Handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Karin Sundström

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-02-04

1 (3)
Diarienummer

2021/GVN 0010 010

karin.sundstrom@tyreso.se
Mottagare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhetsberättelse 2020
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Verksamhetsberättelse 2020 för verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola
inklusive gymnasiesärskola och 7 Vuxenutbildning med mål- och
uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet,
ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz
Förvaltningschef

Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde 6 Gymnasieskola inklusive
gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning.
Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för
2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts
upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna
åtgärder för att hantera risker enligt riskhanteringsplanen.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Nämndens resultat ur ett barnperspektiv redovisas i verksamhetsberättelsen.
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Beskrivning av ärendet
Viktiga händelser 2020
Coronapandemin har påverkat verksamheten under större delen av året.
Gymnasiet har bedrivit fjärrundervisning i perioder under vår- och
höstterminen och vuxenutbildningen har bedrivit distansundervisning enligt
rekommendationer från regeringen och folkhälsomyndigheten.
Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år för alla Tyresöelever är på
samma nivå som tidigare år och ligger över rikssnittet. Det har skett en kraftig
förbättring avseende elever på Tyresös gymnasiums yrkesprogram när det
gäller gymnasieexamen inom fyra år. Andel elever på vuxenutbildningen med
betyg i grundläggande och gymnasiala kurser samt genomströmningen inom sfi
(svenska för invandrare) har minskat. Ett lyckat arbete med åtgärder för att få
ekonomin i balans på Tyresö gymnasium har gett gott resultat och
verksamheten bedrevs under 2020 inom den ekonomiska ramen.
Fokusområden, strategiska mål och nämndmål

Fokusområdet Trygghet bedöms som gul. Det är tre nämndmål där två
är gula och målet om gymnasiesärskolan är grön.
Fokusområdet delaktighet bedöms grön. Eleverna i gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan bedömer att de har inflytande och detta har
förbättrats sedan föregående år. De finns etablerade samarbeten med
arbetsmarknaden, men vissa har inte kunnat genomföras 2020 p.g.a.
coronapandemin.
Fokusområdet balans för hållbarhet och hälsa är grön. Eleverna är
nöjda med studie- och yrkesvägledningen. Andelen ungdomar 16-20 år
som varken studerar eller arbetar är låg i Tyresö.
Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

Uppdragen är genomförda förutom två, varav ett är försenade p.g.a.
coronapandemin och ett som inte har kunnat genomföras p.g.a. yttre
omständigheter.
Grundförutsättningar

Grundförutsättningen ekonomi är grön.
Grundförutsättningen hållbar kvalitetsutveckling är grön.
Grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare är grön. Sjukfrånvaron på
gymnasiet och vuxenutbildningen har generellt varit på en låg nivå.
Medarbetarna på vuxenutbildningen har arbetat på distans under större
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delen av året. Personalomsättningen har minskat sedan föregående år
och är ligger i nivå med kommunen som helhet.
Riskhanteringsplan

Åtgärder för att minska riskerna har genomförts.
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