Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden
Årsredovisning 2010

Årets verksamhet
Regeringens satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (Yrkesvux), startade i mars
2009 och fortsätter vidare 2010.
Under 2010 har antalet sökande ökat till C3L:s Omvårdnadsutbildning och Barnskötarutbildning.
Nytt från hösten är en utbildning för arbete med personer med funktionsnedsättning. Detta är
vidareutbildning för barnskötar- och vårdelever som har intresse för att arbeta inom
handikappomsorgen.
Studiecenter invigdes, där idén är att studerande ska ha möjlighet möta lärare eller annan personal
för att få hjälp med sina studier eller andra studierelaterade frågor. En av förändringarna är att
matematikämnets hela verksamhet har placerats kring Studiecenter, vars studierum lämpar sig väl
för ämnets metodik med studier i egen takt.
Samarbetet inom Yrkeshögskola Södertörn har fortsatt under året. Arbetet har fokuserat på
samverkan och erfarenhetsutbyte inför årets ansökningar, marknadsföring av yrkeshögskoleutbildningarna samt vid skapandet av den nya hemsidan.
KomAn-projektet övergick under 2010 till genomförandefasen. Tyresö har ansvarat för att
anpassa vuxenutbildningen för personer med funktionshinder. En del i uppdraget är att i
samverkan med företag och organisationer utveckla arbetsplatsförlagd yrkesutbildning, (APY).
Även utveckling av Särvux mot mer yrkesinriktad verksamhet har pågått i samverkan med
projektet. Nytt från 2010 är att vi har kunnat erbjuda kurser i bla Livsmedels- och kassahantering.
Arbetslösheten har fortsatt att stiga under året. Detta såväl för ungdomar som för vuxna. Andelen
öppet arbetslösa och ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder var 4,8 % vid årsbokslutet 2009 har nu
stigit till 5,5 % 2010. En av orsakerna till detta är den finansiella krisen och att vändningen kom
senare till Tyresö än i länet och riket. Även för utrikes födda har arbetslösheten ökat, från 6,2
procent 2009 till 7,0 procent 2010.
Svenska för invandrare (SFI) har i genomsnitt haft 101 studerande per månad. Under året slutade
178 personer, varav 93 elever erhöll betyg och 71 elever övergick till arbete. Genomsnittstid för
att uppnå betyg på D-nivå var under året 262 timmar.
Arbetscentrum har under året arbetat med 358 personer inom olika arbetsmarknadsåtgärder. Av
dessa har 229 personer slutat. För 59 personer var uppdraget olika former av utredning där målet
inte var att personer gick vidare till arbete eller studier. Av de resterande 170 gick 83 personer
vidare till arbete, 23 personer till studier och 64 slutade av andra skäl.
Arbetet med uppföljningsansvaret har förstärkts genom att uppgiften lagts på ”ung i Tyresö”. Där
det finns samlat både studie- och yrkeskompetens, socialsekreterare och arbetsförmedlare som
genom samverkan bättre kan stötta den unge.
En gemensam prislista för alla gymnasieskolor i Stockholms län ska börja gälla från årsskiftet
2010/2011. Det är ett steg i KSL’s vision om effektiv samverkan inom länet. För Tyresö kommun
innebär harmoniseringen av programpriserna ökade kostnader eftersom våra program låg på en
lägre prisnivå.
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Inom gymnasieskolan ser vi att fler elever väljer att läsa utanför kommunen. I budgeten som lades
inför året prognostiserades att 51 % av Tyresö eleverna skulle studera på Tyresö gymnasium,
utfallet landade på 45 % till fördel till andra kommuner som ökade från 23 % till 29 %.
Verksamheten på Tyresö gymnasium har organiserats i enlighet med visionen ”elevens utbildning
i fokus”. Tanken är att varje elev under sin gymnasietid ska ha stöd av en mentor som följer
elevens utveckling. Mentorns stöd och närvaro ska förbättra elevens möjligheter att nå sina
framtida studiemål. Under året har det anordnats temakvällar för personalen som tar upp olika
pedagogiska frågeställningar.
I och med den nya gymnasieskolan som träder i kraft hösten 2011 har programutbudet på Tyresö
gymnasium setts över. Ett intensivt arbete har pågått för att anpassa kursinnehåll och sätta sig in i
nya ämnesplaner som börjar gälla från hösten.
En anpassning till kommande nationella program enligt gy-11 har gjort att IV-organisationen har
setts över för att kunna erbjuda de 8-12 ämnen som krävs för att man ska vara behörig till den nya
gymnasieskolan. Programmet har organiserats i flera små grupper utifrån elevernas olika behov.
Detta har medfört att nyrekrytering krävts och nu finns även beteendevetenskaplig kompetens
inom personalgruppen.
En särskild IT-satsning har gjorts inom IV-programmet samt inom särgymnasiet. Satsningen
innebär att olika pedagogiska program och verktyg kan användas i undervisningen. På Tyresö
gymnasium har ett trådlöst nätverk installerats för att kunna använda nya lärverktyg och metoder i
undervisningen. Gymnasiet vill gå mot en dator per elev för att kunna ge eleverna bästa möjliga
förutsättningar för att lyckas med sina studier.
Arbetet med ung företagsamhet (UF) är framgångsrikt och bedrivs på många program. Tyresö
fick återigen pris för bästa UF-gymnasium i Stockholms län samt pris för bästa produkt ”SodaDream”. En annan utnämning som Tyresö gymnasium fått är Sveriges bästa el-tjej och vår bästa
el-kille kom som nummer två, vilket bådar gott för Tyresös anseende.
Stödbehovet inom särgymnasiet har ökat till följd av att allt fler av elever med större stöd och
omsorgsbehov valt att studera på Tyresö gymnasium. Inom verksamhetsträningen har antalet
elever fördubblats, en ny grupp för elever på tidig inlärningsnivå har startats. För att hantera
tillströmningen har en ökad personalsatsning gjorts.
Förvaltningen har haft i uppdrag från nämnden att öka tryggheten på gymnasiet. Skolan har 14
ingångar vilket gjort det svårt att säkerställa att obehöriga inte befinner sig i lokalerna. Med
anledning av detta har ett nytt inpasseringssystem har installerats. All personal och alla elever har
försetts med inpasseringskort, så nu är endast huvudentrén öppen.
Elprogrammet har utvecklats och blivit ett av Tyresö gymnasiums större program. Detta har
medfört att lokalytan behövt utökats och en allmän uppfräschning har skett för att möta den ökade
tillströmningen av elever
Hotell- och turismprogrammets elever har gjort en månads utlandspraktik i Italien, England eller
Portugal. Detta finansierades helt av EU medel från Leonardo. Även andra program har haft
internationella kontakter bland annat fotboll, hockey och el.
För att en skola ska vara attraktiv för elever är det viktigt att kunna erbjuda en stimulerande
lärmiljö. Det har under året arbetas fram ett förslag på hur Tyresö gymnasium skulle kunna
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utformas för att bli en modern skola, få ökad flexibilitet och utveckla pedagogiska metoder och
därmed skapa goda förutsättningar för eleverna att lyckas.

Ekonomisk uppföljning
VERKSAMHET

REDOVISNING

Belopp i tkr (löpande priser)

BUDGET Överskott (+)
Underskott (-)
2010
2010

2006

2007

2008

2009

2010

GYMNASIE- OCH ARBETS- Kostnad
MARKNADSNÄMNDEN
Intäkt
Netto

69 705
31 776
37 929

242 879
53 394
189 485

247 951
51 742
196 209

273 106
55 864
217 242

283 447
63 511
219 936

277 561
56 716
220 845

Arbetscentrum

Kostnad

35 030

30 025

21 730

21 296

23 605

23 608

3

Intäkt

17 924

16 193

9 988

10 449

12 986

12 237

749

Netto

17 106

13 832

11 742

10 847

10 619

11 371

752

177 524
27 461
150 063

186 493
28 029
158 464

211 088
32 340
178 748

216 792
34 598
182 194

214 960
32 895
182 065

-1 832
1 703
-129

-5 886
6 795
909

Gymnasium

Kostnad
Intäkt
Netto

C3L

Kostnad

34 675

35 330

39 728

40 722

43 051

38 993

-4 058

Intäkt

13 852

9 740

13 725

13 075

15 928

11 584

4 344

Netto

20 823

25 590

26 003

27 647

27 123

27 409

286

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar sammantaget ett överskott för 2010 på 0,9
mnkr.
Arbetscentrums verksamheter redovisar sammantaget ett överskott 0,8 mnkr. Kostnader och
intäkter för de arbetsmarknadsåtgärder som arbetscentrum haft mångåriga avtal för har legat på en
lägre nivå än budgeterat. Däremot har fler köp av arbetsförmågebedömningar skett från
arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
Gymnasieanslaget redovisar sammantaget ett utfall för 2010 ett resultat om -0,1 mnkr. Inom
anslaget har gymnasiesärskolan ett överskott jämfört med budget på 0,8 mnkr. Det hänförs främst
till minskade kostnader för köp av platser i andra kommuner. Resultatenheten Tyresö gymnasium
redovisar underkott om ca 0,4 mnkr. Underskottet härrörs från minskade elevintäkter om ca 1,6
mnkr lägre än budget.
C3L har haft hög efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar, främst yrkesförarutbildningen,
vilket lett till högre intäkter och kostnader än budgeterat.
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Nyckeltal
Gymnasieskola
Antal elever på Tyresö Gymnasium
Antal elever i friskolor
Antal elever i andra kommuner
Andel elever med grundläggande behörighet för högskolan
Andel elever med fullföljd utbildning inom fyra år exkl IV

C3L
Antal studerande per termin
Antal studerande som genomfört yrkesutbildning (ej KY)

Arbetscentrum
Arbetslösa i Tyresö Kommun
- Kvinnor
- Män
- Ungdomar
- Utrikes födda

Utfall
2009
1324
545
512
89%
82%

Utfall
Budget
2010
2010
1265
1270
541
548
604
564
84%
82%

90%
80%

Utfall
2009
713
149

Utfall
Budget
2010
2010
706
675
196
200

Utfall
2009
3,1%
2,9%
3,3%
4,8%
6,2%

Utfall
Budget
2010
2010
3,4%
3,0%
3,2%
2,8%
3,6%
3,5%
5,5%
5,5%
7,0%
5,4%

Nämndmål 2010
Behålla andelen elever på Tyresö gymnasium med grundläggande behörighet för högskolan
till 90 procent. (av de som slutfört sin utbildning).
Måluppföljning:

Målet är inte uppfyllt. Utfallet från skolverkets senaste underlag visade
på 84 % av eleverna i huvudmannens skolor uppnått grundläggande
behörighet till högskolan.

Inom verksamheten för C3L ska betyg G (Godkänd) eller bättre uppnås av minst 90 % av
de studerande som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.
Måluppföljning:

Målet är uppfyllt för vårterminen. Statistiken för höstterminen beräknas
komma i slutet av januari.

Av de studerande som genomgår sammanhållen gymnasial yrkesinriktad utbildning eller
KY-utbildning ska minst 80 % gå vidare till arbete eller högre studier.
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Måluppföljning:

Målet är delvis uppfyllt. Utfallet för de gymnasiala yrkesutbildningarna
kontrolleras utifrån ett rullande schema. Hösten 2010 tillfrågades vårens
avgångselever från yrkesförarutbildningen där 80 % av de tillfrågade
hade erhållit arbete eller valt att studera vidare.
Studerande från KY-utbildningen Systemutvecklare med Java kunde
efter avslutade studier gå till arbete. Medan studerande från den helt nya
YH-utbildningen Webbutvecklare med RIA-iniktning inte erhöll arbete i
överensstämmelse med målet.

Av de arbetslösa som anvisas till arbetscentrum från arbetsförmedlingen ska minst 50
procent gå vidare till arbete eller studier. 40 procent av de personer som anvisas från
socialförvaltningen skall gå vidare till arbete eller utbildning inom ett år.
Måluppföljning:

Målet är uppfyllt. Av dem som anvisades från arbetsförmedlingen gick
65 % respektive 61 % av dem som anvisades från socialförvaltningen
vidare till studier eller arbete.

Alla ungdomar 18-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara i arbete,
utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 90 dagar. (som hänvisats till
arbetscentrum).
Måluppföljning:

Målet är uppfyllt.

Av de arbetslösa flyktingar/invandrade ska 65 procent avslutas till arbete eller studier.
Måluppföljning:

Målet är uppfyllt. 82 % av de avslutade gick till studier eller arbete.

Framtiden
Efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar förväntas var fortsatt hög under 2011. C3L:s
gymnasiala yrkesförarutbildning har tilldelats statligt stöd för ett riksrekryterande intag inom
Yrkesvux. Den statliga Yrkesvux satsningen når sin topp och avslutas 2011. Med start hösten
2011 avser regeringen att skapa ett särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen.
Inom KomAn-projektet kommer arbetet med arbetsplatsförlagd yrkesutbildning (APY) och
yrkesutbildning för Särvux att prioriteras under 2011. Projektet pågår under tre år och ska vara
avslutat under våren 2012. Med reservation för att det kan förlängas med ytterligare 6 månader.
Regeringen har aviserat en utökning av antalet studieplatser inom yrkeshögskolan 2011 och 2012.
C3L har ansökt till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta fler utbildningar under 2011.
Den nya gymnasiereformen Gy2011 ska införas inom vuxenutbildningen hösten 2012. Arbetet
med reformen kommer att påbörjas under 2011, och kommer främst att fokusera kring de nya
ämnesplanerna och kunskapskraven. Meningen är att vuxenutbildningens särart ska bibehållas
med individanpassning och flexibilitet, vilket ska styra upplägget av utbildningen.
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Betygsrätten för vuxenutbildningen har förändrats. Med start 2011 kan även enskilda
utbildningsanordnare erhålla betygsrätt för utbildning motsvarande komvux, särvux eller sfi samt
folkhögskolor som bedriver sfi-utbildning. Betygsrätten innebär rätt att sätta betyg, anordna
prövning samt utfärda betyg.
Tyresö fortsätter sitt deltagande på Kommunförbundet Stockholms län (KSL), och det
utvecklingsarbete som pågår för en gemensam vuxenutbildningsregion. Uppdraget är att
gemensamt erbjuda ett brett och flexibelt utbildningsutbud utifrån medborgarens intressen och
arbetsmarknadens behov.
Arbetscentrum kommer att fortsätta sitt nära samarbete med Arbetsförmedlingen och
försörjningsstödsenheten i Tyresö för att tillsammans fånga upp ungdomar för att underlätta deras
inträde på arbetsmarknaden. Satsningarna på ”Ung i Tyresö” och resursrådet ska fortsätta i nära
samarbete med Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Arbetscentrum deltar i Södertörnsamarbetet och är med i ”Matchning Södertörn” som syftar till
att hitta metoder och samarbetsformer för att bättre och snabbare kunna matcha invandrade ut på
arbetsmarknaden. Genom samverkan vill Södertörnskommunerna med sitt befolkningsunderlag
både kunna driva ett mer framgångsrikt utnyttjande av den statliga arbetsmarknadspolitiken och
samordna ett effektivare utnyttjande av redan befintliga resurser som t ex utbildning, validering,
näringslivet, nätverk etc.
Antal varslade personer har minskat i Sverige och arbetslösheten ökar inte lika snabbt som förra
året. Efterfrågan på arbetskraft har också ökat, främst inom personliga och kulturella tjänster.
Däremot räknar vi med att under 2011 få fler anvisningar från arbetsförmedlingen avseende
personer som blivit utförsäkrade från försäkringskassan.
Gymnasiereformen träder i kraft 2011. Lagstiftningen på området medger varken
specialutformade program eller lokala inriktningar, och nya program har fastställts. Tyresö
gymnasium har anpassat sitt programutbud utifrån de nya förutsättningarna.
I den nya skollagen har regeringen beslutat att avskaffa det individuella programmet för att istället
inrätta fem särskilda introduktionsprogram – preparandutbildning, programinriktat individuellt
val, yrkesintroduktion, individuellt val samt språkintroduktion, som ersätter dagens IVIK. För
Tyresö gymnasium innebär beslutet stora förändringar och ökade kostnader.
Inom ramen för Södertörnssamarbetet har det beslutats att pröva möjligheten att under två år
projektanställa en gemensam kvalitetscontroller med fokus på gymnasieskolan. Vår gemensamma
ambition är att öka mål- och resultatuppfyllelsen inom ramen för gymnasieskolan. Det är därför
viktigt att en mer precis identifiering av olika framgångsfaktorer lyfts fram för att få en spridning
bland alla gymnasieskolor på Södertörn.
Skyldigheten att ge stöd åt elever i svårigheter blir tydligare i nya skollagen och i
gymnasiereformen. Det införs bl.a. krav på skolpsykolog i gymnasieskolan. Detta finns inte idag
på Tyresö gymnasium men behovet finns. Det kan konstateras att antalet elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Den verksamhet med stöd för dessa ungdomar
som startats på IV programmet behöver utvecklas för att ungdomarna skall komma vidare i sin
utbildning. Initialt kommer det att krävas ökade resurser, men långsiktigt innebär det en besparing
för kommunen eftersom dyra externa placeringar kan undvikas.

Sidan 7 (9)

Sjunkande meritvärden har lett till en förändrad organisation inom gymnasiet. Arbete pågår med
att
utveckla
olika
pedagogiska
metoder
och
använda
olika
lärverktyg.
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Bilaga 1
Resultatenhet Tyresö gymnasium
Tidigare års
ackumulerade
resultat

Resultatfond bokslut 2010 (tkr)

Resultat per
31/12-10

IB

Ackumulerat
resultat (31/12)

Resultatfond - Tyresö gymnsium

2 184

-429

UB
1 755

Totalt

2 184

-429

1 755

Inför budgetåret 2010 prognostiserades en högre andel elever på Tyresö gymnasium än det
realiserade utfallet. Detta uppmärksammades under sommaren och anpassningar för att hantera
elevminskningen. Totalt minskade intäkterna för resultatenheten med ca 1,6 mnkr.
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