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Delårsrapport 1 arbetsmarknads- och socialnämnden 2020
Viktiga händelser under perioden januari-april
Delåret har i stor grad präglats av covid-19 och de effekter den har haft på verksamheterna
och på samhället i stort. Några av de effekter som hittills har kunnat utrönas är:
o Fler ansökningar om ekonomiskt bistånd och färre hushåll som går till egen
försörjning.
o Minskade krav från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan innebär försämrad
kontroll vilket i sin tur leder till att färre får avslag vad gäller ansökan om ekonomiskt
bistånd.
o Inga nya flyktingar eller kvotflyktingar vilket påverkar förväntade intäkter från
migrationsverket. Antalet kvarstår dock så det kan bli fler som tillkommer under
hösten.
o Minskade uppdrag till arbetsmarknadsenheten.
o Föräldrautbildningar och anhörigstödsutbildningar som skulle genomförts under
våren har fått skjutas upp till hösten.
o Öppnande av träfflokal för personer inom socialpsykiatrin har försenats.
o Försvårat arbetet att rekrytera familjehem.
o Placeringar har förlängts på olika institutioner av personer som tillhör riskgrupper.
o Ett rum på Källans stödboende hålls tomt i ett led att minska smittspridning.
o Socialtjänsthandläggarna har dock anpassat sig väl till de rådande omständigheterna
och varit kreativa för att genomföra möten på nya sätt, t.ex. utomhus och digitalt.
I samband med att arbetsmarknads- och socialförvaltningen bildades i januari tillsattes även
en biträdande förvaltningschef.
Socialpsykiatrin har samlats under en egen enhet i förvaltningen. Enheten består av en
enhetschef, gruppledare och fyra socialsekreterare
Ny enhetschef till barn- och ungdomsenheten har rekryterats och börjar sin anställning i juli.
Ett Vuxteam bestående av representanter från arbetsmarknadsenheten,
försörjningsstödsenheten och Arbetsförmedlingen är på plats sedan 1 mars. Gemensamma
ärendegenomgångar sker varje vecka. Detta skapar ökade möjligheter att ge deltagarna ett
sammanhållet och utökat stöd för att ta sig vidare mot egen försörjning.
Verksamheten har även påbörjat deltagande i ESF-projektet SamMa. Projektets syfte är att
skapa förutsättningar för en målgrupp som idag kan hamna mellan stolarna ska få mer utökat
stöd och hjälp för att komma vidare mot arbete. Det handlar om elever på särgymnasium
eller elever som har aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång, personer på daglig
verksamhet samt personer som får indrag eller avslag på aktivitetsersättning eller sjukpenning.

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft
den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska
beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.
Arbete med att se över samverkan och utskrivningsprocessen utifrån Lag (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS:en, har fortskridit under
perioden.
Etableringscentrum har fortsatt mycket goda resultat att få ut nyanlända i arbete och studier.

Uppföljning Nämndmål
Om målet/målnivån för indikatorn har uppnåtts eller överträffats bedömningen G - g.
Om avvikelsen för målet/indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen A – amber/gul
Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.
Strategiskt mål

Nämndmål

Indikator

Utfall

Mål-

Bedöm- Kommentar

nivå

ning

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses,
snabbt och enkelt

Insatser inom kommunen prioriteras före externa placeringar inom
barn- och ungdomsvården
Antal dygn på HVB-hem för barn 1050
och unga 13-20 år för året

Antal helårsplaceringar på HVBhem för barn och unga 13-20 år
för året
Stödet till föräldrar och närstående till barn, unga och vuxna med
insatser från socialtjänsten utvecklas
Andel enheter med plan för
anhörigstöd
Etablerad samverkan med
externa aktörer gällande
anhörigstöd – minst en
etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)

A
<2555
år,
<852
tertial
<7

R

Mäts för helåret i samband
med
verksamhetsberättelsen.

G

1

Antalet placerade
ungdomar överstiger målet
med 23 %

100 %

G

1

G

Etablerad samverkan med barnoch utbildningsförvaltningen
samt äldre- och
omsorgsförvaltningen – minst
en etablering är ”JA” (JA:1
Nej:0)

1

1

G

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Stödet till personer som står långt från arbete utvecklas

G

Deltagit i daglig verksamhet
1
(sysselsättning) socialpsykiatri och
fått arbete på den reguljära
arbetsmarknaden, (Ja=1, Nej=0)
Aktuell överenskommelse om
1
samverkan mellan socialpsykiatri
och Arbetsförmedlingen, (Ja=1,
Nej=0)

1

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet,
deltagare som A. Börjat arbeta,
andel (%)
Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet,
deltagare som B. Börjat studera,
andel (%)
Lämnat etableringsuppdraget och
börjat arbeta eller studera

>25 %

36 %

G
1

G

Upprättades i samband
med att verksamheten
ingick i SamMa-projektet.

G
17 %

>10 %

G
>45 %

G

95 % av dem som avslutats
från Etableringscentrum

under perioden har gått
vidare till arbete eller
studier.

(status efter 90 dagar), andel (%)

Aktuell rutin för samordning
mellan ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsinsatser (1= JA,
0= NEJ)

1

1

G

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Det drogpreventiva och brottsförebyggande arbetet utvecklas i
samarbete med interna och externa aktörer
Aktuell rutin för samordning
mellan social barn- och
ungdomsvård och missbruk,
(Ja=1, Nej=0)
Aktuell överenskommelse om
samverkan mellan social barnoch ungdomsvård och polisen,
(Ja=1, Nej=0)
Etablerad samverkan med
externa aktörer – minst en
etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)
Etablerad samverkan med interna
aktörer (exkl. skolan) – minst en
etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)
Etablerad samverkan med skola –
minst en etablering är ”JA” (JA:1
Nej:0)

G
1

1

G
1

1

G
1

1

G
1
1
1

G

1

G

Det förebyggandet arbetet för att minska våld i nära relation utvecklas

A

Aktuell överenskommelse om
samverkan med primärvård inom
våld i nära relationer, (Ja=1,
Nej=0)
Aktuell överenskommelse om
samverkan med vuxenpsykiatri
inom våld i nära relationer, (Ja=1,
Nej=0)

1

Aktuell överenskommelse om
samverkan med
ungdomsmottagningar inom våld
i nära relationer, (Ja=1, Nej=0)
Aktuell överenskommelse om
samverkan med polisen inom
våld i nära relationer, (Ja=1,
Nej=0)
Aktuell överenskommelse om
samverkan med kvinnojourer
inom våld i nära relationer, (Ja=1,
Nej=0)
Aktuell samlad plan för
personalens kompetensutveckling
inom våld i nära relationer barn,
(Ja=1, Nej=0)
Aktuell rutin vid indikation på att
en vuxen utsatts för våld inom

1

1

G
1

1

G
1

G
1

1

G
1

1

G
0

1

R
1

1

G

Utvecklingsarbetet inom
området pågår.

ekonomiskt bistånd, (Ja=1,
Nej=0)
Aktuell rutin vid indikation på att
en vuxen utsatts för våld inom
missbruk, (Ja=1, Nej=0)
Aktuell rutin vid indikation på att
en vuxen utsatts för våld inom
socialpsykiatri, (Ja=1, Nej=0)
Aktuell rutin vid indikation på att
en vuxen utsatts för våld inom
sociala barn- och
ungdomsvården, (Ja=1, Nej=0)
Aktuell rutin för att säkra
skolgång för barn i skyddat
boende, (Ja=1, Nej=0)
Systematisk uppföljning av
resultat för att utveckla
verksamheten inom våld i nära
relationer, (Ja=2, Delvis= 1,
Nej=0)

1

1

G
1

1

G
1

1

G
1

1

G
0

2

Upprättades i samband
med att nya riktlinjer
antogs i april.
Behöver utvecklas.

R

Systematisk uppföljning av
biståndsbeslutade insatser till
enskilda på gruppnivå utifrån kön
inom våld i nära relationer, (Ja=1,
Nej=0)

0

Aktuell rutin för att inte röja
skyddade personuppgifter inom

1

Behöver utvecklas.

1

R

1

G

våld i nära relationer, (Ja=1,
Nej=0)
Aktuell rutin för information om
samordnad individuell plan (SIP)
inom våld i nära relationer, (Ja=1,
Nej=0).
Etablerad samverkan med
externa aktörer – minst en
etablering är ”JA” (JA:1 Nej:0)
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

1

1

G
1

1

G

Välfärdsteknik och digitalisering används i verksamhetsutvecklingen
Antal genomförda
aktiviteter/projekt gällande
välfärdsteknik
Antal genomförda
aktiviteter/projekt gällande
digitalisering/automatisering

>3

>3

Uppföljning Grundförutsättningar
Om grundförutsättningen/målnivån för indikatorn har uppnåtts eller överträffats bedömningen G - grön.
Om avvikelsen för grundförutsättningen/indikatorn uppgår till mindre än 10 % är bedömningen A – amber/gul
Om avvikelsen överstiger 10 % är bedömningen R - röd.
Grundförutsättning

Mål

Indikator

Utfall

Mål-

Bedöm- Kommentar

nivå

ning

Hållbar ekonomi

Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom
budgetram
Andel verksamheter som
bedriver sin verksamhet inom
budgetram (%)
Andel verksamheter med en
prognossäkerhet i augusti inom
+/- 1 % (rapporteras endast för
helår)

50 %

100 %

R
100 %

Redovisning
”Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom
arbetsmarknads- och socialsektorn” antagen av nämnden
2019-09-24.
Mål/åtgärd

Utfall

Mål

Minska antalet vårddygn i
HVB vad gäller tonåringar

Bedömning

R
Antal dygn på HVB-hem för barn
och unga 13-20 år för året

1050

<2555
år,
<852
tertial

R

Antal helårsplaceringar på HVBhem för barn och unga 13-20 år
för året

Minska antalet vårddygn i
HVB vad gäller föräldrar med
barn

<7

G

Kommentar
Mål ej uppnått

Arbete pågår
för att nå detta
mål; innebär
bl.a. en
förändring av
både barn och
ungdomsenhet
en och
resursenhetens
arbetssätt.
Mäts för
helåret i
samband med
verksamhetsbe
rättelsen.

Antal helårsplaceringar på HVBhem för föräldrar med barn.

0,5

<1

Rekrytera jourfamiljer till
barn 0-12 år för att undvika
placeringar i konsulentstödda
jourfamiljer

G
Andel placeringar barn 0-12 år i
konsulentstödda jourfamiljer.

Anpassa verksamheten för en
fungerande boendekedja, ta
emot utskrivningsklara
personer från sjukvården
samt anordna en träfflokal för
målgruppen.

0%

0%

G

A

Minska antalet helårsplaceringar
med 5.

Undersöka möjligheten att
omvandla Källans lokaler till
ett behandlingscenter med
stödboende.

G

A
G

Öppnandet av
träfflokalen
var planerad
till i vår men
har blivit
försenad och
öppnar i
september
med anledning
av covid-19.
Bedöms
uppnås under
året.
Omvandlingen
bedömdes inte
ha önskad
effekt.

Kartlägga köpta
stödboendeplatser hos
Vuxenenheten som skulle
kunna hänvisas till
Försörjningsstödsenheten.

G

Kartlägga gruppen ”övrig
vuxen” för att minska antalet
helårsplaceringar.

G

Förkorta externa placering i
skyddat boende.
Utveckla samverkan mellan
enheterna för att fler personer
ska komma ut i egen
försörjning.

Kartläggning
har
genomförts.
På grund av
omfattande
vårdbehov
kunde ingen
klient
överföras.
Kartläggninge
n är
genomförd
och pågående
bedömning
ingår numer i
ordinarie
arbetssätt
kring
målgruppen.

G

A

Utvecklad
samverkan har
genomförts
genom:
Samre
hab

.

Minskade kostnader för
försörjningsstödet.

R

Vuxte
am
SamM
aprojek
tet
MIAprojek
tet
Åtgärden har
dock inte haft
full effekt med
anledning av
covid-19 (se
nedan).
Ökat behov av
försörjningsstö
d har uppstått
till följd av
covid-19.

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål

Indikator

Utfall

Mål-

Bedömning

nivå

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella
styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och
förbättrad situation för medborgare och intressenter med
hänsyn till deras behov och förväntningar
Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och
innovativa processer och arbetssätt
Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i
framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område
Andel uppfyllda
kvalitetsindikatorer inom
nämndens verksamhetsområden
(öppna jämförelser)

Andel KKIK-nyckeltal inom
nämndens verksamhetsområden
där Tyresö är bland de 25 %
bästa kommunerna i landet

Avvikelser rapporteras
och åtgärdas.

Redovisas i
verksamhetsberättelse

50 %

50 %

Resultat 2019 (andel
gröna och gula
indikatorer):
Ek. bistånd: 53 %
Missbruk och
beroendevård: 24 %
Social barn- och
ungdomsvård: 24 %
Våld i nära relation: 29
%
Hemlöshet: 31 %
Socialpsykiatri: 38 %
33 % 2019:
Tyresö tillhör de 25 %
kommuner med högs
andel ej
återaktualiserade vuxna
personer med

försörjningsstöd ett år
efter avslutat
försörjningsstöd.
Tyresö ligger i mitten
eller bland de 25 %
kommuner med sämst
resultat inom övriga
KKIK-indikatorer.
Redovisas senare

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare
söker sig, är engagerade och utvecklas
(U30200)
Medarbetarengagemang (HME)
individ- och familjeomsorg Totalindex (Alla)
Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

83

(U30202)
Medarbetarengagemang (HME)
individ- och familjeomsorg Ledarskapsindex (Alla)
(U30203)
Medarbetarengagemang (HME)
individ- och familjeomsorg Styrningsindex (Alla)

89

80

Tyresö kommun har engagerade medarbetare
(U30201)
Medarbetarengagemang (HME)
individ- och familjeomsorg Motivationsindex (Alla)
Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och
arbetsförhållanden

84

A

Sjukfrånvaro total

9,57 %

7%

Sjukfrånvaro kort < 60 dagar

5,85 %

4%

R

A

Sjukfrånvaro lång >60 dagar

3,72 %

3%

G

Hög ackumulerad
sjukfrånvaro under
perioden till följd av
covid-19.

Röd=ej
Grön=genomfört

Gul=pågående

påbörjat,
försenat,

Totalt

pausats
Antal uppdrag

8

3

0

11

Ekonomisk rapport
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanfattning nämnden
Utfallet för april visar ett underskott på 4,3 Mkr
Prognosen förbättras med 0,3 Mkr och pekar nu på ett underskott motsvarande 14,6 Mkr.
I den nya prognosen har effekten av minskade intäkter/ökade kostnader till följd av covid-19
uppskattats och särredovisats.
Totalt uppskattas covid-19 effekten till 2,9 Mkr
o Varav IFO: 1,3 Mkr
o Varav Arbete och integration: 1,6 Mkr
Statlig ersättning för covid-19 beräknas uppgå till 1,2 Mkr

Nettokostnad per verksamhet

Individ- och familjeomsorg
Avvikelsen mot budget pekar mot ett underskott motsvarande 14,6 Mkr:
Gemensamt IFO -2,3 Mkr:
Avgångsvederlag enhetschef.
Utökning av tjänst inom socialpsykiatrin.
Flytt av statsbidrag till barn och ungdomsvård.
Socialpsykiatrin -4,0 Mkr:
Ökat antal placeringar annat boende.
Ökat behov av boendestöd.
Ensamkommande barn & ungdom -2,9 Mkr:
Avslag i förvaltningsrätten på förväntad ersättning från Migrationsverket.
Utebliven intäkt på grund av retroaktivt beslut om svenskt medborgarskap.
Nettoeffekt covid-19 -0,1 Mkr:
Minskade intäkter/ökade kostnader till följd av pandemin motverkas av förväntad statlig
ersättning.

Ofinansierad nettokostnad i budget -5,2 Mkr.

Arbete och Integration
Avvikelsen mot budget pekar mot ett underskott motsvarande 1 Mkr med oförändrad prognos:
Arbetsmarknadsenheten har prognostiserat för ett kommande statsbidrag avseende
sommarjobb på 0,8 Mkr.
Identifierad covid-19 effekt på 1,6 Mkr i prognos med minskade intäkter/ökade kostnader till
följd av pandemin.
Ofinansierad nettokostnad i budget på 1 Mkr

Uppföljning Riskhantering
Typ av risk
Verksamhetsrisk

Ekonomisk risk

Ekonomisk risk

Ekonomisk risk

Ekonomisk risk

Risk
Risk för att coronapandemin innebär
kraftigt ökade kostnader/minskade
intäkter samt försämrad kvalitet.
Risk för att planerade åtgärder för en
förbättrad ekonomi inte får önskad
effekt.
Risk för sänkt statlig ersättning för
ensamkommande barn och ungdomar
samt vissa nyanlända vuxna.

Risk för att kommunen behöver
betala vårdplatser för personer inom
socialpsykiatrin enligt Lag (2017:612)
om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård (LUS).
.
Risk för att arbetsförmedlingens
förändrade organisation medför att
delar av dess ansvar förs över till
kommunen utan att kommunen får
ersättning för dessa kostnader.

Kommentar
Följa utvecklingen av kostnader och intäkter,
återsöka det som är möjligt från staten. Använda
digitala mötesformer för klientkontakt och
fortsatt samverkan.
Regelbundna utvärderingar av effekter. Nya
åtgärder vidtas vid behov.
Rutin för att identifiera förändringar i
ungdomarnas status och agera utifrån detta.
Snabbt anpassa verksamheten utifrån förändrade
förutsättningar för att undvika negativa
ekonomiska konsekvenser.
Förändra verksamheten på Hästskons stöd och
boendeenhet för att kunna ta emot
utskrivningsklara personer

Genom bland annat Samordningsförbundet
Östra Södertörn tillskapa verksamheter som
kompenserar för detta. Följa
kostnadsutvecklingen vad gäller insatser för
arbetslösa

Bedömning

.
Arbetsmiljörisk

Risk för ökning vad gäller hot riktade
mot personal.

Säkerställa att all personal har kunskap om
gällande säkerhetsrutiner och följer dessa.

Verksamhetsrisk

Risk för kvalitetsbrister i
inrapportering av
arbetsmarknadsenhetens statistik.
.

Processen och verksamhetssystemet för
inrapportering kvalitetssäkras.

Bilaga: Uppföljning av uppdrag
Om uppdraget genomförts är bedömningen G - grön.
Om uppdraget pågående är bedömningen A – amber/gul
Om uppdraget inte påbörjats/försenats eller pausats är bedömningen R - röd.
Uppdrag

Uppdragsgivare

I syfte att förbättra
budgetföljsamheten ges
nämnderna i uppdrag att i
samband med månadsrapporterna
vid behov redovisa åtgärdsplaner
för budgetbalans.
Minst fem ungdomar med
funktionsnedsättning ska få ta del
av kommunens sommarjobb för
ungdomar.
Effektivisera etableringsprocessen
genom myndighetssamverkan.
Erbjuda arbetsmarknadsprogram
som insteg på arbetsmarknaden.
Tyresö kommun som arbetsgivare
ska erbjuda praktikplatser. De
personer som är folkbokförda i
Tyresö och har bott i Sverige i max
fyra år ska ha möjlighet att söka
dessa platser.

Särskilda uppdrag från
kommunplanen

Mål med uppdraget

Status

G

Tillgänglighetsplanen

G

Integrationsstrategin

G

Integrationsstrategin

G

Integrationsstrategin

G

Kommentar

Validera kunskaper och anpassa
utbildningsinsatser för att personer
så snabbt som möjligt ska ha
möjlighet att komma ut i arbete.
Anordna kurser i att söka arbete så
att individer på egen hand
etablerar sig på arbetsmarknaden
innan tiden för etableringen löper
ut.
Nyanlända utbildas i
förutsättningar för att söka bostad.
Genomföra en genomlysning
inom individ- och
familjeomsorgen utifrån den
negativa nettokostnadsavvikelsen.
Ta fram ett arbetssätt som främjar
samverkan mellan
arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen i syfte att
hitta en Tyresömodell som tidigt
identifierar barns behov av stöd
och rätt insatser.
Ta fram ett arbetssätt som främjar
samverkan mellan
arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och äldre- och
omsorgsförvaltningen i syfte att

Integrationsstrategin

G
Integrationsstrategin

G

Integrationsstrategin

G

Nämnduppdrag

A

Säkerställande av rätt kostnadsställe
i RS har genomförts.

Nämnduppdrag

A

Nämnduppdrag

A

Möten för samverkan av ärenden
har genomförts under våren.
Dialogen har påbörjats om
förutsättningar och utveckling av
en samverkansmodell för rättstöd

hitta en Tyresömodell för att ge
rätt stöd och insatser till personer
inom socialpsykiatrin.

till personer som riskerar att hamna
i de organisatoriska mellanrummen
inom socialpsykiatri, äldreomsorg
och omsorgen om
funktionsnedsatta.

