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Kommungemensamma mål och åtaganden
FOLKHÄLSA
MÅL

MÅLUPPFYLLELSE

Ökad fysisk aktivitet

Kommungemensamma målen beräknas bli
uppfyllda genom att följande åtagande
genomförts:
Satsningar på Kulturskolans dansverksamhet. I årets
samarbetsprojekt i grundskolan har år F-1 fått
dansundervisning på skoltid och Nyboda
musikklasser i samband med sin musikal.
Under Nybodafestivalen erbjöds Korpen möjlighet
att presentera sin dansverksamhet i Kulturskolans
danssal. Då hölls öppna klasser i såväl seniordans
som hiphop och bugg.
Tyresö gymnasium har satsat på extra resurser till
arbete med ickemotiverade elever för att främja
deras hälsa och öka deras chanser att nå betyget G i
idrott. Undervisningen sker i mindre grupp eller
individuellt. Mätning sker efter att satsningen pågått
under två terminer.

Goda matvanor och säkra
livsmedel

Gymnasiet har utökat utbudet av grönsaker vid
salladsbordet.
Kvoten av ekologiska inköp uppfylls.
Matsalen har byggts om så att miljön är trevligare.

DROG- OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE
MÅL

MÅLUPPFYLLELSE

Alkoholdebuten ska skjutas upp

Kulturavdelningen samarbetar med Fritidsgårdarna
och Team Smart för att ordna drogfria arrangemang
vid storhelger med mera.
På Tyresö Gymnasium planeras en
drogvaneundersökning i årskurs 2 på samtliga
program.
För att påverka föräldrars förhållningssätt till sina
barns- och ungdomars drickande arbetar gymnasiet
enligt ÖPP, Örebro preventionsprogram i årskurs 1.

Alkohol- och drogpolicies för föreningarna håller på
att utarbetas för att presenteras på föreningsrådet till
hösten.
Alla tyresöbor ska känna sig
trygga och säkra i kommunen och
i sitt bostadsområde, under
dygnets alla timmar. Den
upplevda tryggheten hos
allmänheten ska successivt öka.

På gymnasiet finns representanter från varje klass
samt ett vuxenteam i samarbetet med stiftelsen
Friends.
En elevcoach har anställts på gymnasiet. Syftet är att
samarbeta med elevrådet för ökat trygghet på skolan.

HANDIKAPPLANEN
MÅL

MÅLUPPFYLLELSE

Ökad delaktighet för personer
med funktionshinder, vilket är en
markering att funktionshindrades
delaktighet i samhällslivet måste
ses som en process mot målet full
delaktighet.

Kulturskolan har anpassat hissen så att
funktionshindrade med hjälp av lånenyckel kan röra
sig fritt utan att vara beroende av att be personal om
hjälp.
Kulturskolans individanpassade undervisningsform
innebär att elever med många typer av
funktionshinder kan och vill ta del av utbudet.
Kulturavdelningen arrangerar program på
kommunens gruppboenden och har samarbetat med
kommunens FRISKUS-grupp.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
MÅL

MÅLUPPFYLLELSE

Av de som deltar i utvecklingsförvaltningens utbildningar ska 5
procentenheter fler ha godkända
betyg efter avslutad utbildning
som kan leda till vidare studier.

Målet kommer delvis att uppfyllas.
För utbildning inom SFI kommer målet att uppfyllas.
Gymnasiet mäter andel behöriga till högskola och
den siffran ökade från 86,0 2006 till 90,6 2007.
Enligt preliminär statistik kommer den inte ha ökat
ytterligare 5 procent till 2008. Officiell statistik
presenteras i december.
Andel studerande på C3L som erhållit slutbetyg med
betyg G ökade från 89,0 2007 till 89,6 2008. Målet
har inte uppfyllts.
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65 % av inflyttade invandrare/
flyktingar och arbetslösa i Tyresö
kommun ska efter kontakt med
utvecklingsförvaltningen gå
vidare till arbete eller studier.

Målet kommer att uppfyllas

Öka andelen tyresöelever som har
Tyresö gymnasium som sitt
förstahandsval.

Målet är uppfyllt
Andelen tyresöelever som valde Tyresö gymnasium
ökade med 1 % till intagningen 08/09.

Kultur- och fritidsnämnd
MÅL

MÅLUPPFYLLELSE

Öka föreningarnas delaktighet i
kommunens verksamhet och främja
föreningarnas inbördes samverkan

Målet kommer att uppfyllas
• Föreningsråd är bildat.
• Utbildningar kommer att genomföras för
styrelseledamöter i föreningar

Öka barn och ungdomars deltagande Målet kommer troligetvis att uppfyllas
i föreningslivet med 5 procent
• Insatser har utförts i form av ökad
information och marknadsföring.
Kulturavdelningen bistår föreningarna
med hjälp av marknadsföring av
arrangemang. Det sker främst via ”Det
händer” bladet och evenemangskalendern på nätet.
Öka medborgarnas tillgänglighet till Målet kommer att uppfyllas
kulturaktiviteter
• Nybodafestivalen arrangerades den 1625 maj, som ett smakprov på hur det
framtida kulturcentrum kan komma att te
sig. Kulturavdelningen och Fritidsgårdarna arrangerade och professionella
och amatörer framträdde utomhus och
inomhus. Skolorna i nybodaområdet,
kulturskolan och föreningslivet deltog.
Lokala näringsidkare bidrog med
sponsring. Besökare hade möjlighet att
se teater, dans och lyssna på musik.
•

Kulturavdelningen har arbetat med ökad
tillgänglighet genom att sprida
arrangemang på fler äldreboenden,
arrangera författarbesök för vuxna på
huvudbiblioteket och historiska guidningar
i Alby. En kontakt med krögaren på
Tyresö slott är etablerad i syfte att
arrangera program där inom kort.
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