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Friskvårdsbidrag
Vid senaste KLU ställdes frågor om medarbetarnas nyttjande av friskvårdsbidrag. För att
ha rätt till bidraget ska man ha en stadigvarande anställning om minst 6 månader. Det är
ungefär 2700 personer som har det av kommunens medarbetare, vilket ger en
nyttjandegrad på cirka 45% i år. Så här har bidraget nyttjats de senaste åren:
2017: totalt 1206 personer. Totalt belopp: 1 454 304 kr
2018: totalt 1256 personer. Totalt belopp: 1 503 263 kr
2019: totalt 1314 personer. Totalt belopp: 1 580 172 kr
2020: totalt 1193 personer. Totalt belopp: 1 613 091 kr

Solceller
Arbete pågår med att handla upp konsulter som kan ge förslag på lämpliga kommunala
fastigheter i centrala Tyresö där solceller kan sättas upp. Under hösten har uppdraget
definierats och upphandlingen är nu på gång. Investeringar i solceller finns för närvarande
inte preciserade i budgeten för 2021. Det kommer därför att behöva tydliggöras hur
investeringsutrymmet för solceller ser ut i samband med att investeringsbudgeten ses över.

Strukturplan Bollmra/Lindalen
Innan årsskiftet inhämtades offert på arbetet med att ta fram en strukturplan för
Bollmora/Lindalen. Planen är en fördjupning av den skyfallskartering som gjorts för hela
kommunen. Ambitionen är att påbörja uppdraget i februari/mars. En återrapportering bör
kunna ske efter sommaren.

Stadsodling
Hållbarhetsutskottet fick i december information om stadsodling. Det första steget är att
genomföra en ”testbädd” under 2021. Testbädden kommer titta på stadsodling ur olika
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aspekter, såsom till exempel ”odling utan trädgård”. Tanken är att kunna starta upp redan
till odlingssäsongen 2021.

Tvist - Interkommunal ersättning (IKE)
Stockholms stad har fattat beslut om ersättning för så kallade interkommunala elever i
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, modersmål, fritidshem och öppen
fritidsverksamhet. Beslutet innebär att Stockholms stad övergår till en princip där
hemkommunens IKE ska motsvara skolkommunens kostnader att tillhandahålla
utbildningen (skolkommunens skolpeng) men begränsat till när mottagande sker på grund
av vårdnadshavarens önskemål. Detta är en ensidig förändring som går mot den gällande
lagstiftningen och som innebär att den kommun som anordnar utbildningen istället får en
ersättning som motsvarar den kostnad som hemkommunen hade haft om eleven gått i
skola i sin hemkommun (hemkommunens skolpeng).
Stockholms stad följer detta beslut från och med juli 2020 för elever hemmahörande i
Stockholms stad som går i skola i andra kommuner. De kommer dessutom från och med
höstterminen 2021 börja tillämpa beslutet för den motsatta situationen, det vill säga när
Stockholms stad tar emot elever hemmahörande i andra kommuner.
Tyresö kommun, tillsammans med ytterligare kommuner i länet, delar inte Stockholms
stads bedömning att Stockholms stad ensidigt kan ändra ersättningen. Skollagen reglerar
frågan om ersättning mellan kommuner vid mottagande av elever hemmahörande i annan
kommun efter vårdnadshavares önskemål och är tydlig med att om kommunerna inte
kommer överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens
åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Utan överenskommelse om annat gäller
därmed att ersättningen bestäms utifrån vad eleven hade kostat enligt hemkommunens
resursfördelningssystem.
Tyresö kommun motsätter sig Stockholms stads nya synsätt och har därför fakturerat
Stockholms stad mellanskillnaden. Med anledning av ovan och då Stockholms stad
bestridit fakturerat belopp föreligger tvist mellan kommunerna. Ett externt ombud har
utsetts.

Viktiga händelser (December 2020 ett axplock))
Eftersom vi inte tar fram något specifik månadsrapport för december på grund av
årsbokslutet, sammanfattas månadens viktiga händelser istället här:
SBK har fått in anbud för projektet Bollmorabacken/Granitvägen
Beslut har fattats om att genomföra granskning för Norra Tyresö Centrum etapp
3, kvarter 11 och samråd för bostäder vid Prästholmen
Beslut har fattats om antagande i SU för Tegelbruket.
Slutredovisning av projekten Kryddvägen etapp 1, Nyfors och Petterboda
trafikområde har genomförts
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Konsultupphandling inför projektering Wättinge infra etapp D har genomförts
Alternativa trafiklösningar för Bollmoravägen etapp 1 har presenterats
Utbyggnaden av cykelbana längs Töresjövägen och Krusbodavägen är färdig.
I december infördes en ny tjänst med mobil insamling av julgranar.
Regeringen har beslutat att producentansvar för returpapper upphör och att
kommunerna överta insamlingsansvaret och kostnaderna förenade med detta från
och med 1 januari 2022.
Från den 29 oktober till och med den 13 december uppmanades alla som vistades
i Stockholms län att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker,
köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
Biblioteket i Tyresö centrum samt filialerna i Trollbäcken och Strand stängdes från
och med 20 december till och med den 24 januari.
Samtliga kommunala idrottsanläggningar stängdes fr.o.m. den 20 december
Utomhusanläggningar stängdes för organiserad träning men höll öppet för
spontanidrott.
Fritidsbanken stängde sin lokal men erbjöd möjlighet till lån utomhus.
Den årliga återkommande julsalongen i konsthallen genomfördes digitalt.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om att starta en
resursskola på gymnasiet.
Behovsanalys och förstudie för digital Orosanmälan barn samt försörjningsstöd
har påbörjats
Lärare har fått tillgång till Skype för att säkerställa integritet under
utvecklingssamtal
Ny E-tjänst för VA-avläsning har driftsatts
Ny tjänst för säkra epost-meddelanden har driftsatts
473 st Chromebook har levererats till elever i åk 6 (Del av välfärdssatsningen)
Tyresö kommun önskade sina medarbetare god jul med ett gåvokort med ett
värde på cirka 400 kronor som kunde lösas in mot valfri julgåva.
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Coronaläget i Sverige
Läget i Sverige
Under vecka 3 rapporterades nästan 23 300 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, en
minskning från vecka 2 med 20 procent. Det finns fortsatt regionala skillnader i
smittspridningen, och i vissa regioner har minskningstakten mattats av. Även om ett
minskat antal fall sågs i alla regioner utom Norrbotten vid jämförelse mot de tre senaste
veckornas medelvärde av antal fall, är smittspridningen fortfarande på en hög nivå. Många
personer väntas insjukna i covid-19 under de kommande veckorna även om den
nedåtgående trenden skulle fortsätta. I andra europeiska länder har smittspridningen tagit
fart igen efter en period av minskad smittspridning och det är fortsatt viktigt att
upprätthålla de åtgärder som finns på plats för att minska fysisk kontakt mellan människor
i syfte att minska smittspridningen av covid-19.
Vaccinationerna mot covid-19 pågår i Sverige och till och med vecka 3 bedöms knappt
190 000 personer vaccinerats mot covid-19. Daglig statistik om vaccinerade publiceras
tisdag till fredag och veckostatistik med grafik på torsdagar på Folkhälsomyndighetens
webbplats.
Under vecka 3 provtogs cirka 193 200 individer vilket är något lägre jämfört med cirka
200 800 individer vecka 2. Andelen positiva minskade till drygt 12 procent vilket tyder på
att den minskade provtagningen reflekterar en minskad sjuklighet i samhället.
Med anledning av de två nya varianter av SARS-CoV-2 från Storbritannien respektive
Sydafrika som sprids globalt har analyser i Sverige utökats och intensifierats. Under 2021
är målet att arvsmassan från 10 procent av prover positiva för SARS-CoV-2 skall
kartläggas (helgenomsekvenseras). Riskländer för import är i nuläget Storbritannien,
Sydafrika, Brasilien och Norge och särskilda rekommendationer gäller för resanden från
dessa länder. Hittills har 95 fall av den brittiska virusvarianten samt tre fall av den
sydafrikanska hittats bland provtagna personer. Statistik över de nya virusvarianterna visas
på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Hittills har 107 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats för
vecka 3, vilket är färre än medelvärdet för de tre föregående veckorna (188 patienter).
Patienterna rapporterades från 18 av 21 regioner. Antalen de senaste två veckorna bedöms
stiga något på grund av eftersläpande rapportering.
Sedan vecka 47 till och med vecka 1 syns en signifikant förhöjd dödlighet på nationell
nivå. För vecka 1 har hittills totalt 631 avlidna bekräftade fall rapporterats.
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Vaccin och vaccinering

Bild: Vaccin i Sverige

Nedan följer frågor och svar om vaccinering.

Kommer alla att erbjudas vaccination?
Vaccination mot covid-19 erbjuds till personer som är 18 år och äldre. De som löper störst risk att bli
allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.
Men vaccination kommer inte erbjudas vaccination till personer som är 17 år eller yngre samt personer
som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den
enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande
läkare.

Vilka grupper kommer att få vaccin först när vaccineringen startar?
När vaccinet börjar komma till Sverige är det personer som har det allra största behovet av skydd mot
allvarlig covid-19 sjukdom som får de första doserna.

Vad gäller för barn?
Generellt erbjuds inte barn vaccination mot covid-19 i nuläget. Det beror på att godkänt vaccin mot covid19 ännu inte är fullt utprövat på barn. Allteftersom kunskapen utvecklas kan detta ändras. Med barn
menas personer som är upp till och med 17 år.
För de barn som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 på grund av att de har någon bakomliggande
sjukdom, kan barnets läkare göra en individuell bedömning. Om läkaren bedömer att vaccinet kan göra
stor nytta för att skydda barnet från allvarlig covid-19-sjukdom kan vaccination erbjudas.
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Måste jag betala för att vaccinera mig mot covid-19
Nej, vaccination mot covid-19 blir kostnadsfri till alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen.

Kan jag själv avgöra om jag ska vaccinera mig?
Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. Om du erbjuds vaccination
mot covid-19 kommer du själv få bestämma det, utifrån tillgänglig kunskap om sjukdomen och vaccinet.
Du kommer också att få information om vaccinet innan du behöver fatta beslut.

Hur lång tid tar det innan ett skydd mot covid-19 byggts upp
Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd mot covid-19. I nuläget
behövs två doser. Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Skyddar vaccination mot smittspridning
Vaccinationen mot covid-19 skyddar dig från att bli allvarligt sjuk. Men vi behöver fortsätta att tvätta
händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot
covid-19 finns tillgängligt.

Kommer ett vaccin stoppa pandemin
Ett vaccin som är godkänt för användning i Sverige, kan vara ett av flera sätt att skydda sig mot covid19. Men ett vaccin kommer inte att vara den enda lösningen. Även om ett vaccin blir tillgängligt för oss,
kommer vi behöva tänka på att skydda varandra från smitta genom att fortsätta stanna hemma vid
symtom, hålla avstånd, ha en god handhygien och arbeta hemifrån när det är möjligt.

Varför registreras min vaccination i det nationella vaccinationsregistret?
Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Den information som
ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som
använts, satsnummer, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen, dosnummer för vaccin mot covid-19.
Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte
att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR).

Kan jag ta ett antikroppstest istället för att vaccinera mig mot covid-19?
Nej. Vi saknar ännu kunskap om hur mycket och vilken typ av antikroppar som krävs för att man ska
vara immun mot covid-19. Vi vet inte heller hur lång tid skyddet varar. Alla kommer därför att erbjudas
vaccin, oberoende om de haft sjukdomen eller inte. Utifrån tidigare erfarenheter från vaccinationer finns
ingen anledning att tro att det ger negativa effekter att vaccineras om man redan har varit sjuk.
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Coronaläget i Stockholms län

Nedan presenteras lite statistik från Stockholms Län

Bild: Covidfall i Stockholm/vecka
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Bild: Slutenvård Stockholm

Utfall Regionen SLV
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Utfall Regionen IVA

Bild: IVA-Vård Stockholm

Bild: Covid fall/vecka på SÄBO i Stockholm
FHM Scenario 1 IVA
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Gemensam regional inriktning – Säkra besök vid SÄBO för äldre
Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm ansvarar för att:
Rekommendationer gällande säkra besök finns att tillgå o Fokus 1: beskriva behovet av skyddsutrustning för besökande och
boende
o Fokus 2: beskriva vad det innebär att boende samt personal är vaccinerad
i genomförandet av säkra besök på särskilda boende för äldre när detta
blir aktuellt.
Återkoppla när behov av säkra besök på SÄBO upphör eller förändras.
Kommuner i Stockholms län ansvarar för att:
Säkerställa en fortsatt efterlevnad av Vårdhygien Stockholm och Smittskydds råd
och rekommendationer i den egna kommunen.
Säkerställa att det finns framtagna rutiner för säkra besök till särskilda boenden för
äldre och att dessa rutiner efterlevs. Detta kan tillexempel gälla föranmälan till
besök eller rutiner för eskorter till avsedd plats.
Verksamhetsutövare uppmanar besökare till särskilda boenden att använda sig av
munskydd under besök till särskilda boenden. Besökare ansvarar själv för att ta
med eget munskydd men verksamhetsutövaren tillhandahåller munskydd om dessa
saknas och behövs. I de fall visir behövs vid besök tillhandahåller verksamhet
detta till besökarna.
Vaccination
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Coronaläget i Tyresö
Lokal påverkan
Pandemin har fortsatt stor påverkan på kommunens utemiljö. Verksamheten har upplevt
en ökad mängd skräp i skog samt naturmark, mer skräp i papperskorgarna samt fler
besökare i kommunens parker och reservat. papperskorgar, bänkbord och bergvägg.
Vaccination
Samtliga boende på Tyresös fem vård- och omsorgsboenden, som tackat ja till
vaccinering, har nu blivit vaccinerade med den första vaccindosen.
Vaccination mot covid-19 för prioriterade grupper i Tyresö har påbörjats
Vaccinering av medarbetare har påbörjats - 1 700 personer har blivit erbjudna
vaccin.
Personer som har hemtjänst, samt medboende vuxna, kommer att vaccineras av
kommunens vårdcentraler. Regionen prioriterar hemtjänsttagare med
omsorgsinsatser
Smittläget
Förra veckan var sex brukare inom hemtjänst och någon enstaka person på SÄBO
konstaterat Coronasmittade.
Arbetsbelastning
Inom Äldre- & omsorgsförvaltningen är den enbart Assistansporten hemtjänst som
rapporterar gult avseende påverkan på grund av covid-19. Även delar av Barn- &
utbildningsförvaltningen och kommunikationsstaben har hög arbetsbelastning och
rapporterar gult.
Munskydd för medarbetare som reser till arbetet i kollektivtrafiken
Kommunens ledningsgrupp har beslutat att bekosta munskydd för de medarbetare som
måste resa i rusningstrafik enlig nedanstående.
Bakgrund
Folkhälsomyndigheten har i sina nationella allmänna råd och rekommendationer för
att minska spridningen av covid-19 rekommenderat att de som reser med
kollektivtrafiken på vardagar klockan 7–9 eller 16–18, ska använda munskydd.
Rekommendationen gäller från och med den 7 januari 2021. Rekommendationen
gäller alla som är födda 2004 och tidigare.
Även om Tyresö kommun rekommenderar att alla som kan ska arbeta hemifrån så
behöver många av kommunens medarbetare fortfarande befinna sig på
arbetsplatsen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Arbetsgivarens agerande med anledning av folkhälsomyndighetens
rekommendation
För Tyresö kommun är våra medarbetares hälsa och arbetsmiljö högsta prioritet.
Kommunledningen har därför fattat beslut att stödja och underlätta för medarbetare
att följa rekommendation om munskydd i rusningstrafik.
De som omfattas av beslutet är medarbetare som inte kan jobba hemifrån utan
måste resa kommunalt till arbetet i rusningstrafik (7-9 samt 16-18 på vardagar).
Beslutet innebär följande:
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Medarbetare har rätt att få två munskydd per arbetsdag att användas i
rusningstrafik vid resa till samt från arbetsplatsen. Detta under förutsättning
att det inte finns någon brist på munskydd i den ordinarie verksamheten.
Munskydd tillhandahålls av ansvarig chef och bekostas av enheten.
Munskydd tillhandahålls under förutsättning att medarbetaren följer
gällande användnings-anvisningar:

Utvärdering av Coronaarbetet förvaltningar, kontor m.fl.
Förvaltningar kontor och övergripande staber kommer att utvärdera sitt arbete under
kvartal 1.
Interrevisionen
Internrevisionen kommer att granska kommunens övergripande Coronaarbete för 2020
samt arbetet inom inom Barn- & utbildningsförvaltningen och Äldre- &
omsorgsförvaltningen.

Stefan Hollmark
Kommundirektör

