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Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 § 18 att anta riktlinjer för lokalförsörjning. En
sammanhållen lokalförsörjningsplan ska årligen behandlas i kommunstyrelsen. Nämnderna
ansvarar för planering av nämndens lokalbehov. Enligt riktlinjerna har nämnderna ansvar för
att ta fram den årliga lokalbehovsanalysen som utgör ett underlag till kommunens
sammanhållna lokalförsörjningsplan.

Befolknings- och behovsprognos
Tyresö kommuns befolkningsprognos påverkas av nybyggnation, befintlig befolknings
åldersstruktur och flyttmönster. Bedömningarna av byggprojekt ses som säkra för de närmaste
två åren, därefter påverkas prognosen av konjunktur och bostadsmarknad.
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Kommentar:
I diagrammet ovan syns de befolkningsprognoser för de tre senaste åren. Det är mycket små
variationer mellan årsprognoserna. Den senaste prognosen avviker lite då den sträcker sig
längre fram i tiden jämfört med de tidigare årsprognoserna.

Gymnasieskola
Befolkningsprognosen pekar mot en ökning av antalet elever i kommunen under planperioden.
Till år 2035 beräknas befolkningen i ålder 16-18 år öka med cirka 200 elever jämfört med idag.
Idag finns det cirka 2100 elever i ålder 16-18 år i Tyresö kommun. Av de folkbokförda eleverna
var det cirka 12 procent dvs. i genomsnitt 256 elever som studerade på Tyresö gymnasium
under läsår 2021/2022 och 2030 elever studerade på gymnasieskolor i andra kommuner.
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Kommentar:
I diagrammet ovan syns att totalt antal folkbokförda elever i Tyresö varit omkring 2000 elever
de senaste åren men att elevantalet ökar över tid. När det gäller antal tyresöelever som väljer
friskolor så har det ökat under de senaste läsåren. Antal tyresöelever som läser på Tyresö
gymnasieskola har sjunkit under de tre senaste läsåren.
Utöver ovanstående så finns det cirka 10 elever per år som studerar på landstingsskolor.
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Kommentar:
I tabellen ovan framgår det att totalt antal inskrivna elever i Tyresö gymnasium under de fyra
senaste läsåren har minskat. Antal elever från andra kommuner har succesivt minskat under
hela perioden. När det gäller antal tyresöelever så ökade antalet fram till läsår 2018/2019 men
har därefter minskat. Minskningen det sista två läsåren beror dels på avvecklingen av
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byggprogrammet och hotell- och turismprogrammet samt en minskning av elever som läser
språkintroduktion vilket är på grund av förändringar i migrationen nationellt och lokalt.

Gymnasiesärskola

Antal elever på Tyresö
gymnasiesärskola
37

21
16

2017/2018

2018/2019

Tyresö särgymnasium, Tyresöelever

11
2019/2020

28

24

21

19
12

32

31

31

21
13

2016/2017

37

34

8

9

2020/2021

2021/2022

Tyresö särgymnasium, från andra kommuner

Summa Tyresö särgymnasium

Kommentar:
Under läsår 2021/2022 har det funnits i genomsnitt totalt 37 elever inskrivna i Tyresös
gymnasiesärskola vilket är fem fler elever jämfört med föregående läsår. Av dessa utgör cirka en
tredjedel tyresöelever och två tredjedelar utgörs av elever från andra kommuner. Orsaken till att
en relativt stor andel elever från andra kommuner har valt Tyresö gymnasiesärskola anses bero
på programutbudet där det individuella programmet utgör två tredjedelar av elevvolymen på
gymnasiesärskolan samt ett gott rykte om en bra och stabil verksamhet.
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Kommentar:
Under de senaste sex läsåren har antal tyresöelever inskrivna i gymnasiesärskola varit mellan 2330 elever. Trenden är att antalet elever ökar över tid.
Ökningen sker främst på det individuella programmet. Under samma peroid ses en trend att
färre elever valt Tyresö gymnasiesärskola till förmån för fristående gymnasiesärskolor eller
gymnasiesärskolor utanför kommunen. Orsaken till det beror främst på att Tyresö
gymnasiesärskola erbjuder två av nio nationella program vilka är programmet för fastighet,
anläggning och byggnation samt programmet för hälsa, vård och omsorg.

Vuxenutbildning
De senaste årens omställning till ett högre tryck på yrkesutbildningar i kombination med
arbetslöshetseffekter på grund av coronapandemin har lett till att huvudmannen nu ser över
utvecklingen av främst program och kursutbud samt prioriterar den utveckling som krävs av
vuxenutbildningen som helhet.
På nämndsammanträdet den 17 mars 2022 gav gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden barnoch utbildningsförvaltningen uppdrag att bland annat utreda möjligheterna för att utveckla
befintligt kursutbud. Uppdraget kan på sikt innebära förändringar i lokalbehov.
Vuxenutbildningen har en växande verksamhet och står inför stora utmaningar. Detta gäller
såväl nationellt, regionalt som kommunalt. I samband med coronapandemin har arbetslösheten
ökat. Det innebär att vuxenutbildningen är en viktig aktör vad gäller att skapa utbildningar som
leder till jobb. Idag studerar ca 1200-1400 personer kurser i löpande undervisning och antalet
väntas öka under kommande år.
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Verksamheten behöver utöka satsningar på yrkesutbildningar. En ökad andel av eleverna
kommer att gå en sammanhållen utbildning på minst 6 månader. Det ökade behovet av
specialpedagogik inom vuxenutbildningen gör att verksamheten behöver skapa pedagogiska
mötesplatser som exempelvis lärcenter där det finns möjligheter att få individuellt stöd,
vägledning och möjlighet till hjälp med studierna.
Satsningar har påbörjats för att kompetensutveckla kommunens vårdpersonal inom ramen för
äldreomsorgslyftet vilket också bidrar till ett ökad efterfrågan på platser för utbildning.

Lokalbehov
Gymnasiet och gymnasiesärskola
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram en strategi för Tyresö gymnasium. Strategin sträcker sig 10 år fram i tiden och
antogs i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 27 maj 2021.
I samband med antagandet av nya strategin så togs beslut om att se över möjligheterna att
starta två nya program på Tyresö gymnasium. Den 26 augusti 2021 fattade gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslut om att starta vård- och omsorgsprogrammet och försäljningsoch serviceprogrammet. Programmen startar till hösten 2022 och lokalerna har anpassats för
att fylla de krav på funktioner som ställs för att kunna bedriva de nya programmen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har även gett förvaltningen uppdrag att undersöka
om det finns möjligheter att starta två högskoleförberedande program i nya centrumnära
lokaler. En behovsanalys är genomförd och godkänd för att klargöra hur lokalbehoven ser ut
för att kunna starta en gymnasieskola med högskoleförberedande program. Målsättningen är att
försöka hitta lämpliga lokaler med centrumnära läge till hösten 2023. En lokalutredning pågår
för att undersöka mer ingående vad det finns för möjligheter till att hitta lämpliga lokaler för
ändamålet. Kommunens lokalstrateg väntas presentera ett PM för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i september 2022.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har behov av renovering och underhåll av ytskikten i
delar av skolan i de allmänna lokalerna som exempelvis klassrum, korridorer och cafeteria. Det
är viktigt att skapa lokaler som är välkomnande och fräscha så verksamheten anser att lokalerna
behöver ljusas upp och väggar och golvytor behöver ses över.
Köket på Tyresö gymnasium har dömts ut och en fuktskada gjorde att köket stängdes i början
av 2020. Beslut om att bygga ut köket fattades under 2021. Projektering pågår och
ombyggnationen planeras komma igång under hösten 2022 och köket väntas stå klart i slutet av
2023.
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Vuxenutbildning
Eftersom antal elever i vuxenutbildning väntas öka behöver vuxenutbildningen utöka
satsningar på yrkesutbildningar. Detta innebär att befintliga lokaler behöver anpassas för att
möta det förändrade behovet av utbildningar. Befintliga lokaler är utformade för stora grupper
för teoretisk utbildning. Behoven som finns på yrkesutbildningar gör att lokalerna behöver
anpassas för mindre grupper som möjliggör inslag av praktisk undervisning. Under hösten 2022
väntas en behovsanalys tas fram som beskriver hur befintliga lokaler behöver anpassas.
Bland yrkesutbildningarna så är det utbildning inom vård- och omsorgssektorn som förväntas
ökas mest åren framöver. Det har inneburit ett ökat behov av bland annat ytterligare ett
metodrum. Under 2022 har ett nytt metodrum skapats i gymnasiets lokaler, vilket kommer att
samutnyttjas mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.
En ökad satsning på specialpedagogik inom vuxenutbildningen har gjort att verksamheten
behövt skapa pedagogiska mötesplatser som exempelvis lärcenter där det finns möjligheter att
få individuellt stöd, vägledning och möjlighet till hjälp med studierna. Därför genomförs i år
lokalanpassningar i befintliga lokaler. I takt med att vuxenutbildningen utökas så finns ett ökat
behov av fler arbetsplatser till lärare och övrig personal. Därför kommer personalrummet att
anpassas för att få bättre plats när personalgruppen ökar. Satsningarna genomförs under 2022
och finansieras med medel från samlingsanslaget för verksamhetsanpassningar.
Idag finns ett elevcafé inrymt i gymnasiets lokaler som är svårt att nyttja för vuxenutbildningens
elever. På sikt skulle en annan lösning vara önskvärd där caféverksamheten kan förläggas så att
eleverna vid både gymnasiet och vuxenutbildningen kan nyttja caféet.
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