Styrdokument individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri
Sektorsövergripande
Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (2019)
Dokumenthanteringsplan (2018)
Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter (2017)
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2017)
Riktlinjer för hälso- och sjukvården i Tyresö kommun (2010)
Riktlinje för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah (2015)
Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2019)
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (2019)
Anhörigpolicy (2013)

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2017)
Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen (2018)
Riktlinjer för handläggning av ärenden avseende riskbruk samt missbruks- och beroendevård inom
individ- och familjeomsorgen (2018)
Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga (2015)
Riktlinjer för handläggning vid våld i nära relation (2015)
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning (2012)
Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning (2018)
Riktlinjer för hantering av privata medel inom boenden enligt LSS eller SoL inom äldreomsorgen och
verksamheter för personer med funktionsnedsättning (2014)
Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
(2014)
Handlingsplan samverkan skola/förskola och socialtjänst (2012, årliga revideringar)
Samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län (2017)

Länsgemensamma överenskommelser mellan kommuner och landsting (region) i
Stockholms län
Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktik hjälp med egenvård (2015)
Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)
Överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017)
Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (2012)
Avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo (2015)
Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelse (2012)
Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende (2016)
Överenskommelse med landstinget och juridisk person för bårhus avseende omhändertagande av
avlidna (2016)

Överenskommelse om WebCare ett IT-stöd för samverkan vid in- och utskrivningar på sjukhus
(2012)
Regional överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning
(2014)
Regional överenskommelse mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting om lokal
samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (2016)
Samverkansöverenskommelse missbruks- och beroendevård mellan Tyresö kommun,
Beroendecentrum, primärvården i Tyresö, Frivården Södertörn och Capio psykiatri (2013)
(Inom parentes anges när dokumentet antagits eller senast reviderats)

