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Viktiga händelser
Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för
kommunledningsutskottet i april och behandlades på kommunstyrelsen den 2 maj.
Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.
Kommunstyrelsen beslutade om en lokalförsörjningsplan den 8 januari 2019. Kommunens strategiska
lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd, i en samlad utredning,
föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas. Olika alternativ ska övervägas.
För effektivare lokalutnyttjande och minskad lokalhyra har Tyresö gymnasium sagt upp en lokalyta på
ca 1000 kvadratmeter. Antalet elever på Tyresö gymnasium var detsamma som föregående läsår trots
att de två högskoleförberedande programmen, samhällsprogrammet och teknikprogrammet, har
fasats ut.
Skolinspektionen genomförde tillsyn vid Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen
bedömde att det fanns brister i både Tyresö gymnasiesärskolas och huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete. Tyresö gymnasium har genomfört åtgärder och lämnat in en redogörelse till
Skolinspektionen. Skolinspektionen har efter den redogörelsen beslutat att avsluta tillsynen och menar
att bristerna bedöms som avhjälpta. För huvudmannen har Skolinspektionen begärt att 2019: års
nämndplan om gymnasiesärskolan ska redovisas innan det slutliga godkännandet.
Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen,
trädde i kraft den 1 juli 2018 och ansökan kunde göras fram till den sista september. Migrationsverket
stoppade under hösten alla beslut enligt den nya lagen av rättssäkerhetsskäl i avvaktan på beslut från
Migrationsöverdomstolen om hur den nya lagen ska tolkas. Detta medförde att cirka 9 000 beslut
försenades och skapade oro hos de som ansökt och inte fick besked. I Tyresö är det ett fåtal elever som
kan beröras av förseningen.
Migrationsverket har under året ändrat sina rutiner för utbetalning av ersättning för asylsökande
gymnasieelever. Det har påverkat ersättningen till Tyresö kommun och kommunen har överklagat
Migrationsverkets beslut.
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Uppföljning och analys av mål och resultat
Måluppfyllelse
Livskvalitet - den attraktiva kommunen
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner
Bedömning

Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, men också till såväl fristående
som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever
som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. Antalet
utbildningsplatser på resursskolor i länet är för vissa inriktningar mer begränsat. Andelen elever i
Tyresö som får examen eller studiebevis efter fyra år har ökat något mellan 2017 och 2018. Om vi
räknar bort studiebevis ligger Tyresö bland de 25 procent bästa i landet. För Tyresö gymnasium har
andelen minskat.
Titel

Utfall

Gymnasieskola - Gymnasieelever med
examen eller studiebevis inom 4 år,
hemkommun, andel (%) (N17457)

81.9%

Mål

Bedömning

Trend

Senaste kommentar (2018-12-31):
För alla folkbokförda tyresöelever ligger Tyresö bland de 25 procent bästa i landet.

Elevers delaktighet, genom inflytande i sin utbildning, på gymnasiet ska öka.
Bedömning

4 av 10 svarar i elevenkäten att de får vara med och påverka på lektionerna. Det är en minskning sedan
föregående år men samma resultat som 2016. Resultatet är också över genomsnittet i Stockholms län.
Skolråd har genomförts vid tre tillfällen under hösten 2018. Demokratiskt arbetssätt och politik tas
bl.a. upp i samband med skolval och politikerlunch.
Elevenkäten genomförs i åk 2 på nationella program. 115 elever går i åk 2 och 66 procent har svarat.
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Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.
Bedömning

När det gäller kännedom om kursmål och kunskapskrav har andelen minskat något sedan föregående
år men är över genomsnittet i Stockholms län.
Elevernas kunskapsresultat ska öka.
Bedömning

Enligt uppgifter från Kolada är meritvärdet för Tyresö gymnasium 12,7 (2018) jämfört med 12,4 (2017).
Betygsmedelvärdet för yrkesprogrammen på Tyresö gymnasium har ökat från 10,5 (2017) till 11,0
(2018) (egna uppgifter). Tyresö gymnasium har även arbetat fram rutiner kring förebyggande
stödåtgärder i kärnämnena och uppföljning av elever som trots åtgärder fått F i kurser. Under läsåret
17/18 erbjöds elever att läsa om kärnämnen för att öka möjligheten att nå gymnasieexamen, med
goda resultat. Denna möjlighet erbjuds även under läsåret 18/19. Dessa insatser gav resultat i andelen
med gymnasieexamen på byggprogrammet, som ökade från 67 procent till 90 procent. Totalt för
gymnasiet var det på yrkesprogrammen 71 procent som klarade gymnasieexamen (2016 68 procent
och 2017 81 procent).
Meritvärdet 2018 för alla Tyresöelever är 14,7 en ökning från 14,4 år 2017.
Projektet problematisk skolfrånvaro har pågått under året. En arbetsgrupp med deltagare från
grundskolan, Tyresö gymnasium, skolornas elevhälsoteam EHT, socialförvaltningen, mobila teamet
och Ung i Tyresö har samarbetat kring frågor som ska öka elevernas närvaro i Tyresös skolor. Mätningar
av frånvaron har gjorts på enheterna, en implementering av rutiner vid frånvaro pågår och ett arbete
kring övergångar/överlämningar av elever mellan skolor pågår.
Vidare har besök genomförts på de tre skolor med flest tyresöelever utanför kommunen för att
diskutera skolfrånvaro.
Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med
studie- och yrkesvägledare är en viktig del.
Bedömning

Hälften av eleverna anser de fått information och vägledning inför studier och arbete efter
gymnasiet. Resultaten är något lägre än föregående år.
Skolan genomförde en framtidsdag för alla elever på skolan. Under framtidsdagen presenterades olika
yrken och elever fick möjlighet att prata med representanter från olika branscher och yrken.
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Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier
och arbete efter gymnasiet
Utfall

Mål

Bedömning

Trend

49.00%

Värdet har minskat sedan föregående år.
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser
Bedömning

Beställarsidan:
Förvaltningen redovisar ett ekonomiskt överskott på 8,1 mkr. Verksamhetsområdet gymnasiet har fått
kompensation för fler elever i demografiavstämningen 2018 med 5,9 mkr. Migrationsverket avslog
Tyresö kommuns ansökan om ersättning för asylsökande elever som har en annan vistelsekommun
med drygt 1,6 mkr. Tyresö kommun har överklagat beslutet.
Utförarsidan:
Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 8,8 mkr för perioden, vilket orsakas av att det är färre
elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat 2018. Programpengen täcker inte totala
kostnader. Under 2018 har det också varit engångskostnader för säkerhetshöjande insatser.
Titel

Utfall

Mål

Ekonomiskt resultat, Tkr

-692.0

0.0

Bedömning

Trend

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer
Bedömning

Utifrån arbetet med att effektivisera hanteringen av tilläggsbelopp och inackorderingstillägg har fler
ansökningsrutiner effektiviserats under 2018 genom att information på hemsidan kopplats till Etjänstansökningar. Det innebär att tiden förkortats mellan en första kontakt kring ansökan till att svar
om beslut skickats till sökande.
Tyresö gymnasium genomgår en digital utveckling för att förenkla samarbete mellan kollegor och
för att kunna erbjuda en lättöverskådlig, pedagogisk digital miljö för eleverna. Under läsåret18/19 sker
kompetensutveckling framför allt i Vklass, kommunens gemensamma lärplattform.
Tyresö gymnasium har effektiviserat sitt lokalutnyttjande och har sagt upp 1000 kvadratmeter lokalyta.
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Titel
Medarbetarenkäten - andel medarbetare
som anser att närmaste chef gör mig
delaktig och lyssnar på mina synpunkter
vid framtagande av förslag och
förändringar

Utfall

Mål

Bedömning

Trend

83.00%

Avser gymnasium och vuxenutbildning gemensamt
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare
som anser att "På min arbetsplats tar vi
oss tid att diskutera och dela våra
kunskaper och erfarenheter"

61.00%

Avser gymnasium och vuxenutbildning gemensamt.
Medarbetarenkäten - andel medarbetare
som anser att "Vi på min avdelning/enhet
ser över och förbättrar våra rutiner
kontinuerligt"

72.00%

Avser gymnasie- och vuxenutbildning gemensamt.

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.
Bedömning

Totalt för gymnasium och vuxenutbildning kan 90 procent rekommendera Tyresö som arbetsgivare.
Det ligger över snittet för kommunen som helhet.
Titel
Andel av de anställda som
rekommenderar Tyresö kommun som
arbetsgivare

Utfall

Mål

90.00%

100.00%

Bedömning

Trend

Avser gymnasium och vuxenutbildning.
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Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
Bedömning

Sjukfrånvaron överstiger något kommunens mål på fyra procent.
Titel

Utfall

Den totala sjukfrånvaron inom
verksamhetsområdet (%)

4.88%

Mål

Bedömning

Trend

Utfall 2018.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)

2.56%

Utfall 2018.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)

2.32%

Utfall 2018.

Uppdrag från kommun- och nämndplan
Särskilda uppdrag
Titel

Status

Konkurrensutsättning
Kommentar:
Tyresö kommun ingår i det gemensamma gymnasiala samverkansavtalet för Stockholms län vilket medför en
rättighet för elev att fritt välja nationella program på valfri skola i länet.

Ekologiska livsmedel
Kommentar:
Kommunen har säkrat upp att 20 procent av maten alltid är ekologisk genom att ha det som ett ska-krav i
upphandling som är gjord gällande kall huvudkomponent. Med huvudkomponent menas del av maträtt som
utgör maträttens bas exempelvis kött och sås, fisk och sås eller köttgryta. För att nå målet 30 procent ska
övriga 10 procent täckas in genom beställningen som görs av bikomponent.
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I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till
Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

För verksamhetsområdet gymnasieskolan har två aktiviteter valts: Inkludering samt individuell anpassning av
utbildningen.
Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde
ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med
attityder, studiero och värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom
föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete. Fokus har legat mot
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och läsförståelse genom läslyftet. I dialog med elev utformas
kurser efter elevens förutsättningar och behov för att uppnå kursmålen.

Taxor och avgifter
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.

Studievägledningen har under året fortsatt arbetet mot riskgrupper för studieavbrott. Förstärkningen av
studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har gett fler elever möjlighet
att möta SYV och få rådgivning. Studie- och yrkesvägledningen på gymnasiet har indirekt fått ökade resurser
genom att hanteringen av KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) fått ökad bemanning. Det genomförs
gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt

Tyresö gymnasium har utvecklats till ett yrkesgymnasium. Tyresö gymnasium utvecklar pedagogiska metoder,
arbetar med läslyft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg. Där har förstelärarna en
viktig roll. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för
yrkesprogrammen samt utveckling av lärling. Detta arbete sker i samarbete med Skolverket. Även satsningen
på yrkesintroduktion i grupp har en koppling till Skolverket som liknar yrkespaket som Skolverket
rekommenderar.

Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö

Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för
kommunledningsutskottet i april och behandlades på kommunstyrelsen den 2 maj. Kommundirektören fick i
uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Kommunstyrelsen beslutade om en
lokalförsörjningsplan den 8 januari 2019. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan
med respektive förvaltning och nämnd i en samlad utredning föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas.
Olika alternativ ska övervägas.
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Kvalitetsgarantier
•

Eleven får en mentor som följer utvecklingen och eleven får en individuell studieplan som följs
upp en gång per år.

•

Elevens studieresultat följs upp, utvärderas och bedöms av eleven själv och lärare i samband
med utvecklingssamtalet.

•

Eleven erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.

•

Eleven planerar tillsammans med mentor prov och större inlämningsarbeten gemensamt.

•

Om eleven är under 18 år får föräldrarna information om elevens kunskapsutveckling. Det sker
både digitalt via lärplattformen V-klass och i samtal med lärare. Alla elever får under hela
studietiden information om sin egen kunskapsutveckling.

•

Eleven tillsammans med mentor har framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per
termin. Vårdnadshavare är välkomna att delta om eleven är under 18 år.

•

Skolan har nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.

Samtliga kvalitetsgarantier är uppfyllda. Elever över 18 år har möjlighet att ge medgivande för föräldrar
eller annan kontaktperson möjlighet att delta i utvecklingssamtal.

Verksamhetsuppdrag
Antagning till gymnasiet i Stockholms län 2018
Inför höstterminen 2018 visar statistik från gymnasieantagningen att 521 tyresöelever antagits till sitt
förstahandsval av skola och utbildning, vilket motsvarar 71,9 procent av antalet antagna Tyresöelever.
I jämförelse med samtliga förstahandsantagna i länssamarbetet är värdet cirka 8 procentenheter högre
i Tyresö. I fallande ordning har flest Tyresöelever antagits till skolor i Stockholms stad, Nacka, Tyresö
och Haninge. 56 procent av tyresöeleverna har antagits på kommunala skolor och 44 procent har
antagits på friskolor.
Folkbokförda 16-åringar i Stockholms län, har ökat med 6,3 procent (drygt 1 500 personer) och
förstahandssökande till alla nationella program ökade med 9,3 procent. De tre största
högskoleförberedande
programmen
är
fortsatt
samhällsvetenskapliga
programmet,
ekonomiprogrammet- och det naturvetenskapliga programmet där den sistnämnda avvek med ett
lägre antal sökande jämfört med 2017. Av yrkesprogrammen är antalet sökande till el- och
energiprogrammet störst med fordonsprogrammet som nummer två.
Det finns inget samverkansavtal i Stockholms län när det gäller gymnasiesärskolans utbildningar. En
sökande till nationellt program blir förstahandsmottagen i annan kommun om det sökta programmet
saknas i hemkommunen. Om programmet erbjuds i hemkommunen blir de mottagna i mån av plats.
För sökande till det individuella programmet måste hemkommunen dels göra en bedömning att
personen inte klarar ett nationellt program, dels godkänna kostnaden för att sökanden ska kunna bli
mottagen och erbjudas plats i annan kommun eller till fristående gymnasiesärskola. Läsåret 17/18 blev
96,6 procent av eleverna som sökte till gymnasiesärskolor i Stockholms län antagna till sina
förstahandsval.
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Antalet platser på resursskolor för elever med omfattande behov av särskilt stöd har inte ökat trots en
ökning av det totala antalet elever i länet. Stockholms stad har för sina kommunala resursskolor
beslutat att elever från grannkommuner inte prioriteras för egna elever, vilket innebär att besked om
plats ges först veckan innan skolstart för Tyresöelever. Sammantaget har det begränsade antalet
platser och sena besked om plats upplevts som frustrerande för elever och vårdnadshavare. Gruppen
som berörs är inte stor till antalet men för elever med uttalat behov av lång framförhållning har
situationen inte varit tillfredsställande.
Slutförd gymnasieutbildning
En slutförd gymnasieutbildning är på många sätt en avgörande faktor för ungdomars etablering på
arbetsmarknaden och för övergång till fortsatta studier. Arbetsmarknaden har genomgått förändringar
som missgynnar personer med låg utbildningsnivå. Det handlar om ökade kvalifikationskrav, med allt
fler arbeten som kräver minst gymnasieutbildning och om ökad konkurrens från gymnasieutbildade
om de arbeten som formellt inte kräver gymnasieutbildning. Utbildning och arbetslivserfarenhet är de
två viktigaste faktorerna som bidrar till att unga får arbete. Det innebär omvänt att utan dessa faktorer
blir det svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Fakta från Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar även att utbildningsnivån påverkar möjligheten
att behålla ett arbete. Det förefaller vara så att lågutbildade i högre utsträckning än tidigare hänvisas
till arbeten med otrygga anställningsformer.
Ur ett hälsoperspektiv pekar Folkhälsomyndigheten på att utbildningsnivå, med avklarade gymnasieeller eftergymnasiala studier, är en av flera faktorer som förbättrar förutsättningarna för god hälsa.
Analyser kring avbrott och åtgärder för att stödja elever fram till gymnasieexamen är därför viktiga.
Statistik ur Kolada (kommunal databas) visar att andelen elever från Tyresö som fullföljer sin utbildning
med examen eller studiebevis inom tre år uppgår till knappt 74 procent och inom fyra år är det knappt
82 procent år 2018. Detta avser elever som påbörjat ett nationellt program eller ett
introduktionsprogram.
Av eleverna på de nationella högskoleförberedande programmen uppnåddes grundläggande
högskolebehörighet inom tre år av 75,4 procent och inom fyra år av 84,5 procent där det sistnämnda
sticker ut som en uppgång med nästan 8 procentenheter samt ett totalt värde som är högre än värdena
för Stockholms län och riket.
Under året har en arbetsgrupp med deltagare från grundskolan, Tyresö gymnasium, skolornas
elevhälsoteam EHT, socialförvaltningen, mobila teamet och Ung i Tyresö samarbetat kring frågor som
ska öka elevernas närvaro i Tyresös skolor. Projektet kallas problematisk skolfrånvaro. Mätningar av
frånvaron har gjorts på enheterna, en implementering av rutiner vid frånvaro pågår och ett arbete
kring övergångar/överlämningar av elever mellan skolor pågår.
Statistik från CSN har tagits fram över hur stor andel av Tyresös gymnasielever som under läsåret fått
studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro. För läsåret 17/18 uppgick andelen till 13,3
procent, som jämförelse var andelen i Stockholms län 11,2 procent och i riket 8,5 procent. Mot
bakgrund av att 80 procent av eleverna i Tyresö går på gymnasieskolor utanför kommunen har en
uppföljning och dialog kring ogiltig frånvaro inletts med de tre gymnasieskolor utanför kommunen som
har störst antal Tyresöelever, Fredrika Bremergymnasiet, Värmdö gymnasium och Nacka gymnasium.
Från och med 2019 kommer beställarenheten följa upp andelen tyresölever som fått sitt studiebidrag
indraget på grund av ogiltig frånvaro under läsåret på respektive skola.
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I uppföljningen av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för 2018 var 201 ungdomar registrerade
KAA är den skyldighet kommunen har att följa upp de ungdomar under 20 år som har fullgjort sin
skolplikt men inte genomgår gymnasiala studier eller fullföljt sin gymnasieutbildning med
examensbevis. Syftet med uppföljningen är erbjuda hjälp för de ungdomar som saknar sysselsättning
att erbjuda hjälp till fortsatta studier eller arbete. För elever med genomgången gymnasieutbildning
med studiebevis är syftet att stötta till kompletterande studier fram till examensbevis. Från och med
1 juli 2018 omfattas inte elever på introduktionsprogrammen av aktivitetsansvaret, vilket påverkar
statistik i jämförelser med tidigare år. Av de registrerade vid den senaste mätningen var 69 procent i
studier, i arbete, i åtgärder eller annan sysselsättning, 4 procent saknade sysselsättning och 26 procent
var registrerade med okänd sysselsättning. Under våren kommer uppsökande verksamhet ske mot
gruppen som saknar sysselsättning och där uppgift saknas om ungdomarnas sysselsättning.
Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen,
trädde i kraft den 1 juli 2018 och ansökan kunde göras fram till den sista september. Migrationsverket
stoppade under hösten alla beslut enligt den nya lagen av rättssäkerhetsskäl för den sökande i
avvaktan på beslut från Migrationsöverdomstolen om tolkningar kring den nya lagen. Detta medförde
att alla beslut försenades och en oro hos de som ansökt och inte fick besked. Det som skiljer
folkbokfördas och asylsökandes rätt till utbildning är att en asylsökande inte har rätt att påbörja
utbildning på nationellt program efter att denne har fyllt 18 år och för en folkbokförd är gränsen hösten
det år hen fyller 20 år. Det finns dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på ett
nationellt program till de ungdomar som fyllt 18 år. I Tyresö är det ett fåtal elever som kan beröras av
förseningen och vid ett fall gjordes en positiv bedömning av att låta en elev påbörja gymnasieutbildning
som överklagat sitt beslut om åldersuppskrivning till att vara över 18 år.
Verksamhetens inriktning
Trender i nuvarande sökmönster till gymnasieskolan är att ekonomiprogrammet och
teknikprogrammet är de högskoleförberedande program som fortsätter öka. Naturbruk, vård- och
omsorgs och industritekniska är yrkesprogram som ökar. Störst nedgång är hos bygg- och
anläggningsprogrammet som minskat med knappt 50 procent sedan 2011, trots att branschen spår en
framtida kraftig arbetsbrist. Andra yrkesprogram med färre sökande är hantverksprogrammet och
hotell- och turismprogrammet. De estetiska och humanistiska programmen är de
högskoleförberedande program som minskar mest.
Flest tyresöelever har valt i fallande ordning samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet,
naturvetenskapsprogrammet-, teknikprogrammet och det estetiska programmet. Dessa program har
sammanlagt valts av över 60 procent, med samhällsvetenskapsprogrammet som det klart största
programvalet med 18,7 procent av tyresöeleverna, i december 2018. Av yrkesprogrammen har el- och
energiprogrammet valts av flest Tyresöelever varav de flesta också har valt att studera på Tyresö
gymnasium. Nästan 11 procent läser på någon form av introduktionsprogram vilket är en liten ökning
jämfört med 2017. De flesta väljer Tyresö gymnasium
Gymnasiesärskolorna har cirka 1 100 elever totalt i länet. Skolformen består av nio nationella program
samt ett individuellt program. Samtliga program är fyraåriga och alla är yrkesinriktade. På
gymnasiesärskolan i Tyresö erbjuds det individuella programmet och yrkesinriktningarna, Fastighet,anläggning och byggnation samt Hälsa, vård och omsorg. Tyresö har i december 2018, 25 elever som
läser inom gymnasiesärskoleutbildning. Av dessa läser 11 elever på ett individuellt program och 14
elever på ett nationellt program. De 13 elever som läser på en skola utanför Tyresö har valt inriktningar
som inte erbjuds i hemkommunen eller har andra särskilda skäl för att läsa utanför hemkommunen.
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Framtid
Förändrad kommunal organisation
Utvecklingsförvaltningen som gymnasiet organisatoriskt tillhört upphörde den sista december 2018
och från den 1 januari ingår gymnasiet samt vuxenutbildningen som en av fyra sektorer i förvaltningen
för liv och hälsa. Förvaltningens övriga ansvarsområden är arbetsmarknad och integration, omsorg om
äldre och personer med funktionsnedsättning, samt stödinsatser för Tyresöborna genom livets olika
skeden. Förvaltningen ansvarar också för Tyresös kultur- och fritidsverksamheter, där bland annat
bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar ingår.
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden upphörde den sista december 2018. Den nya nämnden
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer från den 1 januari ansvara för sektorn för
gymnasium och vuxenutbildning.
Gymnasieskolor, gymnasieplatser och utbildade lärare
Regeringen tillsatte under våren 2018 en utredning om styrningen av gymnasieskolan som ska
presenteras i början av 2020. För att skapa en bättre matchning mellan utbildningsutbudet och
arbetsmarknadens behov, säkerställa att resurser används effektivt och öka likvärdigheten vill
regeringen utreda en regional planering och dimensionering av gymnasieskolan. Utredaren ska föreslå
en modell för hur gymnasieskolan kan planeras och dimensioneras regionalt. Utredaren ska också se
över hur finansieringen av utbildning i den regionala planeringen och dimensioneringen kan se ut.
Utredaren ska även överväga om den regionala planeringen ska innefatta beslut som pekar ut var i en
region en viss utbildning ska anordnas.
En prognos av befolkningsutvecklingen baserad på underlag från Statistiska centralbyrån visar att
antalet 16-åringar i Stockholms län förväntas öka med 30 procent fram till 2020 och med cirka 40
procent fram till 2030. Storsthlm gav under 2018 ut en rapport där det kommande behovet av
gymnasieplatser i hela regionen beskrivs. Antalet gymnasieelever kommer 2025 vara 20 000 fler än
idag, vilket ställer stora krav på utbyggnad av antalet platser med ett programutbud som motsvarar
efterfrågan både från elever och arbetsmarknaden.
Enligt prognosen för gymnasiesärskolan i Stockholms län kommer det att finnas behov för cirka 340
nya elevplatser till antagningen år 2025 vilket innebär en ökning med knappt 70 platser jämfört med
2018. Vid senaste skolstarten fanns cirka 200 vakanta platser på de nationella programmen och 100
vakanta platser på det individuella programmet. Trots ökat antal elever spås ingen brist på totala
antalet platser. Däremot är utbudet ojämnt fördelat i regionen med ett större utbud geografiskt i södra
regionen och i Stockholms stad jämfört med norra regionen.
Den kraftigt ökade efterfrågan på utbildade lärare omfattar även förskolan och grundskolan, vilket ger
en större efterfrågan än totala antalet lärare som kommer examineras de kommande åren.
Lärarutbildningen är redan idag den utbildning med flest antal studenter på högskolenivå och att en
utbyggnad kan ske till att helt motsvara det framtida behovet anses inte möjligt. Hur lärare ska
attraheras till anställning och hur de så effektivt som möjligt ska arbeta med eleverna kommer, om det
redan inte är det, bli framtida skolfrågor.
Tyresö gymnasium
Tyresö gymnasium har i uppdrag att fokusera på yrkesförberedande nationella program och
introduktionsprogram. Under 2018 fasades de sista klasserna av de högskoleförberedande
programmen ut och skolans fokus är till största delen yrkesutbildningar.
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Cirka 50 procent av ungdomarna i Tyresö kommun med målgruppstillhörighet särskolan har valt att
studera på Tyresö gymnasiesärskola. Ungdomar från andra kommuner kan söka till Tyresö
gymnasiesärskola.
Tyresö gymnasium erbjuder introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till nationella
program. Cirka 10 procent av ungdomarna i Tyresö i åldersgruppen läser inom
introduktionsprogrammen på Tyresö gymnasium.
Tyresö gymnasium erbjuder även Second Chance School, som är en yrkesintroduktionsutbildning för
ungdomar mellan 17-24 år med oavslutad gymnasieutbildning.
Vid slutantagningen i augusti 2018 hade gymnasiet fyllt flertalet erbjudna platser.
Gymnasiet har ett tätt samarbete med branscherna och arbetsmarknaden efterfrågar Tyresöelever.
Utlandsförlagd praktik är ett aktivt utvecklingsområde i verksamheten. Tyresö gymnasium har ett
pågående certifieringsarbete och har infört certifieringar på tre av yrkesprogrammen; El-programmet
(teknik) som samarbetar med Elteknikbranschens gymnasium (ETG), El-programmet (eldata) i
samarbete med Cisco och Byggprogrammet som samarbetar med Byggnadsindustrins yrkesnämnd
(BYN).
Gymnasiesärskolan har ett gott rykte och samverkar med andra gymnasiesärskolor, både kommunala
och fristående. I gymnasiesärskolan får varje elev det stöd och den arbetsro som krävs för att nå så
långt som möjligt utifrån sina egna förmågor. De nationella programmen som erbjuds är utvalda i
förhållande till efterfrågan på arbetsmarknaden och gymnasiesärskolan har ett omfattande samarbete
med arbetsplatser, vilket leder till att fler elever får arbete och går ut i egen försörjning.
Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika
värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Arbete med attityder, studiero och värdegrund är
centrala och arbetet baseras på likabehandlingsplanen. Under 2018 har ett skolövergripande arbete
med studiero genomförts.
Tyresö gymnasium har även arbetat fram rutiner kring förebyggande stödåtgärder i kärnämnena och
uppföljning av elever som trots åtgärder fått F i kurser. Under läsåret 17/18 erbjöds elever att läsa om
kärnämnen för att öka möjligheten att nå gymnasieexamen, med goda resultat. Denna möjlighet
erbjuds även under läsåret 18/19.
Tyresö gymnasium genomgår en digital utveckling för att förenkla samarbete mellan kollegor och att
kunna erbjuda en lättöverskådlig, pedagogisk digital miljö för eleverna. Under 18/19 sker
kompetensutveckling framför allt i Vklass, kommunens gemensamma lärplattform.
Elevhälsovårdstemat har genomgått en utbildning i Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) regi
och en elevhälsorepresentant har under hösten 2018 deltagit i det kommunövergripande projektet
”Problematisk skolfrånvaro”, ett projekt kring frågor som ska öka elevernas närvaro i Tyresös skolor
och förenkla övergångar/överlämningar av elever mellan bland annat grundskola och gymnasium.
På Tyresö gymnasium har förstelärare under 2018 fokuserat på digital utveckling, utveckling och
kvalitetssäkring av APL, språkutvecklande arbetssätt och utveckling av yrkesintroduktion i grupp.
Samtlig personal ingår i skolövergripande grupper med olika uppdrag. Utöver grupper kopplade till
försteläraruppdragen fokuseras marknadsföring, e-sport, traditioner, trygghet och skoldemokrati.
Tyresö gymnasieskola är en Amnestyskola sedan några år tillbaka.
Tyresö gymnasium har deltagit under GY-mässan i november 2018 samt haft egna mässor i Tyresö
centrum. Intresset är förhållandevis stort, inte minst kring nyheten e-sport för framför allt elever på
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El-programmet (eldata), men som även vänder sig till skolans övriga elever. Gymnasiesärskolan deltog
i Gymnasiesärskolemässan på Fryshuset under hösten 2018.
Studieresultat våren 2018
Av skolledningens analys av studieresultat på nationella yrkesförberedande program framgår att 71
procent av eleverna nådde gymnasieexamen våren 2018. Motsvarande siffror 2016 var 68 procent och
2017 81 procent. Tittar man på betygsmedelvärdet för yrkesprogrammen har det ökat från 10,5 våren
2017 till 11,0 våren 2018.
Ett program som nådde betydligt högre andel som nådde gymnasieexamen var Bygg - och
anläggningsprogrammet, som gick från 67 procent elever med gymnasieexamen 2017 till 90
procent med gymnasieexamen våren 2018. Flera elever på programmet nådde gymnasieexamen
genom gymnasiets satsning på att erbjuda möjlighet att gå om kurser som krävs för att nå en
gymnasieexamen. Eleverna har delvis haft kvällsundervisning för att nå detta mål. Certifieringen av
ETG-elever inom elprogrammet är också värd att nämna, där 73 procent av de som genomförde ETGs
slutprov erhöll certifikat. På gymnasiesärskolan nådde 100 procenten gymnasiesärskoleexamen.
Några effekter av årets verksamhetsarbete
I årets satsning på digital utbildning av pedagogisk personal har nästan samtliga nått årets uppsatta
utbildningsmål. Den ökade kompetensen påverkar medarbetarnas arbetsmiljö och elevernas
studiesituation på ett positivt sätt. Ökad digital kompetens, liksom fokusarbetet i skolövergripande
grupper, har ändrat arbetssättet till att få mera inslag av kollegialt samarbete.
E-sportgruppens arbete tillsammans med elever, lärare och övrig personal är ett exempel på
samarbete som dels är motivationshöjande, dels på ett naturligt sätt utgör en del av studierna genom
att det kan kopplas till gymnasiearbetet som eleverna genomför i årskurs 3. Framöver kommer övriga
elever på Tyresö gymnasium att ha möjlighet att delta i e-sportssammanhang. Det återstår att se hur
marknadsföringseffekterna när det gäller el-programmets inriktning el-data- och övriga program
påverkar söktrycket.
Utvecklingen av APL-verksamheten har delvis skett i samarbete med Skolverket och delvis finansierats
av statsbidrag. Arbetet har bland annat inneburit förbättrade bedömningar av APL-platsernas
arbetsmiljöer, fler elevbesök på APL-platserna samt möjligheter för handledare att gå
handledarutbildning. Även gymnasiesärskolans nationella program är med i detta arbete.
Yrkesintroduktionsutbildningen i grupp har en studieplan på två år med målet anställningsbarhet.
Elevantalet har ökat från 19 elever hösten 2017 till 38 elever hösten 2018, då fem olika inriktningar
(husbyggnad, måleri, frisör, stylist och fordonsteknik) startade. Även antalet erbjudna inriktningar har
ökat jämfört med 2017, då tre inriktningar erbjöds. Yrkesintroduktionsutbildningen i grupp innebär en
alternativ utbildningsväg för de elever som av olika skäl inte har möjlighet att läsa mot
gymnasieexamen. Redan nu har de första eleverna fått sin första anställning.
Effekterna av gymnasiesärskolans del av arbetet med studiero är särskilt värt att lyfta. Både individuella
och nationella programmen har arbetat med den fysiska arbetsmiljön. Man har dels skapat rum i
rummet i form av bås där elever kan arbeta mer avskilt och minimera syn- och hörselintryck, dels
införskaffat höj- och sänkbara elevbord med tillhörande skärmar, liksom hjälpmedel som stressvästar
och stressbollar. Lärarna har skapat hjälpmedel i form av lappar med grön och röd sida där eleverna
tyst kan förmedla om de behöver hjälp och lärarna se hur väl gruppen har kommit igång med uppgifter.
Vidare har lärarna förtydligat och delat upp kursmål och på individuella programmet förtydligat
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progressionstrappor med enklare språk och bilder för att gynna elevernas inflytande över lärande och
undervisning.

Verksamhetsmått
Antal gymnasieelever

Utfall 2017

Budget 2018

Utfall 2018

Enskild regi

790

819

817

Kommunal i andra
kommuner

778

756

813

12

11

15

1580

1586

1645

Tyresö gymnasium

522

531

498

varav från andra
kommuner

155

156

140

varav nyanlända ej
folkbokförda i Tyresö

60

22

37

varav folkbokförda i
Tyresö

307

353

321

1887

1939

1966 1

Enskild regi

6

5

7

Kommunal i andra
kommuner

3

2

5

Summa

9

7

12

Tyresö gymnasiesärskola

35

39

31

varav från andra
kommuner

21

18

19

varav folkbokförda i
Tyresö

15

21

12

Gymnasiet

Landsting
Summa

Summa gymnasieelever
folkbokförda i Tyresö
kommun exklusive
gymnasiesärskolan
Gymnasiesärelever

1

1 645 + 321 = 1 966, dvs. folkbokförda Tyresöelever på skolor utan för kommunen och på Tyresö gymnasium.
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Totalt elever
folkbokförda i Tyresö

1911

1967

1990

varv gymnasiet

1887

1939

1966

24

28

24

varav gymnasiesärskolan

Nyckeltal

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 201812

Gymnasieskola Gymnasieelever med
examen eller studiebevis
inom 4 år, hemkommun,
andel (%) (N17457)

79.6%

76.9%

78.1%

81.9%

Gymnasieskola Gymnasieelever med
examen eller studiebevis
inom 4 år,
lägeskommun, andel (%)
(N17458)

66.2%

58.0%

64.0%

61.0%

Ekonomi
Resultaträkning per verksamhetsområde
Resultaträkning beställare gymnasiet
Belopp i tkr
Anslag

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

205 881

202 691

213 666

29 921

34 440

33 087

235 802

237 131

246 753

Taxor och avgifter
Övrigt
Intäkter
Personalkostnader
Köp av verksamheter
Interna kostnader
Lokalkostnader
Övrigt
Kostnader
Resultat

2993

2576

2895

157857

162443

172072

51488

58763

57903

638

449

394

5192

3850

5967

218 168

228 081

239 231

17 634

9 050

7 522
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Resultaträkning Tyresö gymnasium
Belopp i tkr
Anslag
Taxor och avgifter

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

62 960

61 100

59 544

16

25

12

7 627

4 272

7 058

Intäkter

70 603

65 397

66 614

Personalkostnader

49 874

45 743

47 326

178

19

41

Övrigt

Köp av verksamheter
Interna kostnader

3 537

3 562

3 283

Lokalkostnader

15 659

14 338

12 601

Övrigt

10 974

9 104

12 198

Kostnader

80 222

72 766

75 449

Resultat

-9 619

-7 369

-8 835

Utfall intäkt 2018

Utfall kostn 2018

Avvikelse

Beställare

259 125

250 982

8 143

Utförare

66 614

75 449

-8 835

Driftsredovisning per verksamhet
Totalt gymnasiet
Verksamhet

Resultat totalt

-692

Driftredovisning beställare
Verksamhet

Utfall intäkt 2018

Utfall kostn 2018

Avvikelse

Gymnasium

246 753

239 231

7 522

Gymnasiesärskola

9 554

9 331

223

Förvaltningsgemensamt

2818

2420

398

259 125

250 982

8 143

Verksamhet

Utfall intäkt 2018

Utfall kostn 2018

Avvikelse

Gymnasium

66 614

75 449

-8 835

Totalt Gymnasiet

66 614

75 449

-8 835

Totalt Gymnasiet

Driftredovisning Tyresö gymnasium
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Kommentar
Beställarsidan:
Förvaltningen redovisar ett ekonomiskt överskott på 8,1 mkr. Verksamhetsområdet gymnasiet har fått
kompensation för fler elever i demografiavstämningen 2018 med 5,9 mkr. Migrationsverket avslog
Tyresö kommuns ansökan om ersättning för asylsökande elever som har en annan vistelsekommun
med drygt 1,6 mkr. Tyresö kommun har överklagat beslutet.
Utförarsidan:
Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 8,8 mkr för perioden, vilket orsakas av att det är färre
elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat 2018. Programpengen täcker inte totala
kostnader. Under 2018 har det också varit engångskostnader för säkerhetshöjande insatser.
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Uppföljning av riskhanteringsplan
Risk

Åtgärder

Kontrollinsatser

Ansvar

Att elevantalet inte ökar

Övergångsplan,
marknadsföringsinsatser,

Uppföljning antal elever,
följa upp besök, samt
elevprognos

Rektor

Svårighet att uppnå
ökade kunskapsresultat

Analys av resultat och
betyg, plan för
stödåtgärder, elevhälsa,
speciallärare,
resurstimmar, utökat
mentorskap

Uppföljning av resultat
och betyg i det
systematiska
kvalitetsarbetet flera
gånger per år. Statistik
från Skolverket

Rektor

Att unga inom det
kommunala
aktivitetsansvaret inte
får den hjälp de har rätt
till

Framtagen
handlingsplan följs

Rapportering till SCB och
uppföljning

Gymnasie- och
vuxenutbildningschef

Kommentar: Tyresö gymnasium har deltagit under gymnasiemässan i november 2018 samt haft egna
mässor i Tyresö centrum. Intresset är förhållandevis stort, inte minst kring nyheten e-sport för framför
allt elever på El-programmet, inriktning eldata, men som även vänder sig till skolans övriga elever.
Gymnasiesärskolan deltog i Gymnasiesärskolemässan på Fryshuset under hösten 2018. Tyresö
gymnasium har i uppdrag att fokusera på yrkesförberedande nationella program och
introduktionsprogram. Under 2018 fasades de sista klasserna av de högskoleförberedande
programmen ut och skolans fokus är till största delen yrkesutbildningar. Vid slutantagningen i augusti
2018 hade gymnasiet fyllt flertalet erbjudna platser. Tyresö gymnasium arbetar aktivt med utveckling
av APL, lärling, certifiering av tre av yrkesprogrammen samt ett nära samarbete med branschen.
Av skolledningens analys av studieresultat på nationella yrkesförberedande program framgår att 71
procent av eleverna nådde gymnasieexamen våren 2018. Motsvarande siffror 2016 var 68 procent och
2017 81 procent. Tittar man på betygsmedelvärdet för yrkesprogrammen har det ökat från 10,5 våren
2017 till 11,0 våren 2018. Tyresö gymnasium har även arbetat fram rutiner kring förebyggande
stödåtgärder i kärnämnena och uppföljning av elever som trots åtgärder fått F i kurser. Under läsåret
17/18 erbjöds elever att läsa om kärnämnen för att öka möjligheten att nå gymnasieexamen, med
goda resultat. Denna möjlighet erbjuds även under läsåret 18/19.
Det har blivit en utökad bemanning inom det kommunala aktivitetsansvaret. Det finns rutiner och
handlingsplan som följs.
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Sammanfattande bedömning
Bedömningen är att målet om att Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner är i hög grad uppfyllt.
Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som erbjuder yrkesprogram,
men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till
gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna
som förstahandssökande där. Antalet utbildningsplatser på resursskolor i länet är för vissa inriktningar
mer begränsat. Andelen elever i Tyresö som får examen eller studiebevis efter fyra år har ökat något
mellan 2017 och 2018. För Tyresö gymnasium har andelen minskat.
Folkbokförda 16-åringar i Stockholms län, ökar med 6,3 procent (drygt 1 500 personer) och
förstahandssökande till alla nationella program ökar med 9,3 procent. Vid antagningen 2018 fick 72
procent av Tyresöungdomarna sitt förstahandsval. Antalet platser på resursskolor för elever med
omfattande behov av särskilt stöd har inte ökat fast elevantalet har ökat. Av Tyresös cirka 1 900
gymnasieelever går 24 på gymnasiesärskolan.
Frånvaron inom gymnasieskolan är en prioriterad fråga på länsnivå där Stockholms Stad önskar
gemensamma satsningar på att komma tillrätta med skolfrånvaro inom gymnasieskolan. Grundskolan,
gymnasiet och socialförvaltningen i Tyresö medverkar sedan hösten 2017 i projektet: Problematisk
skolfrånvaro, initierat och drivet av Storsthlm.
De särskilda uppdragen har genomförts. Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats
Kompassen
har
presenterats
för
kommunledningsutskottet
och
gymnasieoch
arbetsmarknadsnämnden i april samt kommunstyrelsen i maj. Underlaget har behandlats i
lokalförsörjningsplanen och den strategiska lokalgruppen har fått i uppdrag att i samarbete med
förvaltningen och nämnden göra en samlad utredning om hur gymnasiets lokaler ska användas.
Tyresö gymnasium
Tyresö gymnasium har i uppdrag att fokusera på yrkesprogram och introduktionsprogram samt
gymnasiesärskolan. Tyresö gymnasium erbjuder också Second chance school som är en
yrkesintroduktionsutbildning. Antalet elever på yrkesintroduktion mot ett yrke för elever med svenska
som andra språk har ökat och redan nu har de första eleverna fått sin första anställning. Tyresö
gymnasium väljs av 16 procent av de folkbokförda eleverna. Vid slutantagningen hade gymnasiet fyllt
flertalet erbjudna platser.
Elevenkäten som genomförs i årskurs 2 på de nationella programmen visar på ett sämre resultat än
året innan. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Enkäten visar på ett
sämre resultat än föregående år. Elever har kontinuerlig dialog med mentorer om sina studier och sin
utveckling. Elever har delvis möjlighet att vara med i planering av kurser och få utvärdera kurser bland
annat utifrån på eget inflytande. Skolledning och elevhälsoteamet följer elevernas kunskapsutveckling
genom klasskonferenser och genom att följa upp betyg. Tyresö gymnasiums elever upplever i högre
grad än länssnittet att mentorsarbetet känns positivt. Under året har Tyresö gymnasium arbetat
särskilt kring rutiner för stödåtgärder i kärnämnen.
Gymnasiesärskolan har ett gott rykte och samverkar med andra gymnasiesärskolor och har ett nära
samarbete med arbetsplatser.
Ett särskilt arbete med studiero har genomförts för hela skolan. Insatser sätts in för att marknadsföra
skolan och inför läsåret 19/20 kommer en ny profil erbjudas på el- data programmet, e-sport.
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Sjukfrånvaron ligger på drygt fyra procent.
Ekonomiskt resultat
Förvaltningen redovisar ett ekonomiskt överskott på 8,1 mkr avseende beställarsidan.
Verksamhetsområdet gymnasiet har fått kompensation för fler elever i demografiavstämningen 2018
med 5,9 mkr. Migrationsverket avslog Tyresö kommuns ansökan om ersättning för asylsökande elever
som har en annan vistelsekommun med drygt 1,6 mkr. Tyresö kommun har överklagat beslutet.
Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 8,8 mkr för perioden, vilket orsakas av att det är färre
elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat 2018. Programpengen täcker inte totala
kostnader. Under 2018 har det också varit engångskostnader för säkerhetshöjande insatser.
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