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Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan
och nämndplan, april 2013

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar återrapporteringen.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anita Brynje
förvaltningschef

Marika Lyman
utredare

Beskrivning av ärendet
Inför kommunens delårsrapport per 30 april genomförs en mätning av
uppfyllelsen av kommunplanens treåriga mål och nämndplanens ettåriga mål.
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Verksamhetsområde nr 7. Förskola och pedagogisk omsorg
Mål i kommunplanen att uppnå 2015
Mål 1
Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat.
(Källa: Skolverket, jämförelsetal)
Målet beräknas bli uppfyllt.
Andelen pedagoger med högskoleutbildning (förskollärarutbildning,
fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning) är 41 procent jämfört med 42
procent föregående år, 2011. Tillbakagången på en procentenhet sker även på
kommun-, läns- och riksnivå. Andel inskrivna barn i förskolan ökar generellt i
Sverige, liksom barn i befolkningen. Det råder brist på högskoleutbildad
personal, vilket ställer krav på att bibehålla och nyanställa personal med denna
kompetens.
I Tyresö ökar andelen pedagoger med högskoleutbildning från 36 till 39 procent
i enskild regi och minskar från 47 till 42 procent i kommunal regi. Tyresö kommun
har en högre andel högskoleutbildade pedagoger i förskolan än Stockholms län i
övrigt, som har ett snitt på 37 procent.
Mål 2
Förskoleplats garanteras inom tre månader att jämföra med Skollagens
krav på platsgaranti inom fyra månader. (Källa: intern statistik)
Målet beräknas bli uppfyllt.
Förskoleplats inom Tyresö kommun erhålls idag inom tre månader från
vårdnadshavarnas önskade startdatum.
Mål i nämndplanen att uppnå 2013
Mål 1
Personaltätheten i förskolan ska ha ökat.
Mätetal: Inskrivna barn per årsarbetare (Källa: Skolverket, jämförelsetal)
Målet beräknas bli uppfyllt.
Personaltätheten har ökat mellan 2011 och 2012. Inskrivna barn per årsarbetare
är 2012 5,6 barn per årsarbetare jämfört med 5,9 barn per årsarbetare 2011.
Personaltätheten har ökat i förskolor i kommunal regi och sjunkit i fristående
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förskolor. Tyresö kommun har en sämre personaltäthet än i riket som ligger på
5,3 barn per årsarbetare.
Mål 2
Antalet nöjda brukare ska ha ökat.
Mätetal: ”Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola”. (Källa:
kommunens brukarundersökning)
Målet beräknas bli uppfyllt
Resultaten för 2012 var att 91 procent av föräldrarna till barn i förskola var helt
eller delvis nöjda med verksamheten. Resultaten för 2013 års
brukarundersökning presenteras under våren 2013.
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Verksamhetsområde nr 8. Grundskola
Mål i kommunplanen att uppnå 2014
Mål 1
Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla
ämnen år 2014. (Källa: Öppna jämförelser)
Målet beräknas bli uppfyllt
Tyresö kommun rankas på plats 128 av 290 kommuner i 2012 års Öppna
jämförelser. Rankingen baseras på att resultaten för årskurs 9, andel som
uppnått målen i alla ämnen, var 78,5 procent – en marginell försämring från
resultaten 2011. Resultaten är beroende på hur andra kommuners elever
presterar. För att nå plats 50 år 2012 krävdes 84,5 procent, vilket betyder att
Tyresö var 6 procentenheter ifrån att nå målet.
Mål 2
Minst 90 procent av Tyresös åk 3 elever är godkända i samtliga delprov
på nationella proven i matematik och svenska. (Källa: Skolverket)
Målen beräknas bli uppfyllda
Andelen godkända elever i samtliga delprov i matematik har ökat med tio
procentenheter till 78,8 procent. Det betyder att andelen elever som har
uppnått godkänt har ökat med 14,5 procent. Andelen godkända elever i samtliga
delprov i svenska har minskat med sex procentenheter till 68,7 procent. Det
betyder att andelen elever som har uppnått godkänt har minskat med 8,5
procent. En del av minskningen kan möjligen förklaras av att två av
grundskolorna inte har redovisat något resultat för hälften (pojkar respektive
flickor) gällande två olika klasser. På respektive skola och inom ledningsgruppen
pågår samtal kring förbättringsåtgärder.
Mål i kommunplanen att uppnå 2015
Mål 3
Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70
procent. (Källa: Skolverket, jämförelsetal)
Målet beräknas bli uppfyllt
Andelen högskoleutbildad personal (förskollärarutbildning,
fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning) inom förskoleklass uppgår till 47
procent 2012. Det är en minskning med 25 procentenheter jämfört med 2011
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års resultat som var 72 procent. Minskningen är ca 35 procent färre
högskoleutbildad personal i förskoleklasserna. Över åren har denna siffra skiftat
relativt mycket. Det kan ha sin förklaring i att antalet lärare endast ligger strax
under 30 st. Ändras några tjänster får det relativt stor betydelse för den totala
andelen. Det är inte ovanligt att läraren följer med förskoleklassen till och med
årskurs 3. Personalsammansättningen blir därför inte beständig över åren och
resultaten kan därmed svänga uppåt och neråt. Det är heller ingen ovanlighet att
lärare har delad tjänst mellan grundskola och fritidsverksamheten.
Mål i nämndplanen att uppnå 2013
Mål 1
Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskoleklass ska
vara minst 75 procent. (Källa: Skolverket, jämförelsetal)
Målet beräknas bli uppfyllt
Se måluppfyllelse ovan. År 2012 var andelen 47 procent. Situationen förväntas
dock ändras till hösten, då rektorerna satsar på att öka andelen högskoleutbildad
personal i förskoleklasserna till höstterminen.
Mål i kommunplanen att uppnå 2015
Mål 4
90 procent eller fler av eleverna i åk 9 är minst godkända i samtliga
ämnen år 2015. (Källa: Skolverket)
Målet beräknas bli uppfyllt
År 2012 hade 78,5 procent av eleverna i årskurs 9 minst godkänt i samtliga
ämnen. Det är en marginell minskning från föregående år då resultatet var 78,9
procent. I 2012 års Öppna jämförelser nådde 9 av 290 kommuner upp till målet.
Medlet för Stockholms län ligger på 79,6 procent.
Mål i nämndplanen att uppnå 2013
Mål 2
Måluppfyllelsen ska vara minst 90 procent per delprov på de nationella
proven i matematik och svenska för åk 3. (Källa: Skolverket)
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Målen beräknas att delvis uppnås
I 6 av 7 delprov i matematik uppnås målet 2012.
I 5 av 8 delprov i svenska uppnås målet 2012.
Mål 3
Minst 92 procent av eleverna i åk 9 ska vara behöriga till ett nationellt
program (minimum godkända i 8 ämnen) på gymnasiet.
(Källa: Skolverket)
Målen beräknas att delvis uppnås
Målet uppnås inte 2012. Måluppfyllelsen 2012 är andel behöriga till:
- yrkesprogram: 89,5 procent
- estetiskt program: 87,7 procent
- ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram: 86,5 procent
- Naturvetenskapligt och tekniskt program: 83,3 procent
Mål 4
Den ogiltiga frånvaron i åk 7-9 får högst uppgå till 2,8 procent.
Referens år 2012: 3,06 procent. (Källa: Intern statistik, Extens)
Målet beräknas bli uppfyllt
Målet nås inte de fyra första månaderna (januari-april) av 2013. Den ogiltiga
frånvaron var 3,41 procent vilket är högre än den var motsvarande period
föregående år då den låg på 2,98 procent. Målet har satts gemensamt med
kommunens socialförvaltning för att arbeta med tidiga insatser för elever med
mycket ogiltig frånvaro. Mål i kommunplanen att uppnå 2015
Mål 5
Personaltätheten (22,5 barn/årsarbetare år 2011) på fritidshemmen ökar
och motsvarar riksgenomsnittet (21,5 barn/årsarbetare 2010) år 2015.
(Källa: Skolverket, jämförelsetal)
Målet beräknas bli uppfyllt
Personaltätheten i fritidshemmen var 21,1 barn per årsarbetare 2012, vilket är
lite bättre än målet. Personaltätheten skiljer sig åt mellan enskild och kommunal
regi. I enskild verksamhet är den 33,5 och i kommunal verksamhet är den 20,5
barn per årsarbetare.
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Mål i nämndplanen att uppnå 2013
Mål 5
Personaltätheten på fritidshemmen ”Inskrivna elever per anställd” ska
vara minst i nivå med den kommungemensamma gruppen, vilket var 13
elever år 2011. (Källa: Skolverkets kommunblad).
Målet beräknas bli uppfyllt
Målet uppnås 2012. Inskrivna elever per anställd är 12 för Tyresö kommun
2012 och ligger under Stockholms län som har 12,7 inskrivna elever per anställd
samma år.
Mål 6
Andelen föräldrar som upplever att ”Fritidshemmets verksamhet är
stimulerande och utvecklande för mitt barn” ska ha ökat.
(Källa: Kommunens brukarundersökning)
Målet beräknas bli uppfyllt
Resultaten för 2012 var att 95 procent av föräldrarna till barn i fritidshem var
helt eller delvis nöjda med att verksamheten är stimulerande och utvecklande
för deras barn på fritidshemmet. Resultaten för 2013 års brukarundersökning
presenteras under våren.
Mål 7
Andelen föräldrar som upplever att ”Jag är nöjd med verksamheten på
mitt barns fritidshem” ska ha ökat.
(Källa: Kommunens brukarundersökning)
Målet beräknas bli uppfyllt
Resultaten för 2012 var att 86 procent av föräldrarna till barn i fritidshem var
helt eller delvis nöjda med verksamheten på fritidshemmet. Resultaten för 2013
års brukarundersökning presenteras under våren.
Mål i kommunplanen att uppnå 2015
Mål 6
Föräldrainflytandet i grundsärskolan ska öka.
(Källa: Förvaltningens brukarenkät för grundsärskolan)
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Målet beräknas bli uppfyllt
Resultaten för 2012 var att 96 procent av föräldrarna till barn i
grundsärskoleverksamheten var helt eller delvis nöjda med sitt inflytande, dvs.
att de upplever att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt i skolan.
Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren.
Mål i nämndplanen att uppnå 2013
Mål 8
Minst 95 procent av föräldrarna ska vara nöjda med verksamheten i
grundsärskolan.
Mätetal: ”Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola”. (Källa:
Förvaltningens brukarenkät för grundsärskolan)
Målet beräknas bli uppfyllt
Resultaten för 2012 var att 92 procent av föräldrarna till barn i
grundsärskoleverksamheten var helt eller delvis nöjda med verksamheten i sitt
barns skola. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under
våren.
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Verksamhetsområde nr 9. Fritidsgårdar
Mål i kommunplanen att uppnå 2015
Mål 1
Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi
Målet beräknas bli uppfyllt
Förvaltningen ser över möjligheter och avser att uppnå målet till 2015.
Mål i nämndplanen att uppnå 2013
Mål 1
Det ska finnas en fritidsgård/träffpunkt i alla kommundelar.
Nuläge: Fritidsgårdar finns i två av våra tre kommundelar - i Trollbäcken,
centrala Tyresö men inte i östra Tyresö.
Målet beräknas delvis bli uppfyllt
I Östra Tyresö finns två träffpunkter; träffpunkt Strand och träffpunkt Brevik,
men ännu ingen fritidsgård.

