Måluppfyllelse per 31/8 2007
En lägesrapport för utvecklingsförvaltningen

Måluppfyllelse 2007, en lägesrapport per 31/8
När måldokumentet för 2007 fastställdes såg organisationen för utvecklingsförvaltningen
annorlunda ut. Den dåvarande nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande har avvecklats
och ersatts av två nya nämnder med delvis samma och delvis nya verksamheter. Gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden ansvarar för frågor som gäller gymnasie- och vuxenutbildning
samt arbetsmarknad och integration. Kultur och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och
fritidsfrågor, ansvaret för fritidsanläggningar har förts över till tekniska kontoret i
kommunstyrelseförvaltningen.
Måluppfyllelsen i delårsbokslutet är en lägesrapport i hur arbetet med målen fortskrider vid
utvecklingsförvaltningens olika verksamheter.

Kommunövergripande mål
Handikapplan
Tillgänglighet – åtaganden kultur och fritidsnämnd 2007
1. Förbättra, inventera och föreslå förbättringar för barn- och ungdomar att delta i
kultur- och fritidsaktiviteter. Resurser om cirka 100 000 kr sätts av för att utöka
möjligheterna ytterligare.
En person är anställd på halvtid för projektet. Hon har under året 2007 inventerat
nuläget, genomfört seminarier och informationsinsatser samt inlett ett samarbete med
kringkommuner, t ex. Haninge. En broschyr kommer att tas fram under året.
Utbildning och arbete – åtaganden gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd 2007
1. Tillgång till specialpedagog för personer med dyslexi, diskalkyli eller andra
studierelaterade svårigheter vid Arbetscentrum.
Inom arbetscentrum finns kompetensen inom personalgruppen och inom C3L kommer
kompetensen att hyras in vid behov.

2. Kartläggning av behovet av anpassade kommunala arbetsplatser för
funktionshindrade genomförs.
Nämnden har återkopplat till handikapprådet för att få uppdraget förtydligat.

Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete
Mål 2007:
Elever som dricker alkohol regelbundet skall generellt minska med 5 procentenheter
Åtaganden gymnasiet:
1. Införa föräldraprogrammet ÖPP, Örebro preventionsprogram, i årskurserna 7-gymn
1 i samband med skolstart hösten 2007. Personal utbildas under våren 2007.
Personal utbildades under hösten 2006 då också en informationsinsats genomfördes
vid skolstart. Utbildningen leddes av drogpreventionssamordnaren Göran Törnblom. I
samband med det första föräldramötet fick varje klass besök av utbildad personal från
skolan samt representanter från PPE. Samtidigt anordnades ett antidrogcafé där
föräldrar kunde fortsätta diskussionerna. Cafét blev dock sparsamt besökt. Ovan äger
rum även hösten 2007.
2. Se över policy och handlingsprogram på skolorna som ska styra ANT-arbetet och
implementera dessa bland personal och föräldrar.
Fredagen den 17 augusti ägnades åt att se över och uppdatera Tyresö gymnasiums
handlingsplan och policy för droger. All personal deltog. Resultatet förankras i dialog
med föräldrar och elever i föräldramöten respektive i mentorsarbetet.
3. Genomföra drogvaneundersökning i grundskolans 6 och 9 samt år 2 på gymnasiet
Den årliga drogvaneundersökningen är inarbetad på Tyresö gymnasium och äger rum
under läsåret i vanlig ordning. Under våren 2007 har elevvården redogjort för
resultatet från 2006 vid APT. Samtliga medarbetare har på så sätt blivit informerade
om vart vi står i arbetet samt haft en möjlighet att prägla det framtida arbetet. I
november genomförs utvärderingen för 2007.
4. Uppmana och stötta föreningar att formulera alkohol- och narkotikaförebyggande
policys och handlingsprogram.
De lokala handbolls,- fotbolls,- och ishockeyklubbarna är nära knutna till Tyresö
gymnasiums idrottsprogram. Gymnasiets policy och handlingsplan har delgivits
klubbarna och gymnasiet erbjuder sig att stötta i detta arbete.
5. Informationskampanjer riktade mot föräldrar och vuxna
Den information som gymnasiet har riktat mot föräldrar och vuxna är det som nämns
under punkt 1 ovan.
Måluppfyllelse:
Årets drogvaneundersökning är ännu inte genomförd med den påföljden att målet
inte kan mätas. Enligt Göran Törnblom finns en generell neråtgående trend i
ungdomarnas drickande men detta kan vi inte belägga förrän i november detta år.

Åtagande kultur och fritidsnämnden: Uppmana och stötta föreningar att formulera
alkohol- och narkotikaförebyggande policys och handlingsprogram.
En föreningskonferens har genomförts, där bland annat detta ämne diskuterades. Reglerna för
bidragsberättigande håller på att revideras för att även innehålla krav på handlingsprogram för
alkohol och narkotikaförebyggande. Under hösten kommer man att kalla ihop
föreningsnätverket och hålla utbildningar inom området.

Folkhälsa
Mål 2007 - Ökad fysisk aktivitet
Åtagande gymnasiet: Andelen elever med godkända betyg i ämnet idrott och hälsa ska öka.
Under 2006/2007 har s.k. intressegrupper skapats på Tyresö gymnasium efter ett
studiebesök i Skövde. Att jobba med intressegrupper innebär att elevens intresse styr
undervisningen genom att en uppdelning av elever sker utifrån visat intresse.
Idrottslektionerna schemaläggs samtidigt med x antal parallellklasser och eleven kan
välja det aktivitetsområde som känns mest intressant. I och med parallelläggning i
schemat kan idrottslärarna ansvara för respektive intressegrupp och ta vara på elevens
intresse i arbetet med att nå målen. Exempel på intressegrupper är dans och bollsport.
En utvärdering genomfördes i juni 2007. Utvärderingen stärker uppfattningen att
satsningen är lyckad. Däremot har satsningen ännu inte fått genomslag i
betygsstatistiken som har försämrats 2007 jämfört med 2006.
Åtagande kultur- och fritidsnämnd: Fortsatt och utökad ekonomisk satsning på Korpens
motionsprojekt för överviktiga barn.
Projektet har erhållit fortsatt och oförändrat stöd.
Mål 2007 - Goda matvanor och säkra livsmedel
Åtagande gymnasiet: Uppföljning av serverade tillbehör av skolluncher
Sedan ht- 06 har vi en riklig salladsbuffé med stor variation. Vi säsongsanpassar
grönsakerna efter tillgång och pris.
Vi serverar alltid minst två varma lunchalternativ samt specialkost. Vi erbjuder vatten
samt lättmjölk som måltidsdryck samt fyra sorters hårt bröd. Vi har bytt ut all pasta
mot fullkornspasta och vid sopplunch finns grovt, nyckelhålsmärkt mjukt bröd.
Ett matråd med elevrepresentanter har återupprättats och träffas en gång/månad.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
MÅL 2007:
Att i samverkan med andra organisationer och myndigheter arbeta för att minimera
arbetslösheten i Tyresö.
Åtaganden:
1. Av de arbetslösa som anvisas till arbetscentrum från arbetsförmedlingen eller Af
Rehab ska minst 50 procent gå vidare till arbete eller studier. 40 procent av de
personer som anvisas från socialförvaltningen ska gå vidare till arbete eller
utbildning inom ett år
60 % av dem som var anvisade från arbetsförmedlingen gick till studier och arbete
2006. Fram till 31 juli 2007 hade 65 % gått till studier eller arbete Av dem som var
anvisade från socialförvaltningen gick 58 % vidare till studier eller arbete 2006. Fram
till 31 juli 2007 har 46 % gått vidare
2. Alla ungdomar 18–24 år som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara i arbete,
utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 90 dagar.
Målet uppfyllt.
3. Betyget G eller bättre ska uppnås av minst 85% av de elever som slutfört
grundläggande eller gymnasiala kurser
Gymnasiet
Den mätning som är gjord visar hur stor andel av eleverna som har mer än 90% ”G”
eller högre. VT 2006 nådde 79% av avgångskullen detta mål. VT 2007 nådde 88%
detta mål. Det innebär en förbättring med 9 procentenheter jämfört med föregående år.
Resultatet bör ses som mycket starkt.
C3L
Inom vuxenutbildningen har betyget G eller bättre, efter slutförda grundläggande eller
gymnasiala kurser nåtts till 89% under vt 07. Det innebär en ökning med 1 % jämfört
med motsvarande period 2006. Målet är upfyllt.

MÅL 2007:
Att motverka segregation, rasism och främlingsfientlighet på alla nivåer och verka för
att Tyresö blir ett mer integrerat samhälle
Åtagande:
Av de arbetslösa flyktingar/invandrare ska 60 procent gå vidare till arbete eller studier.

79 % avslutades till arbete eller studier under 2006 . Fram till augusti 2007 har 82% gått
vidare till studier och arbete.

Kultur- och fritidsnämnden
MÅL 2007:
Tillgodose behovet av ökad tillgång till idrottsytor och idrottsservice
En föreningskonferens har genomförts där det diskuterades hur servicen kan utvecklas för
föreningarna. Ett föreningsråd ska skapas för att utveckla mötet mellan föreningarna och
kommunen. Ett ny konstgräsplan planeras vid Trollbäckens IP och B-planen ska beläggas
med konstgräs vid Bollmoravallen. En ny dirt-track bana har uppförts i fårdala.
Ökad tillgång på lokaler och service för kulturlivet vid det nya kulturcentret i Nyboda
skola och Forellaulan
Kulturskolan och kulturenheten har flyttat till nyrenoverade och verksamhetsanpassade
lokaler. Detta var de första stegen i att etablera ett kulturcentrum i Nyboda. Under året har
beslut fattats att flytta föreningsgården till området vilket kommer att ske vid årsskiftet. Även
en liten orkestersal kommer att stå klar under hösten. Man fann en lösning på denna fråga
genom att bygga till 40 kvm på kulturskolan, vilket ger en sammanlagd yta på 100 kvm.
Orkestersalen kommer att samnyttjas av kulturskolan och Nyboda musikklasser.
En renovering av Forellaulan pågår och beräknas vara klar den 26 oktober. Man byter ut
stolarna i den främre delen och bygger en trappning. Om budgeten tillåter kommer även ett
teknikerbås att byggas i den bakre delen vilket ökar servicen till brukarna som därigenom
skulle kunna klara att sköta en del av ljus/ljud utan att anlita tekniker
Måluppfyllelse biblioteket
Biblioteket hade ingen uttalad måluppfyllelse utpekad 2007.
Verksamheten styrs ytterst av Bibliotekslagen samt en biblioteksplan som antogs av Kulturoch fritidsnämnden 17 februari 2007. Att bibliotekslagen, biblioteksplanen och
kvalitetsgarantierna följs är bibliotekets mål.
Lag och biblioteksplan har följts och kvalitetsgarantierna har uppfyllts.
Servicegraden har höjts med flera nya e- tjänster under året. Öppethållandet har totalt sett
ökats. Det nya biblioteket i Strand är sommaröppet två dagar i veckan samt har ökat
öppettiden med två timmar ytterligare på tisdagar.
En bred låntagarundersökning pågår sedan i maj, som hittills besvarats av ca.400 personer.
Enkäten kommer att ligga ute i biblioteken och på webb ännu en tid. Resultatet kommer att
sammanställas och redovisas i nämnd och på webben under hösten. Vad som hittills kan
avläsas är att kunderna är till över 95 % nöjda med både service och bemötande.

