,3

-5,6

-568,8

-573,1

-491,1

0

0

0

-568,8

-573,2

-491,2

568,8

568,8

501,9

Nämndsbidrag/Resursfördelning

0

0

0

RESULTAT

0

-4,4

10,7

Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
Kommunbidrag

15

Analys av resultatet

Gemensamma enheter
Verksamhetsområdet omfattar nämnd, Utbildningskansliet och
förvaltningsgemensamma funktioner. Sammantaget redovisas ett resultat på +3 mnkr.
Utbildningskansliets överskott på 1 mnkr kan huvudsakligen förklaras med tillfälliga
vakanser under året. Överskottet inom Utbildningsförvaltningen gemensamt på 2 mnkr
kan främst hänföras till förvaltningsgemensamma medel avsatt för rehabilitering,
personalomställning, avgångsvederlag etc. Kostnaderna inom området varierar mycket
mellan åren.
Gymnasieskola
För anslagsområdet redovisas ett underskott om -11,2 mnkr.
Den centrala enheten, Gymnasieskola gemensamt, som har budget för köp och
försäljning av elevplatser från/till annan huvudman samt gemensamma kostnader har
ett underskott på -6,4 mnkr. Underskottet beror dels på minskat bidrag från
Migrationsverket för asylsökande, dels på ett ökat antal lundabor i gymnasieskolan i
förhållande till budgeterat elevantal.
Förvaltningen får kommunbidrag för elever som är folkbokförda i kommunen. För
asylsökande som inte är folkbokförda i Lund men bor i kommunen rekvireras bidrag
från Migrationsverket. För övriga elever som är folkbokförda eller vistas i annan
kommun utgår interkommunal ersättning. Bidraget från Migrationsverket var beräknat
med cirka 80 elever. Antalet asylsökande som inte är folkbokförda har minskat till cirka
50 dessutom har Migrationsverket gett avslag på ett stort antal elever som bytt
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vistelsekommun. Elevgruppen som inte har uppehållstillstånd/folkbokföringskommun
är rörlig.
Antalet lundabor är cirka 50 fler än budgeterat. Det ökade elevtalen genererar
ytterligare underskott. Ökningen av antalet elever är cirka 30 fler än beräknat i andra
kommuner och i fristående skolor än samt 20 fler i Lunds egna gymnasieskolor.
Utbildningsnämnden beslutade (UN 2018-05-16) att ge behöriga asylsökande ungdomar
över 18 år som går på introduktionsprogram rätt att bli mottagna som sökande till ett
nationellt program på kommunal gymnasieskola i Lunds kommun. Läsåret 2018/2019
antogs sju asylsökande elever till nationella program varav fyra med vistelsekommun
Lund. För dessa ansöker förvaltningen om bidrag från Migrationsverket. För elever med
vistelsekommun utanför Lund debiteras vistelsekommunen en interkommunal
ersättning.
Gymnasieskolan Spyken har ett mindre överskott, de övriga gymnasieskolorna
redovisar ett negativt resultat.
Höstterminen 2018 ökar antalet elever i Lunds gymnasieskolor med cirka 400. Hedda
Anderssongymnasiet startar med 157 elever och övriga cirka 240 finns på de övriga
skolorna. Nya lärare har anställts för att möta elevökningen. De nyanställda lärarna
ligger på en högre lönenivå vilket pressar upp lönenivån. Merkostnaden för
löneglidningen under 2018 är beräknad på Polhemskolan och uppgår till cirka -1 mnkr.
Till viss del kan fler elever tas emot med befintlig personalstyrka men höstens
elevökning har medfört ett behov av nyrekrytering inte bara av lärare utan även av
andra yrkesgrupper. Polhemskolan har bland annat utökat med 1,5 tjänst inom
elevhälsovården och Vipan med en ny biträdande rektor och fler elevassistenter. På
Vipan har en ny fastighet tagits i bruk och utrustats med möbler både i klassrum samt
personalrum. Polhemskolan redovisar också ökade kostnader för studiehandledning på
modersmålet.
Hedda Anderssongymnasiets resultat uppgår till -2,4 mnkr. Skolan har endast 157
inskrivna elever på 180 tillgängliga elevplatser. Underskottet beror på mindre
elevgrupper än planerat samt höga uppstartskostnader vid anskaffning av
undervisningsmaterial och datorutrustning. Vid öppnandet av en ny skolenhet finns
inget material som kan återanvändas från tidigare läsår. Resurser har fått avsättas för
marknadsföring av den nya skolan, Personalen har förstärkts med specialpedagog,
elevassistent samt inom elevvård och administration,.
Gymnasiesärskola
Verksamhetsområdet innefattar Gymnasiesärskolan Vipan, köp och försäljning av
elevplatser från/ till annan huvudman samt gemensamma kostnader. Området har ett
totalt underskott om -0,5 mnkr.
Gymnasieskolan gemensamt har ett överskott relationen elevpeng och köp och
försäljning av platser om +0,3 mnkr som beror på att antalet elever från andra
kommuner varit fler än budgeterat.
Gymnasiesärskolan Vipan redovisar ett underskott om – 0,8 mnkr. Antalet elever på
Gymnasiesärskolans nationella program är få vilket försvårar en effektiv gruppering och
medför att grupperna i de fyra årskurserna blir dyra. Nya lokaler för
Gymnasiesärskolans individuella program har under hösten utrustats inom det
befintliga fastighetsbeståndet.
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Vuxenutbildning
För anslagsområdet redovisas ett överskott om +1,0 mnkr.
"Vuxenenheten i Lund" ansvarar för all utbildning inom vuxenutbildning oavsett om det
rör sig om utbildning i egenregi, Komvux Gastelyckan, eller upphandlad verksamhet.
Enheten redovisar ett överskott om +1,4 mnkr och den egna utföraren Komvux
redovisar ett underskott om -0,4 mnkr.
Den ökade flyktingströmmen påverkar Utbildningsförvaltningen i hög grad.
Socialförvaltningen mottar och fördelar statsbidraget för nyanlända flyktingar till övriga
berörda förvaltningar. Ersättningen från Socialförvaltningen uppgår till +16,4 mnkr
vilket är drygt +6,9 mnkr mer än föregående år. Ersättningen fördelas mellan Sfi och
gymnasieskolans Introduktionsprogram för nyanlända.
Olika åtgärder för att kunna få fler av de sökande i utbildning och minska köerna till Sfi
har vidtagits under året. Platser har upphandlats av extern utförare samtidigt som
Komvux nyanställt ett antal lärare från höstterminens start i augusti. Nya lokaler har
hyrts för att frigöra plats på Komvux Gastelyckan. I arbetet att erbjuda Sfi till alla
sökande har Lundavälkomsten från och med hösten utökats till att även ta emot vuxna
som söker utbildning i Sfi. Syftet är att genom kunskapstest och samtal placera de
sökande på rätt nivå i Sfi. De nya lokalerna samt starten av Välkomsten för vuxna har
blivit fördröjd vilket för Komvux del inneburit att man under ett antal höstmånader haft
en för stor lärarvolym i förhållande till studerande.
Grundskola
International School of Lund Katedralskolan (ISLK)
Verksamhetsområdet innefattar skolan ISLK samt anslag för finansiering av
konceptspecifik ersättning till skolor inom Lunds kommun som bedriver
skolverksamhet i enlighet med IBO:s kriterier. ISLK redovisar överskott på +1 mnkr.
Under 2018 fick nämnden ramförstärkning på 4 mnkr för konceptspecifik ersättning till
ett högre antal elever. Antalet elever har ännu inte nått upp till det antal pengarna
räcker till vilket gett överskott på +2,5 mnkr. Sammanlagt överskott +3,44 mnkr.
Modersmålscentrum
Verksamheten redovisar ett överskott på 2,4 mnkr. Verksamheten har ökat både i
omsättning, antal elever och antal utförda lektioner.
Den ekonomiska styrningen av Modersmålscentrum förändrades vid årsskiftet
2016/2017 genom att medel för modersmålsundervisning i grundskolan lyftes bort från
elevpengen och istället tillfördes Utbildningsnämndens ram. Beställande skola debiteras
inte längre per lektion utan istället ersätts Modersmålscentrum per elev. Trots att
antalet elever ökat under 2017 och 2018 har kostnaderna inte ökat i samma omfattning.
Detta beror på att den genomsnittliga gruppstorleken blivit något större. Antalet
undervisningsgrupper har således inte ökat i samma omfattning som antal elever vilket
är fördelaktigt inte minst ur ekonomiskt perspektiv.
Fristående grundskolor och förskolor
Verksamhetsområdet omfattar utbetalning av barn/elevpeng och bidrag för särskilt stöd
till enskilda förskolor och fristående grundskolor. Kostnad för utbetald barn/elevpeng
vidarefaktureras Barn- och skolförvaltningen medan finansiering av särskilt stöd ingår i
Utbildningsnämndens ram. Sammanlagt redovisas ett underskott på -2,5 mnkr.
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Underskottet beror på att utbetald ersättning för särskilt stöd överstiget tilldelad ram.
Beslut om utbetalning av ersättning för särskilt stöd fattas av LSR (Lunds Skolors
Resurscentrum) som sorterar under Barn- och skolförvaltningen.
Utbildningsförvaltningen administrerar och finansierar utbetalningar men styr inte över
vilka belopp som betalas ut och har därmed ingen möjlighet att påverka kostnaden.

Investeringar
Investeringsredovisning
Tabellvärden

Budget 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Inventarier, fordon

-9,1

-8,5

-9,7

TOTALT

-9,1

-8,5

-9,7

Analys av investeringar
Utbildningsnämndens investeringsbudget 2018 består av årligt anslag till
undervisningsinventarier 4,5 mnkr, inventarier till utökat antal gymnasieplatser 3,6
mnkr, inventarier till utbyggd matsal på Polhemskolan 0,5 mnkr och slutförande av
inventarieanskaffning till Internationella skolan 0,5 mnkr.
Orsak till att inventarieanslaget inte är fullt utnyttjat är att tillbyggnad av Polhemskolans
matsal inte kommit igång som planerat.

Personal
Kompetensbehovet på kort och lång sikt
Yrkesgrupper
Lärare gymn, allm
ämnen

Antal anställda 2018

Behov anställda
2020

Gap antal anställda
2020

Rekryteringsbehov
2020

385

421

36

105

Lärare gymn,
yrkesämn

63

63

0

23

Lärare praktisk/estet

26

26

0

6

Elevassistent

28

30

2

9

Skolledare

34

36

2

5

Förvaltningens GAP-analys visar på att vi inom de närmsta åren kommer att behöva
rekrytera ett stort antal fler gymnasielärare, både i teoretiska ämnen och yrkesämnen.
Gapet hänger ihop med att vi står inför många pensionsavgångar de närmsta åren,
förutom den årliga naturliga personalomsättningen. Dessutom växer vår nyaste
gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet stadigt och här kommer vi att behöva
rekrytera personal inom samtliga yrkeskategorier i takt med att fler utbildningsprogram
och klasser tillkommer.
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Antal anställda
Antal anställda
december 2018

Antal anställda
december 2017

Antal anställda
december 2016

Antal anställda
december 2015

Anställda kvinnor
totalt

846

779

745

736

Anställda män totalt

429

413

371

390

Antal anställda totalt

1 275

1 192

1 116

1 126

Antal anställda

Arbetsgivarprofilering
Utbildningsförvaltningen medverkar två gånger per år vid Malmö universitets
rekryteringsmässa för lärarstudenter. Där har vi möjlighet att visa vilka vi är och träffa
potentiella medarbetare.
Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen tar varje år emot lärarstudenter i
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från de olika lärosätena i landet. En välfungerande
organisation för att ta emot lärarstudenter är en god investering för att säkra framtida
rekryteringsbehov eftersom lovande lärarstudenter knyts till skolorna och blir
intresserade av att söka tjänster när de är färdiga med sin utbildning.

Bredda rekryteringen
En utbildning med fokus på breddad rekrytering/kompetensbaserad rekrytering
planeras att genomföras under vårterminen 2019 för förvaltningens rekryterande
chefer och HR-funktionen.

Heltid som norm
Antal anställda dec
2018

Antal anställda dec
2017

Antal anställda dec
2016

Antal anställda dec
2015

Deltidsanställda
totalt

333

320

286

303

Heltidsanställda
totalt

947

878

835

830

Nyckeltal

Arbetet med heltid som norm är ännu inte påbörjat. De flesta deltidsanställda finns i
gruppen elevassistenter inom gymnasiesärskolan. Då elevassistenternas arbetstid är i
förhållande till den tid eleverna är i skolan krävs en omorganisation och samarbete med
andra förvaltningar för att kunna möta kravet på heltid som norm.

Chefs- och ledarutveckling
Antal chefer

Antal chefer som deltagit i chefsutbildning

Totalt 49 chefer
Jag som chef (totalt)

22

Chefsmoduler under 2018

4

Utbildningar HR-portalen

41

Antalet chefer har under 2018 varit 49 st. Utvecklingsprogrammet "Jag som chef"
startade under 2016 och hittills har 22 av förvaltningens chefer deltagit i programmet.
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Antalet platser per grupp och förvaltning har varit begränsade, och just nu startar inga
nya grupper. Detta medför att alla chefer ännu inte haft möjlighet att delta.
Chefsmodulerna har funnits under några års tid och de flesta chefer har tidigare år gått
de flesta av modulerna. Under 2018 har två moduler varit igång, rekrytering och
rehabilitering. De flesta chefer har genomgått samtliga moduler. Utbildningarna har
varit givande och gett cheferna god input i olika områden, exempelvis arbetsrätt,
lönebildning och rehabilitering.

Varför slutar medarbetare
Personalomsättning
Yrkesgrupp
Totalt

Omsättning
2018

Omsättning
2017

Omsättning
2016

Omsättning
2015

Omsättning
2014

9,0 %

9,0 %

6,4 %

8,4 %

8,2 %

Förvaltningens totala personalomsättning ligger på samma nivå som för 2017, dvs 9 %.
Personalomsättningen fördelar sig jämnt över våra olika yrkeskategorier och får ses
som en del i den rörelse som alltid finns mellan arbetsmarknadens sektorer.
Då statistikvertygen inte är helt färdigbyggda efter systembyte kan inte
personalomsättningen per yrkesgrupp tas fram.

Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Nyckeltal

2018

2017

2016

2015

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor

4,9

5,8

4,9

5,4

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män

2,8

3,3

3,3

3,9

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total

4,1

4,9

4,3

4,9

Nyckeltal

2018

2017

2016

2016

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro - män

50,1

52,4

42,1

48,6

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro- kvinnor

53

63,2

44,1

43,1

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total
sjukfrånvaro - total

52,3

60,7

43,6

44,7

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling

Sjukfrånvaro åldersuppdelad
Nyckeltal

2018

2017

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid <= 29 år

Kvinnor
2018
5,9%

Män 2018
2,7%

Totalt
2018
5%

Kvinnor
2017
5,7%

Män 2017
3,3%

Totalt
2017
4,9%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid 30-49 år

Kvinnor
2018
3,9%

Män 2018
2,6%

Totalt
2018
3,4%

Kvinnor
2017
5,2%

Män 2017
3,4%

Totalt
2017
4,6%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid >= 50 år

Kvinnor
2018
5,8%

Män 2018
3,1%

Totalt
2018
4,8%

Kvinnor
2017
6,5%

Män 2017
3%

Totalt
2017
5,2%

Sjukfrånvarons förändringar
Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro har sjunkit sedan föregående år. Minskningen
gäller bägge könen även om kvinnors sjukskrivning har minskat mest. Den minskade
sjukfrånvaron gäller även vid de långa sjukskrivningarna, 60 dagar. Dock ser vi att
kvinnors sjukskrivning i åldersgruppen = 29 år har ökat med 0,1 % sedan föregående år.
Detta är något som bör följas upp under kommande år.
Förvaltningen arbetar aktivt med att vidta åtgärder för att sjukfrånvaron ska minska.
För att minska riskerna för sjukskrivning är det förebyggande arbetet viktigt. Under året
har ”Process för organisatorisk och social arbetsmiljö – lärare” implementerats fullt ut i
förvaltningen. Som ett led i att stärka cheferna i sitt ledarskap och förbättra arbetsmiljön
har Utbildningsförvaltningens chefer under hösten genomgått en utbildning i svåra
samtal. Utbildningsförvaltningens chefer ser vikten av samtal med medarbetare som
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upplever stress eller annan form av ohälsa och de agerar generellt sett i tid på ett
systematiskt sätt i syfte att hitta lösningar som är direkt kopplade till arbetet och dess
innehåll. Under hösten införde kommunen ett HR-system som underlättar för chefer och
deras chefsstöd att få en överblick över sina medarbetares sjukfrånvaro något som var
svårare i det tidigare systemet.

Arbetsskador och tillbud
Orsak

Antal 2018

Antal 2017

Antal 2016

Antal 2015

Antal 2014

Tillbud

36

42

47

70

51

Skada utan
frånvaro

58

38

27

14

18

Skada med
frånvaro

8

5

9

13

10

Inom utbildningsförvaltningen ligger antalet tillbud på ungefär samma nivå de senaste
åren. Andelen skador utan frånvaro har ökat medan skadorna med frånvaro är relativt
få. Merparten av tillbud och skador utan frånvaro relateras till händelser på
gymnasiesärskolan. På gymnasiesärskolan finns elever med olika utåtagerande
beteenden som ibland tar sig fysiska uttryck, t.ex. kan en elev börja slå ikring sig eller
dra personer som står bredvid i håret. Medarbetarna på gymnasiesärskolan får
handledning och stöd i att utveckla ett lågaffektivt bemötande mot eleverna med
målsättningen att minska de skador och tillbud som sker.
Ökningen i förhållandet mellan tillbud och skada utan frånvaro har troligtvis samband
med den ökade informationsinsatsen till medarbetare om hur man anmäler tillbud och
skador. Information har bland annat getts på arbetsplatsträffar och via en
instruktionsfilm. Förändringar i rutiner för att anmäla påverkar också antalet
anmälningar. Tidigare ansvarade chef för att tillsammans med medarbetaren upprätta
en anmälan, numera är det medarbetaren som själv anmäler.

Antal anställda per chef
Lunds kommuns arbetsmiljömål antogs i maj 2018, då skolans organisation för
kommande läsår redan är planerad. Därför är det svårt att under läsåret göra
förändringar. Arbetet kommer tidigast att kunna påbörjas under våren 2019.
Att minska antalet medarbetare per chef är ett viktigt arbetsmiljömål, men också ett mål
som kräver både ekonomiska och personella resurser.

Miljö
I följande avsnitt redovisas nämndens miljöarbete inom ramen för Lunds kommuns
program för ekologisk hållbarhet (LundaEko II) och förvaltningens miljöledningssystem.

Nämndens miljömål och resultat
I tabellen nedan redovisas bedömningar av de delmål i Lunds kommuns program för
hållbar utveckling (LundaEko II) som nämnden är ansvarig för, samt de förvaltningsmål
som är framtagna inom ramen för förvaltningens miljöledningssystem.
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Mål

1. Att motivera alla som bor och
verkar i Lunds kommun att agera för
en hållbar utveckling.

Delmål

Förvaltningsmål

1.1 Lunds kommun ska, utifrån
samtliga prioriterade områden i
LundaEko II, bidra med kunskap,
information, goda exempel och
verktyg för att göra det enkelt att
välja hållbara alternativ.

Stärka miljömedvetande,
engagemang och handlingsberedskap
hos elever/studerande och anställda.
Kommer att klara målet

Kommer att klara målet
1.2 Lunds kommun ska, utifrån
samtliga prioriterade områden i
LundaEko II, öka kunskapen samt
utveckla samarbetet och dialogen
kring hållbar utveckling inom
organisationen samt med företag,
universitet, organisationer och
medborgare.

Samma som för delmål 1.1
Kommer att klara målet

Kommer att klara målet
2.2 Vid alla Lunds kommuns
upphandlingar av varor, produkter
och tjänster ska det finnas
hållbarhetskrav lägst enligt
upphandlingsmyndighetens
baskriterier eller motsvarande.
Andelen upphandlingar där krav
ställs, utöver basnivån, ska
kontinuerligt öka.
Kommer att klara målet
2.3 Varor, produkter och tjänster som
upphandlas och köps av kommunen
ska innehålla, eller ge upphov till, så
lite som möjligt av miljö- och
hälsofarliga ämnen, exempelvis
mikroplaster.
Kommer att klara målet
2. Alla som bor och verkar i Lunds
kommun ska bidra till en mer hållbar
konsumtion.

2.4 Vid alla Lunds kommuns
upphandlingar där det föreligger risk
för brott mot grundläggande
arbetsvillkor och mänskliga
rättigheter i leverantörskedjan ska
sociala och etiska krav ställas och
följas upp.
Kommer att klara målet
2.5 År 2020 ska 100 procent av
inköpskostnaden för livsmedel gälla
ekologisk mat.
Riskerar att ej klara målet
2.6 Lunds kommun ska kontinuerligt
öka andelen upphandlade och inköpta
produkter som är
etiskt/rättvisemärkta.
Går ej att bedöma
2.7 År 2020 har den totala mängden
avfall minskat genom årlig minskning
med 2 procent sedan 2013.
Osäkert
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Öka andelen ekologiskt och fairtrade
märkta livsmedel samt minska
matsvinnet.
Kommer att klara målet
Öka andelen ekologiskt och fairtrade
märkta livsmedel samt minska
matsvinnet.
Kommer att klara målet

Förbättra avfallshantering
Kommer att klara målet

Mål

Delmål

Förvaltningsmål

2.8 Andelen utsorterat avfall ur
restavfallet ska öka till 65 procent
2020.

Förbättra avfallshantering
Kommer att klara målet

Går ej att bedöma

3. Värna Lundabornas hälsa och
miljön genom att minimera
exponeringen för miljö- och
hälsofarliga ämnen.

3.1 Utsläpp såsom emissioner och
urlakning av miljö- och hälsofarliga
ämnen, inklusive mikroplaster, från
byggnader och anläggningar i Lunds
kommun ska minska.
Kommer att klara målet
3.2 Det ska inte förekomma miljö- och
hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns
verksamheter som rör barn och unga.
Osäkert
4.1 Utsläppen av växthusgaser i Lunds
kommun ska minska med minst 80
procent till 2030 jämfört med 1990.
Osäkert

4. Utsläppen av växthusgaser i Lunds
kommun ska minska med minst 50
procent till 2020 jämfört med 1990
och vara nära noll 2050.

4.2 Utsläppen av växthusgaser som
uppstår vid produktion av varor och
tjänster, som Lunds kommun köper,
ska minska till 2020.
Kommer att klara målet
4.3 Den kommunala organisationen
ska vara fossilbränslefri senast 2020.
Riskerar att ej klara målet

5. Alla som bor och verkar i Lunds
kommun ska bidra till ett samhälle
som är väl anpassat till pågående och
förväntade klimatförändringar, och
där negativa konsekvenser för
människor, samhälle och miljö kan
undvikas.

5.1 Lunds kommun ska ta fram en
klimatanpassningsplan som hanterar
förvaltningsövergripande
klimatanpassningsfrågor senast 2018.
Går ej att bedöma
5.2 Klimatanpassning ska integreras i
kommunens processer och planering i
alla berörda verksamheter.
Kommer att klara målet

6. Lunds kommun ska utveckla och
underhålla hållbara stads- och
tätortsmiljöer med människan i
centrum.

6.5 Lunds kommun ska sträva efter att
begränsa exponeringen för skadlig
strålning så att människors hälsa och
den biologiska mångfalden inte
påverkas negativt.
Kommer att klara målet

Analys av miljömål och resultat
I gymnasieskolans läroplan och uppdrag återfinns ett tydligt miljöperspektiv. Enligt
detta ska skolan i undervisningen ge eleverna insikter så att de dels själva kan medverka
till att hindra skadlig miljöpåverkan och dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till
de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar
utveckling (Gy11). Detta framgår även i LundaEko II, Lunds kommuns program för
ekologiskt hållbar utveckling, där första målet handlar just om engagemang och
delaktighet. Världen står inför stora utmaningar men också möjligheter. Enligt forskning
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måste omställningen till en hållbar utveckling gå snabbare och skolans lärande för
hållbar utveckling spelar en central roll för att vi ska lyckas. Utbildningsförvaltningens
verksamheter har alla kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete, men tydligt är att det
finns ett engagemang både hos ledning, skolledare, personal och bland elever. Ett
engagemang som enligt inrapporterat underlag växer och som under året resulterat i en
mängd nya projekt och åtgärder.
Lunds kommuns beslut om att bli en 100 % fossilbränslefri organisation till 2020
innebär en utmaning för Utbildningsförvaltningen. Främst gäller detta studieresor
utomlands då internationella utbyten och IB-programmen kräver resor till destinationer
där andra färdmedel än flyg inte är ett alternativ. En annan utmaning som trots många
goda insatser kvarstår är hur modersmålslärarnas resor mellan kommunens skolor ska
bli fossilfria. Ett annat utvecklingsområde som lyfts upp på de olika enheterna är som
tidigare nämnts att organisera miljöledningsarbetet bland personal och elever.
Medarbetare upplever att det är en stor utmaning att prioritera miljöarbetet i den
målträngseln som beskrivs finnas i verksamheten där varken tid eller andra resurser
riktigt räcker till. Ytterligare en utmaning är att få med yrkesutbildningarna i
hållbarhetsarbetet. Det kan tillexempel handla om att öka användandet av ekologiska
råvaror på restaurang- och livsmedelsprogrammet eller att säkerhetsställa att även
andra yrkesutbildningar ger eleverna rätt verktyg för att komma ut på en
arbetsmarknad där kompetens och medvetenhet inom hållbarhetsfrågor både är
efterfrågad samt meriterande.

Intern kontroll
Kontrollmiljö
Styr- och kontrollmiljön inom Utbildningsförvaltningen präglas av tydlig
ansvarsfördelning mellan de olika enheterna och välfungerande rutiner. Intern kontroll
finns inlagt i nämndens årshjul och det kommungemensamma nätverket ger stöd i
många frågor och utveckling av arbetet. Verksamhetsplaneringsverktyget Stratsys ger
stöd för struktur och rapportering. Inom Utbildningsförvaltningen samordnas arbetet
med intern kontroll av en utvecklingsledare. Kansliets arbetsgrupp för intern kontroll
sätts samman utifrån vilka som är involverade i kontrollaktiviteterna under året.
Riskbedömning
Riskbedömningsgruppen består av skolledare och administrativa chefer från samtliga
enheter inom förvaltningen och är aktiv under hösten. Riskbedömningen består av
inventering av risker utifrån förvaltningens processer och delprocesser med urval och
avgränsning samt formulering av kontrollaktiviteter. Presidiet informeras om hur
processen är upplagd under hösten och det sker en avstämning av kontrollaktiviteterna
i presidiemötet innan ärendet går upp i nämnden i december.
Kontrollaktiviteter
Fördelningen mellan kommungemensamma och nämndspecifika kontrollaktiviteter i
internkontrollplanen fungerar bra. Två eller tre nämndspecifika kontrollaktiviteter är en
rimlig omfattning och verksamhetsnära processer prioriteras i den mån det går att göra
rimliga avgränsningar för att en granskning ska gå att genomföra.
Information och kommunikation
Information ut till verksamheterna om kontrollaktiviteter och granskning sker via
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förvaltningens nyhetsbrev och i direkt information till förvaltningens ledningsgrupp.
Uppföljning och utvärdering
Eventuell uppföljning bestäms för varje kontrollaktivitet. Utvärdering av arbetet sker i
samband med rapportering till nämnden.
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Redovisning av nämndens kvalitetsarbete
Samtliga delar av nämndens kvalitetsarbete ryms inom ramen för nämndens
utvecklingsmål.
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