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Sammanfattning
Händelser av väsentlig betydelse
Det första kvartalet har präglats mycket av Covid-19 och dess följder. Den 17 mars 2020
gav Folkhälsomyndigheten rekommendationen att Sveriges gymnasieskolor och
kommunala vuxenutbildningar skulle övergå till att bedriva fjärr- och
distansundervisning från och med den 18 mars. En rekommendation som
utbildningsnämnden givetvis följde. Sedan den 18 mars 2020 har samtlig undervisning
på våra gymnasieskolor och vuxenutbildning skett på distans. Utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp hade tillsammans med nämndordförande förberett olika scenarier, innan
rekommendationen kom, gällande att ordinarie undervisning inte kan bedrivas varav
flera gällde just att bedriva distansundervisning.
Vid Skolledarforum den 17 april genomfördes ett digitalt erfarenhetsutbyte mellan
skolledarna vid utbildningsförvaltningen. Syftet med eftermiddagen var att dela både
utmaningar och goda exempel med varandra. Under diskussionerna framkom bland
annat att den digitala undervisningen har gett tillfälle till ännu mer strukturerad och
mer likvärdig undervisning. Det finns dock givetvis många utmaningar och risker. När
fysiska möten mellan lärare/annan skolpersonal och elever, samt elever sinsemellan
uteblir finns det risk för minskad eller bristande måluppfyllelse. Det är väl belagt att
läraren har stor betydelse för elevernas lärande. Det är bland annat lärarens
ämneskompetens, didaktiska kompetens och relationskompetens som har betydelse för
elevernas lärande, utveckling och välmående.
Vuxenutbildningen har beviljats statsbidrag, från Skolverket, på 3 900 000 kronor för
2020 för att bedriva Lärcentrum. Lärcentrum är en verksamhet inom kommunal
vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan
personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Lärcentrum kan även vara
tillgängliga för studier inom andra utbildningsformer och på olika utbildningsnivåer.
Målstyrning
Utbildningsnämnden sätter de nämndspecifika utvecklingsmålen utifrån
kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Nämndens mål och indikatorer tas fram i
ett samarbete mellan presidium och förvaltningens ledningsgrupp. Nämnden fattar
sedan beslut om mål i juni och dessa tas också upp i verksamhetsplanen i december.
Anledningen till detta förfarande är för att en majoritet av våra verksamheter arbetar
utifrån läsår.
Ekonomisk ställning
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -4 mnkr i förhållande till årets
budget. Det är inom gymnasieskolans verksamhet merparten av detta underskott
förväntas uppstå. Jämfört med föregående år är detta en avsevärd förbättring.
Väsentliga personalförhållanden
Antalet anställda ligger ungefär på samma nivå som vid motsvarande tid föregående år.
Förväntan är att antalet anställda ökar i takt med att Hedda Andersson-gymnasiet tar
emot fler elever.
Sjukfrånvarostatistiken har tyvärr inte rätt jämförande siffror med föregående år, men
årets siffror visar på en fortsatt relativt låg frånvaro.
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Förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse










Det första kvartalet har präglats mycket av Covid-19 och dess följder. Den 17
mars 2020 gav Folkhälsomyndigheten rekommendationen att Sveriges
gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar skulle övergå till att bedriva
fjärr- och distansundervisning från och med den 18 mars. En rekommendation
som utbildningsnämnden givetvis följde. Sedan den 18 mars 2020 har samtlig
undervisning på våra gymnasieskolor och vuxenutbildning skett på distans.
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp hade tillsammans med
nämndordförande förberett olika scenarier, innan rekommendationen kom,
gällande att ordinarie undervisning inte kan bedrivas varav flera gällde just att
bedriva distansundervisning.
Vid Skolledarforum den 17 april genomfördes ett digitalt erfarenhetsutbyte
mellan skolledarna vid utbildningsförvaltningen. Syftet med eftermiddagen var
att dela både utmaningar och goda exempel med varandra. Under diskussionerna
framkom bland annat att den digitala undervisningen har gett tillfälle till ännu
mer strukturerad och mer likvärdig undervisning. Det finns dock givetvis många
utmaningar och risker också. När fysiska möten mellan lärare/annan
skolpersonal och elever, samt elever sinsemellan uteblir finns det risk för
minskad eller bristande måluppfyllelse. Det är väl belagt att läraren har stor
betydelse för elevernas lärande. Det är bland annat lärarens ämneskompetens,
didaktiska kompetens och relationskompetens som har betydelse för elevernas
lärande, utveckling och välmående. Utövandet av dessa kompetenser sker i viss
utsträckning genom att läraren interagerar med och avläser signaler från
eleverna om deras känslomässiga och kunskapsmässiga behov, och kan anpassa
undervisning och återkoppling efter dessa behov. En del av kommunikationen
mellan lärare och elev och mellan elever sker icke-verbalt. Denna interaktion
försvåras när lärare och elever är åtskilda i rum. Eleverna är också varandras
lärresurser och de mår bättre och lär bättre tillsammans.Vid Skolledarforum i
juni planeras en fortsättning med fokus på viktiga lärdomar från vårens distansoch fjärrundervisning. Ett erfarenhetsutbyte mellan elevhälsopersonalen har
också genomförts.
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen och barnoch skolförvaltningen gjort det möjligt för alla elever, som är folkbokförda i
Lunds kommun och går på någon av våra kommunala gymnasieskolor, att få
gratis lunch även när undervisningen bedrivs på distans. Våra elever kan sedan
måndagen den 27 april hämta ut mat vid utvalda grundskolor. För att få hämta en
matlåda behöver eleven, dagen innan, göra en beställning senast klocka 14.00 via
en eTjänst.
Under våren har en enkät skickats ut till tre av gymnasieskolorna för att kunna få
ta del av elevernas egna upplevelser av distansutbildningen.
Kommunrevisionen har påbörjat en granskning av Lunds kommuns
krisberedskap. Utbildningsförvaltningen är en av flera förvaltningar som
revisionen tittar på.
Den 2 mars 2020 anordnades en gemensam kompetensutvecklingsdag för
anställda vid utbildningsförvaltningen. Fokus för dagen var ämnesundervisning. I
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samarbete med Lunds universitet erbjöds 28 olika föreläsningar, seminarier och
workshops med anknytning till det klassrumsnära arbetet.
Utbildningsförvaltningen har beviljats statsbidrag, från Skolverket, på 3 900 000
kronor för 2020 för att bedriva Lärcentrum. Lärcentrum är en verksamhet inom
kommunal vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från
lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.
Lärcentrum kan även vara tillgängliga för studier inom andra utbildningsformer
och på olika utbildningsnivåer.
IKT har under våren arbetat med att ta fram material till en site
https://sites.google.com/skola.lund.se/uf-fjarrdistansutbildning/startsida för att
dels underlätta övergången, från ordinarie studiesituation till fjärr- och
distansundervisning, och dels ge stöd till lärarna i att bedriva undervisning på
distans.
IKT har även tagit fram nya tjänster under det första kvartalet bland annat för
vaccinationsmedgivande, population av Skola24 förskola/fritidshem samt
frånvarodata från Skola24 till en Qlikapp.
Vuxenutbildningen har också gått över från Procapita till Tieto Education.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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.
Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser,
erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.
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Målstyrning
Fokusområden
Smartare Lund
Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Utfall 2019

Genomsnittlig betygspoäng
yrkesprogram 2500p (Siris)

13,5

Genomsnittlig betygspoäng
högskoleförberedande program 2500p
(Siris)

15,8

Andel examen yrkesprogram 2500p
(Siris)

89,8 %

Andel examen högskoleförberedande
program 2500p (Siris)

97,2 %

Andel med grundläggande
högskolebehörighet yrkesprogram
2500p (Siris)
Andel elever som nått målen för MYP åk
9 ISLK (ISLK statistik)

Fullgöra det nationella
kunskapsuppdraget med goda och
förbättrade resultat, hög kvalitet och
hög effektivitet

Utfall april
2020

28 %

96,6 %

Andel godkända betyg kurser på
grundläggande nivå vuxenutbildning
(Qlikview)

82 %

Andel godkända betyg kurser på
gymnasial nivå vuxenutbildning
(Qlikview)

86 %

Antal timmar till godkänt betyg i sfi 3
(Qlikview)

368

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

26,2 %

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

11,4 %

Andel godkända i modersmålsämnet åk
9 (Qlikview)

97,4 %

Andel godkända i modersmålskurserna
sammanräknat gymnasieskolan åk 3
(Qlikview)

97,7 %

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar två år
efter fullföljd gymnasieutbildning,
kommunala skolor (Kolada)
Andel ungdomar som studerar på
högskola/universitet två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
kommunala skolor (Kolada)
Andel ungdomar som studerar på
högskola/universitet två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
högskoleförberedande program
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77,1 %

47 %

54,9 %

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Utfall april
2020

Utfall 2019

kommunala skolor (Kolada)
Andel ungdomar som studerar på
annan studiemedelsberättigad
utbildning än högskola två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
kommunala skolor (Kolada)

8,2 %

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden två år efter fullföljd
gymnasieutbildning, kommunala skolor
(Kolada)

21,9 %

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden två år efter fullföljd
gymnasieutbildning, yrkesprogram
kommunala skolor (Kolada)

53,5 %

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar två år
efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun (Kolada)

74,9 %

Andel ungdomar som studerar på
högskola/universitet två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun (Kolada)

45,4 %

Andel ungdomar som studerar på
högskola/universitet två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
högskoleförberedande program
hemkommun (Kolada)

53,3 %

Andel ungdomar som studerar på
annan studiemedelsberättigad
utbildning än högskola två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun (Kolada)

9,3 %

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden två år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun
(Kolada)

20,2 %

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden två år efter fullföljd
gymnasieutbildning, yrkesprogram
hemkommun (Kolada)
Andel ungdomar under 20 år, i Lunds
kommun, inskrivna i det kommunala
aktivitetsansvaret
Medelvärde av elevernas självskattning
som svar på frågan "Hur upplever du
oftast din hälsa?" på en skala från 1-10.
(LUNK, Gy år 2)
Medelvärde av elevernas svar på
påståendet "Jag upplever att jag har
god balans i mitt liv mellan skola och
fritid?" där "Stämmer mycket bra"
motsvarar 4 och "Stämmer mycket
dåligt" motsvarar 1. (LUNK, Gy år 2)

50 %

6,42 %

7,3

6,9

2,7

Indexvärde frågeområde "Trygghet"
(Skolenkäten, Gy år 2)

8,3

Indexvärde frågeområde "Förhindra
kränkningar" (Skolenkäten, Gy år 2)
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Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Andel elever inom gymnasieskolan med
ogiltig frånvaro över 10 %, hösttermin
(Skola24)

Utfall april
2020

Utfall 2019

4%

Andel elever inom gymnasieskolan med
ogiltig frånvaro över 10 %, vårtermin
(Skola24)
Andel elever på ISLK med ogiltig
frånvaro över 10 %, hösttermin
(Skola24)

1%

Andel elever på ISLK med ogiltig
frånvaro över 10 %, vårtermin (Skola24)
Andel genomförda hälsobesök
gymnasieskolorna totalt, läsår (Statistik
från elevhälsan)

78 %

Andel genomförda hälsobesök på ISLK,
läsår (Statistik från elevhälsan)

100 %

Andel elever som svarat att de röker
tobak regelbundet (LUNK, gy år 2)

7%

9%

Andel elever som svarat att de snusar
regelbundet (LUNK, gy år 2)

10 %

7%

1%

0,9 %

Andel elever som svarat att de
använder narkotika regelbundet (LUNK,
Gy år 2)

*Betygsstatistiken för gymnasieskolan, ISLK samt modersmålsundervisningen mäts per läsår. För vuxenutbildningen mäts den per
kalenderår. Denna statistik finns därför ej tillgänglig i nuläget.
**Resultatet för följande indikatorer publiceras i mitten på maj och finns därför ej tillgänglig i nuläget.
***Resultat från skolenkäten är ännu inte färdigsammanställd

Utbildningsnämnden har ett nämndmål som är att "Fullgöra det nationella
kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet".
Till detta nämndmål har nämnden beslutat om två utvecklingsområden där båda två
bidrar till kommunens fokusområde om ett smartare Lund.
1. Förbättra arbetet med att ge alla elever, utifrån varje elevs förutsättningar,
möjlighet att fullfölja sin utbildning och komma vidare till arbete eller fortsatta
studier
Välfungerande skolor med hög kvalitet i undervisning bidrar till att skapa ett smartare
Lund. En god utbildning är en mycket viktig del av samhället och det är även avgörande
för våra elevers framtid och deras möjligheter till arbete samt fortsatta studier.
Generellt har Lunds kommunala gymnasieskolor, i synnerhet de högskoleförberedande
programmen, haft mycket goda kunskapsresultat både vad gäller andel med examen och
genomsnittlig betygspoäng. De preliminära resultaten för läsåret 2019/2020 är dock
tillgängliga först i mitten på juni och statistiken gällande övergången till fortsatta studier
och/eller arbete är inte heller tillgängliga.
2. Förbättra arbetet med att säkerställa trygghet och studiero för alla elever,
genom ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetsmiljöarbete
Det är nödvändigt att eleverna känner sig trygga och att de mår bra för att de ska kunna
ta till sig av den kunskap de behöver inför framtiden.
I LUNK 2020, som är en årlig enkätundersökning som går ut till samtliga elever i årskurs
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två i gymnasieskolan samt i åk 5 + åk 8 på ISLK, har vi för första gången ställt frågan om
huruvida eleverna upplever att de har balans mellan skola och fritid (medelvärde 1-4).
Medelvärdet på 2,7 visar att de svarande eleverna generellt anser sig ha en relativt god
balans. Det finns dock skillnader mellan tjejer (2,5) och killar (2,8). På ISLK, där eleverna
i åk 5 samt åk 8 besvarar enkäten, är medelvärdet 2,9.
Andelen elever i undersökningen som röker tobak regelbundet har minskat över tid,
från 11% 2017 till 7% i år. Det är ingen större skillnad mellan könen. Däremot finns det
stora skillnader mellan skolorna. På Vipan (20%) och Hedda (16%) är det en betydligt
högre andel av eleverna som uppger att de röker regelbundet än på övriga skolor (34%). Till skillnad från rökningen har snusandet istället ökat något i de senaste årens
enkätundersökningar, från 5% 2017 till 10% i årets enkät. Det är betydligt fler killar än
tjejer som uppger att de snusar, 17% mot 3%, men det regelbundna användandet har
ökat även bland tjejerna. Det är 14 % av killarna och 11 % av tjejerna som uppger att de
har prövat narkotika. Det är dock få elever i undersökningen som säger sig använda
narkotika regelbundet (1%).
De senaste tre åren har eleverna på frågan om hur de skattar sin egen hälsa i genomsnitt
svarat precis över eller strax under 7,0 på en tiogradig skala. I årets undersökning
hamnar medelvärdet på 7,3. Samtliga verksamheter har tydligt förbättrat sina resultat
och alla förutom Spyken (6,8) ligger nu på 7,0 eller högre. Tjejerna skattar sin hälsa
betydligt lägre än killarna, 6,7 mot 7,8. På ISLK är det ingen större skillnad mellan könen
men däremot skattar eleverna i åk 5 sin hälsa bättre än eleverna i åk 8, 8,2 mot 7,8.
De som skattar sin egen hälsa lågt, dvs. 1-4 på en tiogradig skala, svarar i högre
utsträckning än andra elever att de hoppar över måltider (i synnerhet frukost), att de
tränar mindre, att de är mer stressade av skoluppgifter både under och efter skoltid, att
de mer sällan får hjälp med studieplanering och studieteknik, att de trivs betydligt
sämre i skolan, att de inte har en god balans mellan skola och fritid, att de har utsatts för
kränkningar, att de har prövat narkotika samt att de dricker något mer alkohol. Dessa
samband finns på samtliga skolor. När det gäller de elever som skattar sin hälsa högt,
dvs. 7-10, är de istället mindre stressade än övriga elever, de hoppar även mer sällan
över måltider, de tränar något mer och de trivs också betydligt bättre i skolan.
För att få en bättre och djupare förståelse för elevernas situation är tanken att
utbildningsförvaltningen, under nästa läsår, ska undersöka elevernas svar från
hälsosamtalen för att se vilka faktorer (risk- samt skyddsfaktorer) som är gemensamma
för de elever med en lågt självuppskattad hälsa.
När det gäller frånvaro är det generellt så på gymnasieskolorna att den ökar för varje
årskurs. Under HT2019 var det exempelvis 27% av eleverna i årskurs 1 (exklusive
introduktionsprogrammen) som hade en frånvaro på över 10% jämfört med 32% i
årskurs 2 och 44% i årskurs 3. Det är dock en betydligt lägre andel som även har en
oanmäld frånvaro på över 10%, totalt ca 4% av gymnasieeleverna för höstterminen
2019. Nära hälften (drygt 48%) av dessa elever återfinns på något av
introduktionsprogrammen (IM + SPRI på Vipan samt SPRI på Polhem), handels- och
administrationsprogrammet på Vipan eller ekonomiprogrammet på Hedda. För ISLK var
det totalt 54 elever under höstterminen som hade en frånvaro på över 10% och endast 5
elever hade även en hög oanmäld frånvaro.
Våra verksamheter arbetar kontinuerligt och aktivt för att vara en hälsofrämjande arena
men forskning visar samtidigt att det finns faktorer, som upplevs som jobbigt eller
stressande för elever, där den enskilda skolan själva inte kan påverka som exempelvis
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den kursutformade gymnasieskolan. Vidare arbetar skolorna även aktivt med att främja
närvaro då det bland annat är en viktig skyddsfaktor mot utanförskap och ohälsa samt
att det finns tydliga samband mellan hög närvaro och goda kunskapsresultat.

Höjd kvalitet och gott bemötande
Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Utfall april
2020

Utfall 2019

94 %

94 %

Medelvärde av antalet sökande på
lärartjänster inom kategorin "Lärare
gymnasiet allmänna ämnen", per läsår
Medelvärde av antalet sökande på
lärartjänster inom kategorin "Lärare
gymnasiet yrkesämnen", per läsår
Medelvärde av antalet sökande på
lärartjänster inom kategorin "Lärare
praktiska/estetiska ämnen", per läsår
Medelvärde av antalet sökande på
lärartjänster inom kategorin
"Speciallärare", per läsår
Vara en attraktiv arbetsgivare för såväl
befintlig som framtida personal.

Medelvärde av antalet sökande på
lärartjänster inom kategorin
"Specialpedagog", per läsår
Medelvärde av antalet sökande på
lärartjänster inom kategorin "SFIlärare", per läsår
Medelvärde av antalet sökande på
lärartjänster inom kategorin
"Modersmålslärare", per läsår
Total personalomsättning (%), årligen

Total sjukfrånvaro (%), årligen
Andel lärare (heltidstjänster) med
lärarlegitimation och behörighet i minst
ett ämne
*Statistiken mäts efter avslutat läsår
**Statistiken mäts utifrån kalenderår

Utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra eller bibehålla en hög
kvalité på alla våra tjänster, ett gott bemötande samt en tydlig kommunikation både
internt och externt. Under januari har förvaltningen bland annat börjat publicera
nämndsreferat på lund.se. Detta är ett led i att på ett enkelt sätt förmedla
utbildningsnämndens beslut varje månad till allmänheten. Referaten innehåller ett
begränsat urval av ärendena. I mars har medarbetare från utbildningskansliet även
utbildat samtliga medarbetare på Medborgarcenter i antagningsprocessen för
gymnasieskolan och resebidraget.
I kommunikationsarbetet angående covid-19 har utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp samordnat kommunikationen. Det gäller den interna kommunikationen
så väl som den externa. Förvaltningen har strävat efter att kunna ge tydlig och klar
information, i rätt tid till både personal, elever, vårdnadshavare och allmänhet angående
alla förändringar och restriktioner som skett i samband med coronapandemin.
Förvaltningen har samarbetat med Lunds kommuns krisledning.
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När det gäller söktrycket på våra lärartjänster mäts dessa per läsår vilket innebär att
statistiken inte finns tillgänglig i nuläget.

Ett starkare samhällsengagemang
Nämndens utvecklingsmål

Fullgöra det nationella
kunskapsuppdraget med goda och
förbättrade resultat, hög kvalitet och
hög effektivitet

Indikatorer

Mål 2020

Utfall april
2020

Utfall 2019

Genomsnittlig betygspoäng
yrkesprogram 2500p (Siris)

13,
5

Genomsnittlig betygspoäng
högskoleförberedande program 2500p
(Siris)

15,
8

Andel examen yrkesprogram 2500p
(Siris)

89,
8%

Andel examen högskoleförberedande
program 2500p (Siris)

97,
2%

Andel med grundläggande
högskolebehörighet yrkesprogram
2500p (Siris)

28
%

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

96,
6%

Andel godkända betyg kurser på
grundläggande nivå vuxenutbildning
(Qlikview)

82
%

Andel godkända betyg kurser på
gymnasial nivå vuxenutbildning
(Qlikview)

86
%

Antal timmar till godkänt betyg i sfi 3
(Qlikview)

36
8

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

26,
2%

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

11,
4%

Andel godkända i modersmålsämnet åk
9 (Qlikview)

97,
4%

Andel godkända i modersmålskurserna
sammanräknat gymnasieskolan åk 3
(Qlikview)

97,
7%

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar två år
efter fullföljd gymnasieutbildning,
kommunala skolor (Kolada)

77,
1%

Andel ungdomar som studerar på
högskola/universitet två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
kommunala skolor (Kolada)

47
%

Andel ungdomar som studerar på
högskola/universitet två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
högskoleförberedande program
kommunala skolor (Kolada)

54,
9%

Andel ungdomar som studerar på
annan studiemedelsberättigad
utbildning än högskola två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,

8,2
%
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Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Utfall april
2020

Utfall 2019

kommunala skolor (Kolada)
Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden två år efter fullföljd
gymnasieutbildning, kommunala skolor
(Kolada)

21,
9%

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden två år efter fullföljd
gymnasieutbildning, yrkesprogram
kommunala skolor (Kolada)

53,
5%

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar två år
efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun (Kolada)

74,
9%

Andel ungdomar som studerar på
högskola/universitet två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun (Kolada)

45,
4%

Andel ungdomar som studerar på
högskola/universitet två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
högskoleförberedande program
hemkommun (Kolada)

53,
3%

Andel ungdomar som studerar på
annan studiemedelsberättigad
utbildning än högskola två år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun (Kolada)

9,3
%

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden två år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun
(Kolada)

20,
2%

Andel ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden två år efter fullföljd
gymnasieutbildning, yrkesprogram
hemkommun (Kolada)

50
%

Andel ungdomar under 20 år, i Lunds
kommun, inskrivna i det kommunala
aktivitetsansvaret

6,4
2%

Medelvärde av elevernas självskattning
som svar på frågan "Hur upplever du
oftast din hälsa?" på en skala från 1-10.
(LUNK, Gy år 2)

7,3

Medelvärde av elevernas svar på
påståendet "Jag upplever att jag har
god balans i mitt liv mellan skola och
fritid?" där "Stämmer mycket bra"
motsvarar 4 och "Stämmer mycket
dåligt" motsvarar 1. (LUNK, Gy år 2)

2,7

6,9

Indexvärde frågeområde "Trygghet"
(Skolenkäten, Gy år 2)

8,3

Indexvärde frågeområde "Förhindra
kränkningar" (Skolenkäten, Gy år 2)
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Andel elever inom gymnasieskolan med
ogiltig frånvaro över 10 %, hösttermin
(Skola24)
Andel elever inom gymnasieskolan med
ogiltig frånvaro över 10 %, vårtermin
(Skola24)

12

4%

Nämndens utvecklingsmål

Indikatorer

Mål 2020

Andel elever på ISLK med ogiltig
frånvaro över 10 %, hösttermin
(Skola24)

Utfall april
2020

Utfall 2019

1%

Andel elever på ISLK med ogiltig
frånvaro över 10 %, vårtermin (Skola24)
Andel genomförda hälsobesök
gymnasieskolorna totalt, läsår (Statistik
från elevhälsan)

78
%

Andel genomförda hälsobesök på ISLK,
läsår (Statistik från elevhälsan)

10
0%

Andel elever som svarat att de röker
tobak regelbundet (LUNK, gy år 2)

7%

9%

Andel elever som svarat att de snusar
regelbundet (LUNK, gy år 2)

10
%

7%

Andel elever som svarat att de
använder narkotika regelbundet (LUNK,
Gy år 2)

1%

0,9
%

Utbildningsnämndens verksamheter bidrar i allra högsta grad till att skapa ett starkare
samhällsengagemang. En väsentlig del av skolans uppdrag, enligt skollagen, går ut på att
tillsammans med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva,
kreativa, kompetenta, solidariska och ansvarskännande individer och medborgare.
Utbildningen ska också förmedla och utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Social hållbarhet ges också
ett stort utrymme i skolans uppdrag. Goda resultat i skolan är dessutom en stark
skyddsfaktor mot socialt utanförskap. Några andra exempel på hur verksamheterna
bidrar till fokusområdet är att kontinuerligt arbeta med elevinflytande i olika former,
det främjande och förebyggande värdegrundsarbetet samt kontakter och utbyten, både
nationellt och internationellt, med högskolor/universitet, organisationer och andra
skolor.

Ett grönt föredöme
Utbildningsförvaltningen har under årets fyra första månader genomfört en mängd
projekt som bidrar till Lunds fokusområde - Ett grönt föredöme.






Som en del av projektet Klimatneutralt Lund 2030 arrangerades i samarbete med
Naturskyddsföreningen i mars ett Klimathack på gymnasieskolan Spyken. Temat
var cirkulär ekonomi och detta var det första av tre hackatons där Lunds unga,
inom ramen för projektet, gavs möjlighet att bidra till en ökad takt i Lunds
klimatarbete genom att arbeta fram lösningar på Lunds klimatrelaterade
utmaningar. Målgruppen för detta första event var elever från alla Lunds
gymnasieskolor samt studenter från Lunds universitet.
För att kunna utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling (LHU) har i år
även Polhem och Modersmålscentrum, likt tidigare Katedralskolan och Spyken,
tillsatt en förstelärartjänst med särskilt ansvar för LHU. Förstelärarna har i
uppdrag att utveckla arbetet med LHU och driva arbetet som Sverige, genom
Agenda 2030, har förbundit sig till att senast 2030 säkerställa att ”alla
studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar
utveckling".
Hur väl arbetet med LHU och de globala målen präglar utbildningen i sin helhet
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har under våren följts upp i skolenkäten LUNK. Resultatet visar ett varierande
utfall och liksom förra året är det gymnasieskolan Spyken som uppnått högst
andel elever som uppger att de arbetar med de globala målen för en hållbar
utveckling. Spykens satsning som modellskola under åren 2016-2018 och det
fortsatta arbetet med Hållbara tillsammans, skulle kunna ligga bakom det goda
resultatet. Nu fortsätter arbetet med att ge samtliga skolor förutsättningar för att
säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i de
krav som ställs på LHU i läroplanen och i övriga styrdokument.
I januari deltog utbildningsförvaltningen i den årliga träffen för det nationella
chefsnätverket för LHU. Årets tema var Lärande för hållbar utveckling kopplat till
det systematiska kvalitetsarbetet. Lunds kommun vill fortsatt gå i täten och
tillsammans med andra aktörer skapa en gemensam kunskapsuppbyggnad
utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, för att ge förutsättningar för
att barn och elever ska utveckla en handlingskompetens för en hållbar
samhällsutveckling.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden
I slutet av februari 2019 tog Lunds kommun kontakt med FreeZone Sweden, som bland
annat sitter med i kommunens hedersnätverk, och ställde frågan om möjligheten till
samarbete kring en kartläggning av hedersrelaterat våld i Lunds kommun som
kommunfullmäktige beslutat om. I samtal mellan parterna preciserades kommunens
tankar och behov närmare. Önskemålet var att en kartläggning skulle innehålla en
analys av de utmaningar kommunen har när det gäller problematiken, med fokus på
förebyggande arbete gentemot barn och unga, och att syftet skulle vara att närma sig
frågan om vad man behöver göra. Utbildningsförvaltningen har varit representerade i
den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som kommunkontoret bildade i syfte att
stötta Hanna Cinthio på Freezone, som har genomfört själva kartläggningen.
Kartläggningen är nu klar och resultatet kommer att presenteras i en rapport.

Resultat och ekonomisk ställning
Resultat
Resultaträkning (431)
Utfall april

Budget april

Avvikelse april

Helårsbudget

Helårsprognos

Helårsavvikels
e

565,3

565,3

0

1 720,9

1 602,2

-118,7

Kostnader

-800

-800,5

0,5

-2 349,1

-2 234,5

114,6

Avskrivningar

-2,4

-2,4

0,1

-7,3

-7,2

0,1

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

-237

-237,6

0,6

-635,5

-639,5

-4

0

0

0

0

0

0

-237,1

-237,6

0,5

-635,5

-639,5

-4

237,6

237,6

0

635,5

635,5

0

0,5

0

0,5

0

-4

-4

(Mnkr)
Intäkter

Finansiella
kostnader
RESULTAT EFTER
FINANSIELLA
POSTER
Kommunbidrag
RESULTAT
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Analys av resultatet
Utbildningsnämnden fick april ta del av fördelning av statsbidrag (välfärdmiljarderna).
Detta innebar ett ramtillskott på 7,5 mnkr vilket är den huvudsakliga förklaringen till att
periodens resultat indikerar ett något bättre resultat än vad prognosen visar. Periodens
resultat är 9,7 mnkr bättre än motsvarande period 2019.
Periodens resultat
Det är bara omedelbara eller kortsiktiga konsekvenser av pågående pandemi som idag
kan överblickas. Dessa är inom Utbildningsnämnden verksamhetsområde relativt små
är i jämförelse med andra delar av kommunen. Hur pandemin på sikt kommer förändra
de ekonomiska förutsättningarna går ännu inte att förutse.
Särredovisade extra kostnader rör sig ännu om relativt ringa belopp. Fram till den 12/5
rör det sig om 626 tkr. Största enskilda kostnaden är de inköp av datorer som Komvux
varit tvungna att göra föra att kunna genomföra undervisning på distans.
Den som inte är elev i gymnasieskolan men vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå
prövning i alla kurser som finns på nationella program. Lunds kommun upphandlar
merparten av dessa prövningar från Hermods. I de flesta fall kostar en prövning 800 kr
varav 500 kr finansieras av den avgift 500 kr kommunen har rätt att ta ut av eleven.
Antalet ansökningar om att få genomföra prövning har ökat mycket kraftigt de senaste
veckorna. Denna ökning är med stor sannolikhet orsakat av pågående pandemi som
skapat osäkerhet på arbetsmarknaden och gjort att vårens högskoleprov ställts in. För
att kunna göra prövningar på distans och i enlighet med folkhälsomyndighetens
rekommendationer har Hermods därtill begärt höjd ersättning. Ökad volym prövningar
och höjt pris kommer medföra en extrakostnad på ca 500 tkr. Kostnaden kan bli än
högre om kravet på distansundervisning kvarstår under längre tid och fler högskoleprov
ställs in.

Prognos
Utbildningsförvaltningen gemensamt
För förvaltningsövergripande funktioner prognostiseras +1,75 mnkr. Främsta orsaken
är att kostnader för personalomställning och avgångsvederlag i den mån de idag är
kända ser ut att bli avsevärt lägre än budgeterat.
Gymnasieskola
Anslagsområdet gymnasieskola består av den centrala enheten Gymnasieskolan
gemensamt samt nämndens egna gymnasieskolor Katedralskolan, Polhemskolan,
Spyken, Vipan och Hedda Anderssongymnasiet. Gymnasieskola gemensamt innefattar
finansiering av elevpeng för elever från Lund, köp och försäljning av elevplatser från/till
annan huvudman samt gemensamma kostnader så som elevresor, inackorderingsbidrag
mm. För anslagsområdet totalt prognostiseras ett underskott på totalt -5,75 mnkr i
förhållande till årets budget.
Hedda Anderssongymnasiet som startade höstterminen 2018 redovisade i bokslut 2019
-6,6 mnkr. Skolan har idag 275 elever inskrivna på 341 tillgängliga elevplatser vilket ger
en fyllnadsgrad som är avsevärt lägre än för övriga gymnasieskolor. Verksamheten är
under uppbyggnad och kommer växa i volym under kommande läsår. Under
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uppbyggnadsfasen krävs att skolledningen och gemensamma funktioner i stor
utsträckning arbetar med planering för framtiden. Kostnader uppstår innan eleverna är
på plats. Till detta kommer höga omkostnader eftersom det inte finns läromedel och
utrustning att återanvända från tidigare årskurser. I takt att verksamheten växer
förväntas underskottet räknat per elev minska men eftersom eleverna blir fler kommer
det totala underskottet ändå vara stort fram tills dess skolan är i full drift i permanenta
lokaler. Att det blir ett stort underskott 2020 står klart redan nu vid årets första
prognostillfälle. Prognosen förutsätter att genomsnittlig fyllnadsgrad förbättras under
höstterminen. Prognos - 5,75 mnkr.

Åtgärder vid avvikelse
Hedda Anderssongymnasiet
Under rådande omständigheter med en växande verksamhet är det ytterligt svårt att nå
ekonomi i balans utan att det går ut över arbetet med skolans elever. Verksamhetenen
måste komma upp i volym tillräcklig för att bära de gemensamma funktioner som måste
finnas på en gymnasieskola. Det är en balansgång att minimera förlusten och samtidigt
skapa en attraktiv skola för elever och lärare. Fram tills permanenta lokaler tas i bruk
kommer i största möjliga utsträckning begagnade inventarier användas.

Investeringar
Investeringsredovisning
(Mnkr)

Utfall april

Helårsbudget

Helårsprognos

Helårsavvikelse

Inventarier, fordon

-0,6

-11

-11

0

TOTALT

-0,6

-11

-11

0

Analys av investeringar
Utbildningsnämndens investeringsbudget 2020 består av årligt anslag till
undervisningsinventarier på 6 mnkr samt inventarier planerade om‐ och
tillbyggnadsprojekt på sammanlagt 5,5 mnkr. Periodens resultat påverkas av att
kostnaderna inte fördelas jämnt över året. Tyngdpunkten ligger normalt inför eller
under höstterminen.

Väsentliga personalförhållanden
Antal anställda
Antal anställda
31 mars 2020

31 mars 2019

31 mars 2018

31 mars 2017

Anställda kvinnor totalt

842

848

785

777

Anställda män totalt

435

439

414

391

Antal anställda totalt

1 277

1 287

1 199

1 168

Antalet anställda är något lägre än motsvarande period föregående år, men det är enbart
marginella skillnader jämfört med 2019. Då Hedda Andersson-gymnasiet är under
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uppbyggnad förväntas antalet anställda öka i takt med att fler elever påbörjar sin
utbildning inom gymnasieskolan.

Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Nyckeltal

Jan-mars 2020

Jan-mars 2019

Jan-mars 2018

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor

5,9

5,4

7,4

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män

3,3

3,2

4

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total

5

4,7

6,2

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Nyckeltal

31 Mars 2020

31 Mars 2019

31 Mars 2018

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

38,5

55,2

41,6

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

46,2

50,5

47,9

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

44,5

51,6

46,5

Sjukfrånvaro åldersuppdelad
Nyckeltal

Jan-mars 2020

Helår 2019

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid <= 29 år

Kvinnor Q1
2020
6,3%

Män Q1
2020
4,4%

Totalt Q1
2020
5,7%

Kvinnor Q1
2019
4,9%

Män Q1
2019
2,2%

Totalt Q1
2019
4,1%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid 30-49 år

Kvinnor Q1
2020
6,2%

Män Q1
2020
3,7%

Totalt Q1
2020
5,3%

Kvinnor Q1
2019
4,3%

Män Q1
2019
2,9%

Totalt Q1
2019
3,9%

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid >= 50 år

Kvinnor Q1
2020
5,5%

Män Q1
2020
2,6%

Totalt Q1
2020
4,6%

Kvinnor Q1
2019
5,3%

Män Q1
2019
3,1%

Totalt Q1
2019
4,5%

Analys av sjukfrånvarons förändringar
Jämförande siffror för 2019 visar uppgifter avseende helår 2019, och inte för perioden
jan-mars 2019. Sjukfrånvarostatistiken avseende 2019 har dessutom ett känt fel som
ännu inte är åtgärdat. Det är därför svårt att dra några slutsatser av statistiken. Det kan
dock konstateras att sjukfrånvaron är på en fortsatt relativt låg nivå. Vid jämförelse
mellan månaderna jan-mars för 2020 respektive 2019 syns en lite ökning, vilket
troligtvis kan kopplas till det rådande pandemi-läget.
Förvaltningen arbetar aktivt med att vidta åtgärder för att sjukfrånvaron ska minska.
Det förebyggande arbetet är viktigt för att minska riskerna för sjukskrivning.
Utbildningsförvaltningens chefer ser vikten av samtal med medarbetare som upplever
stress eller annan form av ohälsa och agerar generellt sett i tid på ett systematiskt sätt i
syfte att hitta lösningar som är direkt kopplade till arbetet och dess innehåll.
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