Socialnämndens uppdragslista
Uppdrag

Utreda specifika
förutsättningar för att
inrätta en familjecentral
samt att uppskatta
ekonomiska resurser för
detta.
Utvärdera förändrad

Diarienummer

Uppdraget
lämnat av

Senast uppdaterad 2018-03-20
Uppdraget
lämnades,
datum

Ansvarig

2017/SN 0087

SN

2017-12-20,
§ 1119

Förvaltningschefen

2017/SN 0070

SN

2017-03-29,

Förvaltningschef

arbetsmetod

§ 1020

försörjningsstöd.

Kommentarer

Behandlas

Maj-nämnden

Handläggare träffar

Utvärderas efter

parter var för sig vid

sex månader

utredning

(juni).

försörjningsstöd från 1
Redovisa en plan för hur
nämnden hållbart och
långsiktigt kan sänka
kostnadsnivåerna för att
uppnå en budget i
balans.

KF

2017-10-26, § 91

Socialnämnden

januari 2018.
Till kommunstyrelsen
den 14 mars.
Rapport varje kvartal
tills planen är
genomförd.

Socialnämnden
2018-01-31, § 1103
Uppföljning aprilnämnden

Kartlägga att
hemtjänstens resurser
fördelas på ett jämställt
sätt och att ta fram
förslag för att rätta till
eventuella ojämställda
förhållanden

KF
(2012/SN 0141)

2016-02-25, § 53

Förvaltningschef/
Myndighetschef
MÄF

Avser motion för
hållbart
jämställdhetsarbete i
enlighet med SKL:s
jämställdhetsintegrering

Maj-nämnden

1

Uppdrag

Utreda förutsättningarna
för att samlokalisera en
dagverksamhet för
personer med
demenssjukdom med ett
kategoriboende för äldre i
Trollbäcken.
Utreda möjligheten för en
ny LOV upphandling
kundval hemtjänst;

Diarienummer

Uppdraget
lämnat av

Uppdraget
lämnades,
datum

Ansvarig

Ordförande SN

2017-10-09

Förvaltningschefen

Ordförande SN

2017-12-11

Förvaltningschefen

Kommentarer

Behandlas

April/maj

Utreda eventuellt
införande av
differentierad ersättning
till utförare
(omvårdnad/service)

Underlag
Lokalförsörjningsplan

April/maj

Behovsanalyser till
kommunplan 2019

Mars

Intern boendepeng inom
ÄO och FO
Revidering av
dokumenthanteringsplanen
för nya GDPR
Samverkan och
handlingsplan för våld i
nära relation
Revidering av
delegationsordningen

SN

2009-12-16, §

Rekrytering av

1095

projektledare pågår
April

April

2

Uppdraget
lämnat av

Uppdraget
lämnades,
datum

Ansvarig

Svar på skrivelse från
KPR om att utreda
möjligheten att införa
Skönsmo-modellen i
Tyresö

Kommunstyrelse-

2018-03-06

Förvaltningschefen

Svar på gemensam
skrivelse från KPR och
KFR om välfärdsteknik.

Kommunala

Uppdrag

Diarienummer

Kommentarer

Kommunala

förvaltningens

pensionärsrådet 2018-

ledningsgrupp

02-13, § 3
Förvaltningschefen

pensionärsrådet

Behandlas

Svar via SN till KLU
och KS.

2018-02-13, § 5

Pågående motioner
Motion

Diarienummer

Inlämningsdatum

Status/remitterad

Behandlas

Återskapa äkta valfrihet inom

2017/SN 0249

2017-10-26

2017-12-07

Mars-nämnden

2018-02-22

2018-03-12

Inlämningsdatum

Status/remitterad

hemtjänsten
Träffpunkter för personer
med funktionsnedsättning

Tyresöinitiativ
Tyresöinitiativ

Diarienummer

Låt ensamkommande barn

2018/SN 0004

Behandlas

2017-11-24

som blir myndiga bo kvar i
avvaktan på beslut om
uppehållstillstånd

3

Uppdrag från nämndplan 2018
Uppdrag
Skolnärvaron ska
noga följas upp för
de barn och unga
som Tyresö
kommun har
placerat
Minst en
administrativ
process har
automatiserats med
hjälp av IT

Möjliggöra
innovation i
omsorgen FO med
hjälp av IT

Diarienummer

Ansvarig
Myndighetschef
IFO

Myndighetschef
IFO
Myndighetschef
MÄF

Myndighetschef
MÄF

Tidplan

Kommentar
Följs upp på
individnivå i
samband med att
insatsen följs upp.

Behandlas

IFO: en översyn av
administrationen
pågår med hjälp av
IT-samordnare för
att bl.a se om det
finns processer
som kan
automatiseras.

Återrapportering i

MÄF: Förenklad
automatiserad
process i Artwise
vid klagomål så att
frågor till utföare
och svar från
utförarna skickas ut
automatiskt och
kommer in
automatiskt i
Artwise
I samråd med IT
föreslås digitala
processer för
förenklad process
kring sjuklöner samt
digital ansökan av
insatser enligt LSS

samband med
delårs 1 i maj.

Återrapportering i
samband med
delårs 1 i maj.

4

och SoL FO
(personer under 65
år)
Möjliggöra
innovation i
äldreomsorgen med
hjälp av IT

Myndighetschef

I samråd med IT

Återrapportering i

MÄF

föreslås möjlighet

samband med

till digital ansökan

delårs 1 i maj.

och enklare
handläggning av de
som enbart ansöker
om trygghetslarm
samt för
riksfärdtjänst.

5

