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-

Nämndplan 2018 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antas.
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Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden för 2018. Nämndplanen omfattar
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verksamhetsområdet 6 Gymnasieskolan, 7 Vuxenutbildningen och 8 Arbete och
integration. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2018
fastställd av kommunfullmäktige den 7 september 2017, samt kommunens
anvisningar för styrning och planering.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 110 behandlas i föreslagen
nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2018 som förts fram av
kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 20182020 med aktiviteter för 2018.
Utvecklingsförvaltningen har enligt kommunens styrprocess även tagit fram
förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och
internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till
att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av
resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Prioriterade områden 2018 för respektive verksamhetsområde
Gymnasiet
Inom gymnasieskolan behövs en satsning på teknisk utveckling för att kunna
möta elevernas behov. En förändrad pedagogik kräver denna utveckling. Ett
mål för Tyresö gymnasium är att vara en modern, innovativ gymnasieskola i
framkant av svensk skolutveckling.
Tyresö gymnasium behöver få fler elever på de nationella programmen och det
behövs en satsning på marknadsföring genom många olika kanaler. Därigenom
kan fler elever nås. Att satsa på marknadsföring via sociala medier är
kostnadseffektivt.
Det närmaste året behövs ett fortsatt fokus på god kvalitet på
yrkesförberedande program och utveckling av dessa. En fortsatt satsning på
inkludering genomförs.
För att minska avhoppen från gymnasieskolan och för att elever på
introduktionsprogrammet snabbare ska gå över till nationella program, samt att
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fler avslutar sina gymnasiestudier på tre år, bör lovskola för nyanlända fortsätta.
Elever som avslutar årskurs nio och har ett fåtal moment kvar innan de blir
behöriga på ett nationellt program, bör ha möjlighet att få läsa upp sina betyg
under sommaren. Förslaget om sommarskola sker i samverkan med barn- och
utbildningsnämnden.
Elever som genomgått språkintroduktion men som av olika skäl inte kommer
att läsa vidare mot en gymnasieexamen, erbjuds under läsåret 17/18 att studera i
en yrkesintroduktionsklass med yrkesutgångarna i måleri, frisör eller fordon.
Intresset har varit stort för denna utbildning och den kommer att erbjudas även
framöver.
Samordning och samverkan med studie- och yrkesvägledningen i grundskolan,
gymnasiet och vuxenutbildningen behöver utvecklas för att stötta eleverna och
kunna göra rätt val från början.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja studerande
så att de kan arbeta och verka i samhället. Arbetsmarknadens efterfrågan på
utbildad personal kan delvis tillgodoses genom att vuxenutbildningen möter
upp behovet genom att anpassa kursutbuden och utbildningarna. Anpassningar
kräver förändringar. Exempel på behovsanpassning är: Lärlingsvux och
yrkesutbildningar ges som utbildningspaket som kan anpassas till den
studerandes förutsättningar oavsett språkbakgrund. Yrkesutbildningar erbjuds
redan på sfi-nivå för att tidigare möta individens behov av yrkesinfärgade
studier. Rätten till komvux och satsningen på rekryterande studiestartstöd (ett
nytt kunskapslyft), kommer sannolikt att öka efterfrågan på utbildning. Behovet
av distansstudier ökar för att kunna kombinera studier med arbete.
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Arbete och integration
Det aktuella världsläget med många människor på flykt i Europa påverkar
Tyresö kommun på flera områden. Stort fokus ligger på att ta emot nyanlända
på ett bra och hållbart sätt. Det är mycket viktigt att hitta olika strategier för att
kunna få tillgång till fler bostäder. Fördelningen för 2018 av nyanlända till
kommunerna meddelas av Länsstyrelsen och innebär att Tyresö ska ta emot 160
personer med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd för bosättning.
Det kommunala aktivitetsansvaret innebär mer uppföljning av målgruppen 1620 år. Det krävs också insatser för målgruppen unga 16-24 år som varken
studerar eller arbetar. Tyresö kommun erbjuder redan idag många olika
alternativ men de behöver fortsatt utvecklas och uppdateras.
Avdelningen deltar i två ESF-projekt som syftar att stödja fler personer ut till
egen försörjning. MIA - Mobilisering inför arbete, riktar sig till personer mellan
16 och 64 år som står långt från arbetsmarknaden och behöver mycket stöd. I
Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommer 700 personer att kunna delta i
Samordningsförbundets Östra Södertörn delprojekt MIA Östra Södertörn
under 2017-2020.
Den 5 oktober beviljade Europeiska socialfonden, ESF, kommunerna Haninge,
Nynäshamn och Tyresö 46 mkr till varsitt etableringscentrum för nyanlända.
Samordningsförbundet Östra Södertörn har medverkat i arbetet med ansökan,
som även Arbetsförmedlingen står bakom, och deltar också i projektet.
Etableringscentrum riktar sig till nyanlända och syftar till att skynda på
etablerings- och integrationsprocessen. Projekttiden är 2018 och 2021. Till
denna satsning behöver kommunen hitta lämpliga lokaler.

