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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2019 för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt
prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för att få en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till
nämnden i samband med delårsrapport 2.
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Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden
januari – april 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar
verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7
Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret
2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda
målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid
befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder
snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet
av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till
beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag
Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet bidrar till att uppfylla
kommunens strategiska mål och de uppsatta nämndmålen. Avseende
fokusområdet trygga hela livet görs insatser för flexibla utbildnings- och
omställningsmöjligheter som leder till arbete eller vidare studier. På
vuxenutbildningen kommer den årliga studerandeenkäten att redovisas i juni.
Andelen som når godkända betyg är hög.
På Tyresö gymnasium bedrivs ett omfattande arbete med att utveckla
yrkesintroduktionsutbildningarna. Andelen som upplever studiero och trygghet
är högre än föregående år. På gymnasiesärskolan känner sig de allra flesta trygga
på sin skola.
Inom fokusområde delaktiga tillsammans visar elevenkäten på gymnasiet att
andelen som upplever möjlighet att påverka utbildningen har minskat sedan
föregående år. Näringslivet deltar i aktivt i både gymnasiets och
vuxenutbildningens utbildningar.
För att stärka den psykiska hälsan har Tyresö gymnasium arbetat med att
förtydliga elevhälsans processer. Vuxenutbildningen har startat en studio för
elever som behöver stöd. Kommunala aktivitetsansvaret har ett nära samarbete
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med Ung i Tyresö, kontaktar ungdomar på olika sätt och kommer genomföra
uppsökande verksamhet i sommar.
De särskilda uppdragen har påbörjats.

Verksamhetsuppföljning
Förvaltningens prognos för helåret är ett ekonomiskt överskott avseende
vuxenutbildningen. För gymnasiet är prognosen ett underskott. Ett flertal
åtgärder genomförs. Bl.a. görs en översyn av hyreskostnader och uthyrning av
lokaler.
I den preliminära antagningen till Tyresö gymnasium konstateras att 69 elever
antagits till de nationella programmen, jämfört med 52 elever föregående år.
Bygg- och anläggningsprogrammet kommer fasas ut med början till hösten
2019. Flera insatser för hemmasittare genomförs. En utveckling av
yrkesintroduktionsutbildningarna och e-sportinriktning pågår.
Gymnasiefrekvensen är hög i Tyresö och andelen tyresöelever som tar examen
inom fyra år ligger bland den 25 procent bästa i landet.
För vuxenutbildningen kan konstateras att det är stora elevvolymer och att det
är kö till svenska för invandrare. Det är svårigheter att rekrytera legitimerade
lärare med erfarenhet av vuxenutbildning.

