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Politiska prioriteringar
När vi påbörjar det nya verksamhetsåret så tar vi med oss många lärdomar, men även kunskapen om
de utmaningar som vi ser framför oss. Verksamheterna har inte bara ställt om utan även ökat sin
beredskap inför kriser som pandemin kan orsaka. Beredskapen behöver fortsatt utvecklas för att
säkerställa att medborgarna får rätt stöd i rätt tid.
Vi befinner oss i en pandemi men även inledningen till en lågkonjunktur och arbetslösheten har
redan ökat, särskilt hos unga. Det är viktigare än någonsin att öka resurserna till våra
arbetsmarknadsinsatser som riktar sig till personer med särskilda behov och erbjuda fler feriejobb till
våra unga. Vårt etableringscentrum har med sina goda resultat blivit en viktig pusselbit i Tyresös
arbetsmarknadsmodell, därför ska projektet implementeras i ordinarie verksamhet. En annan viktig
del i hur kommunen ska möta det ökade behovet av arbetsmarknadsåtgärder är samverkan med
andra förvaltningar och kommunala bolag, för det gäller att få människor in i arbete och ge
möjligheter till omställning på arbetsmarknaden.
Vi ser en utveckling där allt fler barn och unga mår sämre, där fler ungdomar använder droger och
anmälningar om barn som far illa ökar. Förebyggande insatser krävs och tidiga insatser behöver
prioriteras för att på sikt minska det mänskliga lidandet hos framförallt våra barn och unga. Det
drog- och brottspreventiva arbetet ska fortsatt utvecklas i samverkan med andra förvaltningar och
polisen. Den uppsökande verksamheten i form av fältassistenter ska fortsatt bedrivas och samverkan
med interna och externa aktörer är avgörande för att uppnå framgång. Förvaltningen ska under året
utvärdera arbetet för vår uppsökande verksamhet för att se vilka ytterligare trygghetsskapande
åtgärder som kan utvecklas i kommunen. Behovet av en ökad samverkan mellan skola och
socialtjänst kvarstår och ska fortsatt utvecklas, det gäller inte bara samverkan kring bland annat
orosanmälningar och utredningar utan även att skapa en ökad förståelse för varandras professioner
och skapa fler forum för dialog.
För att möta det stora behovet av stöd för människor med psykisk funktionsnedsättning så utvecklas
socialpsykiatrin som har fått ett större anslag under kommande år. Vi ser även behovet av att
utveckla och skapa fler insatser för människor som utsätts för våld. Våld i nära relation ökar i
samhället och det krävs ökade resurser för att kunna ge tillräckligt stöd till våldsutsatta vuxna och
barn.
Uppdrag i kommunplan 2021
Kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och socialnämnden att:
Årligen fastställa en övergripande plan för granskningar av verksamhet i både privat och
kommunal regi.
Granskning genomförs av ett fristående granskningsorgan i kommunen i syfte att bidra till
att kvaliteten i verksamheterna säkras och utvecklas.
I nämndplan reglera på vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi
ska följas upp.
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Ekonomiska prioriteringar i kommunplan 2021
Anslagsjustering i enlighet med nämndens plan för en budget i balans.
Individ- och familjeomsorgen ska fortsatt bedriva och utveckla sin uppsökande verksamhet
samt utreda behoven av fler trygghetsskapande åtgärder för unga.
Individ- och familjeomsorgen får ökat anslag för fortsatt utveckling av socialpsykiatrin.
Individ- och familjeomsorgen ska skapa fler insatser för att förebygga och motverka våld i
nära relation i samverkan med interna och externa aktörer.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska implementera projektet etableringscentrum i
ordinarie verksamhet.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska fortsatt bedriva och utveckla sina
verksamheter som samfinansieras av Samordningsförbundet Östra Södertörn och skapa fler
feriejobb för unga.
Arbetsmarknads- och socialnämndens prioriteringar
Individ- och familjeomsorgen ska fortsatt utveckla samverkan med skolan och andra
förvaltningar för att rätt stöd ska ges i rätt tid.
Individ- och familjeomsorgen ska fortsatt utveckla arbetet med drog- och brottsprevention.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska utveckla samverkan med interna och externa
aktörer för att skapa utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder.
Individ- och familjeomsorgen ska utvärdera och utveckla sin uppsökande verksamhet i
samverkan med andra förvaltningar och myndigheter.
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Vision och mål

Vision

I Tyresö finns det hållbara livet,
nära storstad, skog och skärgård.
I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.
Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.
Tyresö är hemma!

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess
verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill
för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

Målområden
De kommunövergripande mål som ska uppnås, för att på sikt nå visionen, finns formulerade i
kommunplanen inom fyra målområden:
Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor
Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär
Kommunplanen är utgångspunkten för hela måldelningskedjan. I nämnd- och förvaltningsplanen
tydliggörs hur nämndens och förvaltningens verksamhet ska bidra till att de kommunövergripande
målen nås.
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SWOT
En SWOT-analys är en analys av verksamhetens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Styrkor och
svagheter är sådant som går att påverka. Möjligheter och hot är saker eller händelser i omvärlden
och framtiden som är svårare att påverka. SWOT-analysen ger ett underlag till att formulera mål och
för att planera verksamheten.

Figur 1 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens SWOT-analys för 2021.

Månadsuppföljning och måluppfyllelse
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bidrag till kommunfullmäktiges mål är formulerade som
effektmål, det vill säga vilka effekter förvaltningen ska uppnå för målgrupperna som omfattas av
verksamheterna, och för att kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer beskriver hur
målen följs upp.
I den månadsvisa uppföljningen av målen läggs stor vikt vid vilka effekter som uppnåtts i
förhållande till de uppsatta målen och hur utfallet behöver påverka kommande planering.
Syftet med månadsuppföljningen är att:
Alla chefer kan följa och styra sin verksamhet löpande
Åtgärder kan vidtas utan fördröjning
Bidrar till delaktighet eftersom uppföljningarna görs tillsammans
Det blir enkelt - standardiserade rapporter
Avvikelser (gult & rött) lyfts fram och åtgärder vidtas
Avvikelser som en grupp inte kan lösa själva rapporteras ”uppåt”
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Ledningen (oavsett nivå) har alltid en aktuell bild av status för hela sin verksamhet
Följande gör enskilda rapporteringar vilket utgör underlag bedömning av måluppfyllelse månadsvis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Barn- och ungdomsenheten
Centrum för arbetsmarknad och integration
Enheten för socialpsykiatri
Familjevårdsenheten med familjerätt
Försörjningstödsenheten
Förvaltningsstöd
Hästskons stöd- och boendeenhet
Relationsvåld och mottagning för barn och unga
Resursenheten
Vuxenenheten

Måluppfyllelse för nämndmålen baseras på enheternas resultat. Enhetsmål följs upp med indikatorer,
som gröna, gula eller röda beroende på resultat. På nämndnivå utgör de tio enheternas
sammanvägda resultat måluppfyllelse för nämndmålet.
Exempel:

Figur 2 Bild över hur måluppfyllelse ska bedömas.

För att nå den uppsatta målnivån behöver sex enheter eller fler ha en måluppfyllnad som bedöms
som grön, se bilden ovan.
Annat redovisas mer sällan, och fungerar som en check på hur Tyresö kommun ligger till i
förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva. Dessa mått och indikatorer följs
när nya resultat finns och kan då ge input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Dessa mått
och indikatorer är inte målsatta, men utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra
sina resultat.
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Nämnd- och förvaltningsmål
Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
Kommunövergripande mål:
Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna
Målnivå: 60 %
Indikator: Andel uppnådda enhetsmål – kompetensutveckling och motivationsindex

För bedömning gäller att av 10 enheter är ≥ 6 gröna och ingen röd = grön. För gul och röd nivå se bild på sid 6.

Delår/Årsvis:
Sjukfrånvaro
Medarbetarundersökning kommungemensam
Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:
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Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
Kommunövergripande mål
Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Nämndmål: Ständiga förbättringar och verksamhet av god kvalitet säkerställer att
medborgarna ges rätt stöd i rätt tid

Målnivå: 60 %
Indikator: Andel uppnådda enhetsmål – systematisk kvalitetsuppföljning

För bedömning gäller att av 10 enheter är ≥ 6 gröna och ingen röd = grön. För gul och röd nivå se bild på sid 6.

Delår/Årsvis:
Lex Sarah.
Öppna jämförelser.
Kommunens kvalitet i korthet, KKIK
Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:
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Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här
finns plats för alla
Kommunövergripande mål
Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

Nämndmål: Vuxna och barn ska få stöd till en förbättrad livssituation, ökad självständighet
och goda livsvillkor för att motverka och förebygga kriminalitet, våld och utanförskap

Målnivå: 60 %
Indikator: Andel uppnådda enhetsmål – individuell stegförflyttning och förbättrad
samverkan

För bedömning gäller att av 10 enheter är ≥ 6 gröna och ingen röd = grön. För gul och röd nivå se bild på sid 6.

Delår/Årsvis:
Icke verkställda beslut
Brukarundersökningar
Synpunkter och klagomål
Granskningsrapporter
Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:
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Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär
Kommunövergripande mål
Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor –
kostnadseffektiv och balanserad

Nämndmål: Verksamheterna ska använda resurser så effektivt som möjligt för att skapa
största möjliga nytta nu och i framtiden.

Målnivå: 60 %
Indikator: Andel uppnådda enhetsmål – resurseffektivitet

För bedömning gäller att av 10 enheter är ≥ 6 gröna och ingen röd = grön. För gul och röd nivå se bild på sid 6.

Indikator: Budgetavvikelse på förvaltningsnivå
Målnivå: 0 %
Delår/Årsvis:
Nettokostnadsavvikelsen
Andel hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd (jämförelse Kolada)
Verksamhetskostnader i Kolada
Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

Övriga redovisningar
Uppföljning av nämndens aktiviteter från Tillgänglighetsplanen sker vid delårsuppföljning och i
verksamhetsberättelsen. De politiska prioriteringarna redovisas och följs upp vid
delårsuppföljningen och i verksamhetsberättelsen. Granskningsplan för 2021 redovisas som ärenden
på nämnden under året när granskningsrapporterna publiceras.
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Riskhantering
All verksamhet innefattar visst mått av osäkerhet och risk. Att hantera osäkerheter och risker
innebär att identifiera, analysera och utarbeta strategier för att proaktivt bemöta dem med syfte att
säkerställa att verksamheten når sina mål.
Riskvärdet beskriver hur sannolikt är det att risken inträffar och vilken konsekvens det får om risken
inträffar. Bedömningen sker utifrån en skala 1-5, där högre värde innebär högre sannolikhet eller
konsekvens. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25. I nämndplanerna tas de risker med högre
riskvärde än 15 med. Nämnderna beslutar om riskhanteringsplan i respektive nämndplan med
åtgärder för att minimera riskerna.
Sannolikhet (S) 1-5
Konsekvens (K) 1-5
RISK = S * K d.v.s. 1-25
Nämnden följer upp risker tre gånger per år, i delårsrapporterna och i verksamhetsberättelsen. I
verksamhetsberättelsen efter årets slut görs en samlad redovisning av åtgärder och kontrollinsatser.
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Risker arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2021
Typ av risk

Risk (och riskvärde)

Åtgärd

Omvärld

Ökad smittspridning på grund av pandemin.
Riskvärde 25

Följsamhet mot nationella och lokala
restriktioner.

Medarbetare

Försämrad arbetsmiljö på grund av pandemin.
Riskvärde 16

Beredskapsplaner på samtliga
enheter.
Uppföljning av arbetsmiljön både
vid arbete på distans och på
arbetsplatsen.
Digitala sociala aktiviteter.

Verksamhet

Risk för ökad kriminalitet hos mycket unga
och barn.
Riskvärde 20

Finansiell

Strukturerad samverkan mellan
socialtjänsten, fritidsverksamheten,
skolan och polisen.

Ökat antal anmälningar/ansökningar medför
högre externa placeringskostnader.

Förändrat arbetssätt för att bedöma
risker och nätverksresurser.

Riskvärde 25

Utvecklad samverkan internt och
externt.

Förändringar i ersättningsmodeller, erhållna
statsbidrag och kostnadsmodeller.

Skapa en flexibel organisation som
snabbt ställer om till nya
förutsättningar.

Riskvärde 20
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Resurser
Nettokostnad per verksamhet
Tkr
Individ & familjeomsorg

Utfall

Prognos

Budget

2019

2020

2021

Gemensamt IFO

-70 533

-82 957

-85 699

Vård för vuxna med missbruksproblem

-28 715

-26 347

-25 639

Barn- och ungdomsvård

-71 698

-68 419

-66 240

-1 694

-2 468

-22 965

-25 677

-26 035

-1 231

-767

-643

-36 162

-38 061

-39 085

-8 566

-1 744

453

143

0

-239 870

-245 522

-245 356

Arbetsmarknad

-8 664

-10 540

-13 359

Integration

-1 115

-3 465

-4 086

Nettokostnad Arbete & integration

-9 779

-14 006

-17 445

-249 649

-259 528

-262 801

Övriga insatser till vuxna
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt och familjerådgivning
Socialpsykiatri
Ensamkommande barn & ungdom
Statlig ersättning covid-19
Nettokostnad IFO
Arbete & integration

Resultat ASN

VO 3 – Individ och familjeomsorg
Kommunbidraget för Individ och familjeomsorg 2021 ökar med 11,2 Mkr jämfört med 2020.
Kommunbidrag 2020
+/- demografi
+ prisuppräkning
+/- centralisering av stabsfunktioner
- justering lägre internhyror
+ prioriteringar
- åtgärder
- beslutat i kommunplan 2020
Kommunbidrag 2021

-234 107
1 556
-4 186
32
119
-10 219
948
500
-245 356

Prioriteringar
Anslagsjustering i enlighet med nämndens plan för en budget i balans
Permanentat anslag för fältassistenter
Ytterligare satsning på fältassistenter

5 200 tkr
1 400 tkr
500 tkr
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Satsning utvecklad socialpsykiatri
Satsning arbete mot våld i nära relationer
Ersättning för ökade lokalkostnader

2 000 tkr
300 tkr
700 tkr

Åtgärder
Effektiviseringskrav till följd av ökad automation

-800 tkr

Nedtrappning satsning beslutat i kommunplan 2020
Nedtrappning satsning barn och unga

-500 tkr

VO 8 – Arbete och integration
Kommunbidraget för Arbete och integration 2021 ökar med 5,9 Mkr jämfört med 2020.
Kommunbidrag 2020
+/- demografi
+ prisuppräkning
+/- centralisering av stabsfunktioner
- justering lägre internhyror
+ prioriteringar
- åtgärder
Kommunbidrag 2021

-11 513
48
-206
394
32
-6 500
300
-17 445

Prioriteringar
Satsning på Etableringscenter då extern finansiering minskar
Satsning på aktiva insatser för lägre arbetslöshet och fler sommarjobb
Fortsatta insatser inom ramen för samordningsförbundet
då extern finansiering minskar

2 500 tkr
2 500 tkr
1 500 tkr

Åtgärder
Effektiviseringskrav till följd av ökad automation

-300 tkr
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Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021
Februari

-

Verksamhetsberättelse antas av
nämnden

-

-

-

Mars

-

Juni

Planeringsförutsättningar,
strategidagar
Förvaltningarna tar fram ekonomiska
behovsanalyser per
verksamhetsområde
Förslag till anslagsfördelning till
verksamhetsområdena tas fram
Årlig översyn av taxor och avgifter
Reviderad drift- och
investeringsbudget
Månadsrapport för februari behandlas

-

Augusti

-

-

Månadsrapport för mars behandlas
Årsredovisningen behandlas i
kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Nämndernas verksamhetsberättelser
redovisas i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Maj

-

Delårsrapport 1 med uppföljning av
risker antas i nämnden
Målkonferens/taktisk konferens i
nämnden

Månadsrapport för juli behandlas
Målkonferens/taktisk konferens i
nämnden

September

-

April

-

Kommunplan med budget beslutas i
kommunfullmäktige
Nämnderna arbetar utifrån
kommunplanen med att ta fram
nämndspecifika mål och budget till
nämnd/förvaltningsplanerna
Månadsrapport för maj behandlas

Delårsrapport 2 med uppföljning av
risker antas i nämnden

Oktober

-

Nämndplan/förvaltningsplan med riskoch kontrollplan antas i nämnden
Månadsrapport för september behandlas

November

-

Månadsrapport för oktober behandlas
Enhets- och verksamhetsplaner tas fram

December

-

Månadsrapport för november behandlas
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Bilaga 1 - Riskhanteringsplan
Riskhanteringsplan
Riskkategori

Risk

Beskrivning

Riskvärde

RK: Informationssäkerhet
Informations-

Risk för att röja

Säkra digitala möten är en förutsättning i tider av

säkerhet

personuppgifter på

pandemin. Brist på systemstöd kan leda till att

grund av bristande

uppföljningar inte kan genomföras eller att

digitala

personuppgifter röjs i samband med digitala möten

mötessystem

i osäkra miljöer. Bedömning av sannolikheten (3)

15

utgår från uppgifter om att systemstöd är på väg.
Konsekvenserna (5) är mycket allvarliga om
personuppgifter röjs och sekretessen inte kan
hållas. Riskvärde 15.
RK: Omvärld
Omvärld

Ökad

Ökad smittspridning påverkar alla delar av

smittspridning på

verksamheten och sannolikheten \(5\) att det

grund av

inträffar är mycket stor. Konsekvenserna (5) i form

pandemin

av ökas socialutsatthet, ökad arbetslöshet och

25

minskad möjlighet till självförsörjning är mycket
allvarliga. Riskvärde 25.
Omvärld

Risk för att

Det mycket svårt att göra tillförlitliga prognoser om

flyktingmottagande

flyktingmottagandet under 2021 och framåt.

inte kan

Risken bedöms som mindre sannolik (2) medan

genomföras med

konsekvenserna (4) om det inträffar som för

god kvalitet på

framförallt verksamhetens ekonomi i form av

grund av

uteblivna intäkter. Riskvärde 8.

8

oförutsägbara
prognoser
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RK:
Organisatoriska
och sociala
arbetsmiljörisker
Organisatoriska och

Försämrad

Arbetsmiljön, både fysisk och psykosocial

sociala

arbetsmiljö på

riskerar att påverkas negativt av pandemins

arbetsmiljörisker

grund av pandemin.

effekter. Arbete på distans kan bidra både till

16

fysiska problem och till isolering och brist på
socialt sammanhang. Resor, trånga lokaler och
bristande stöd vid arbete på plats på ordinarie
arbetsplats kan påverka på andra sätt, som
rädsla för att bli smittad, ökad arbetsbelastning,
osv.
Sannolikheten bedöms som ganska trolig, 4 och
konsekvenserna som ganska allvarliga, 4.
Riskvärde 16.
Verksamhetsrisker

Kvalitetsbrister och

Om insatser inte kan beviljas eller följas upp på

brister i leveransen

rätt grunder eller i rätt tid finns risk för allvarliga

av välfärdstjänster

konsekvenser i de stöd medborgarna har rätt till.

på grund av

Sannolikheten bedöms utifrån om stora delar

pandemin.

personalen blir sjuka eller inte ha fysisk kontakt

25

med klienter, exempelvis vid hembesök.
Sannolikhet 3. Konsekvenserna blir allvarliga
om det blir en utbredd smittspridning och
skarpare restriktioner, konsekvens 5. Riskvärde
15.
Verksamhetsrisker

Risk för

Stödet och utvecklingen av

kvalitetsbrister på

verksamhetssystemet Treserva är eftersatt på

grund av bristande

grund av personalbrist och överbelastning hos

verksamhetssystem

leverantören CGI.

15

Löpande arbete fungerar med vissa stopp i
leveransen, några gånger per år. Sannolikhet 3.
Konsekvenserna när systemet inte utvecklas
och anpassas efter verksamheten är stora, både
kvalitetsmässigt och ur ett medarbetarperspektiv
(5). Motivationen sänks när systemet inte
upplevs som ett stöd i arbetet. Riskvärde 15.
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Verksamhetsrisker

Risk för ineffektiva

Verksamheten har stora behov av effektiva

arbetssätt och låg

arbetssätt. En väg är via digitalisering och

servicegrad på

automatisering. Om utvecklingen går för

grund av långsam

långsamt påverkas både ekonomi och kvalitet

digital utveckling.

och konsekvenserna (4) blir allvarliga.

12

Sannolikheten (3) bedöms utifrån att vissa projekt
har tagit fart sista halvåret. Riskvärde 15.

Verksamhetsrisker

Risk för ökad

En ökad kriminalitet hos barn och unga personer

kriminalitet hos

i kommunen kan konstateras. För att förebygga

mycket unga och

och motverka konsekvenserna \(5\) och minska

barn.

sannolikheten \(4\) för en ökning av den här

20

gruppen behövs omgående åtgärder.
Konsekvenserna vid en ökning är mycket
allvarliga. Sannolikheten bedöms utifrån att det
pågår ett samarbete mellan polisen
och kommunen för att minska risken. Riskvärde
20.
Finansiella risker

Ökat antal

Om antalet ansökningar och anmälningar som

20

anmälningar/

avser individer med behov som inte kan

ansökningar medför

tillgodoses med kommunens egna insatser ökar,

högre externa

så ökar även kostnaderna. Det är många faktorer

placeringskostnader.

som påverkar. Med årets statistik som underlag
bedöms sannolikheten som hanterbar (3) medan
konsekvenserna om ökningen blir stor har stor
påverkan på det ekonomiska målet. Riskvärde
20.

Finansiella risker

Förändringar i

Förvaltningens förutsättningar är beroende till

ersättningsmodeller,

viss del av intäkter i form av statsbidrag och

erhållna statsbidrag

ersättningar av olika slag som regleras från

och

nationell nivå. Framförallt inom arbetsmarknad

kostnadsmodeller.

och integrations påverkas verksamheten av

20

förändringar i erhållna och planerade intäkter.
Sannolikheten är ganska stor att det inträffar
förändringar (4). Konsekvenserna bedöms som
allvarliga i delar av förvaltningens verksamheter
(4). Riskvärde 16
18
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Bilaga 2 – Nämndspecifika styrdokument
Förvaltningsövergripande
Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden (2019)
Dokumenthanteringsplan (2019)
Riktlinjer för trygghet och säkerhet (2019)
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2019)
Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård (2019)
Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt Lex Sarah (2019)
Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området (2019)
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom arbetsmarknads- och
socialtjänstområdet (2019)
Anhörigpolicy (2013)

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (2019)
Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen
(2019)
Riktlinjer för handläggning av ärenden avseende riskbruk samt missbruks- och beroendevård inom
individ- och familjeomsorgen (2020)
Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga (2020)
Riktlinjer för handläggning vid våld i nära relation (2020)
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning (2020)
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)
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Tillämpningsriktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
(2014)
Handlingsplan samverkan skola/förskola och socialtjänst (2012, årliga revideringar)

Länsgemensam samverkan och överenskommelser
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa (2020)
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och region Stockholm om uppdrag och
samverkan avseende ungdomsmottagningarna (2020, börjar gälla jan 2021)
Samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län (2017)
Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård (2015)
Överenskommelse om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (2012)
Överenskommelse om regional samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2019)
Avtal om länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo (2015)
Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelse (2019)
Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende (2016)
Tilläggsöverenskommelse med Region Stockholm om samverkan gällande personer med
missbruk/beroende av spel om pengar (2019)
Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om
omhändertagande av avlidna (2019)
Regional överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning
(2014)
Hjälpmedelsöverenskommelse fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region
Stockholm och kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden (2019)
(Inom parentes anges när dokumentet antagits eller senast reviderats)
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Bilaga 3 - Prövning av barnens bästa
Bakgrund
Sveriges riksdag fattade beslut om att ratificera FN konventionen om barnets rättigheter den 1
juni1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, barnrättslagen. Det innebär bland
annat att barnets bästa ska prövas innan olika beslut fattas och att medborgare har rätt att överklaga
beslutmed hänvisning till den nya lagen.
Kommunplanen är det övergripande dokumentet som fastställer kommunens mål och budget. I
kommunplanen fastställs fyra målområden för hela kommunen. Dessa mål har delats till varje
förvaltning och nämnd som utarbetat mål som omfattar dess ansvarsområden. Agenda 2030 ska
vara en integrerad del i de olika målen. I Kommunplanen anges fördelningen av budgeten per
verksamhetsområde.

Barnets rättigheter
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet men fyra av artiklarna
utgör de grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn.
Det handlar om barnets rätt till icke- diskriminering (artikel 2), barnets rätt att få sitt bästa
pröva(artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att komma
tilltals (artikel 12).
Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar tre enheter direkt med barn och deras
föräldrar; barn och ungdomsenheten, familjevårds- och familjerättsenheten och resursenheten. Inom
enheten för relationsvåld och mottagning barn och unga arbetar ungefär hälften av personalen med
barn och unga och inom Centrum för arbete och integration arbetar Ung i Tyresö med ungdomar
från 16 år. Inom dessa enheter finns ett tydligt fokus på att se barnet som en kompetent aktör som
ska vara informerad om sina rättigheter och barnperspektivet beaktas i det dagliga utövandet. De
beslut som fattas utgår från barnets/den unges behov och rättigheter. Inom övriga enheter möter
man vuxna som i många fall även är föräldrar och även i dessa ärenden ska barnets rättigheter
beaktas.

Barnets bästa utifrån årets prioriteringar
I kommunplanen anges de fyra målområdena motiverade medarbetare på Sveriges bästa offentliga
arbetsgivare, kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden, Tyresö kommun levererar bra
välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor-här finns plats för alla och hållbar
ekonomikostnadseffektiv, balanserad och cirkulär. I nämndplanen anges mål inom dessa
målområden för arbetsmarknads- och socialnämndens områden. Varje enhet har därefter tagit fram
konkreta, mätbara mål inom varje område. Dessa mål följs därefter upp månadsvis.
I kommunplanen och nämndplanen anges de politiska prioriteringarna för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen. Detta avspeglas också i de ekonomiska prioriteringarna vid fördelning av
21
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anslagen mellan och inom verksamhetsområden. I kommunplanen framgår en tydlig satsning på
förebyggande insatser för att förhindra att barn och ungdomar far illa.
De satsningar som görs på förebyggande insatser i form av fältassistenter, alkohol- och
drogprevention samt förstärkt samverkan mellan socialtjänst och skola är något som gynnar barnen.
Nämndplanen anger mål för att insatserna ska komma barn och ungdomar tillgodo vilket är positivt
för barn och ungdomar i Tyresö.
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Bilaga 4 – Taxor och avgifter
Egenavgifter

Kostnad

Beslut

Indexreglering

2014 (KF)

Indexering mot
prisbasbelopp

164 kronor/dygn 2015 (KF)

Indexering mot
prisbasbeloppet

Egenavgift för familjerådgivning 300 kr/besök

Egenavgift för vuxna vid stödoch omvårdnadsboende inom
individ- och familjeomsorgen
Avgift vid särskilt boende

2019
tillämpningsanvisning
(förvaltningschef)
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Bilaga 5 - Ersättning till leverantörer
Utförare

Ersättning

Boendestöd, utförare i valfrihetssystemet enligt
LOV (Lagen om valfrihet)

391 kr/timme

Sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning, utförare i
valfrihetssystemet enligt LOV.

Halvdag 5433 kr/månad

Heldag 6776 kr/månad
Familjerådgivning, utförare i kundval enligt
LOU.

1163/besök
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Bilaga 6 – Plan för avtalsuppföljningen 2021
Uppföljning av avtal enligt LOV, Lagen om valfrihetsystem
Avtalet gällande sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska ses över
och revideras.
Översyn av avtalet gällande boendestöd.

Uppföljning av ramavtal
Skola med behandling
Behandlingsfamiljer
HVB vuxen (missbruk/beroendesjukdom)
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