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Kommunens kvalitet i korthet 
I undersökningen Kommunens kvalitet i 
korthet jämförs kvalitet och effektivitet i 
258 av landets 290 kommuner. Läs mer i 
Tyresö kommuns årsredovisning.  
Vill du jämföra kvalitet mellan olika verk-
samheter? Ta då en titt i Jämförelse-
guiden! Klicka dig dit från tyreso.se eller 
gå direkt till jg.tyreso.se.

FAKTA

2017 blev ännu ett år med goda resultat 
i undersökningen Kommunens kvalitet i 
korthet. 65 procent av våra resultat ligger 
högre än genomsnittet för kommuner 
i landet. 
 
n  Tyresö kommuns kvalitetsarbete står sig 
gott i jämförelse med övriga kommuner i 
Sverige och vi blev förra året nominerade 
till Sveriges kvalitetskommun. Helsingborg 
knep utmärkelsen, men vi ger inte upp utan 
satsar på att bli ännu bättre. 

Det visar sig också i Kommunens Kvali-
tet i Korthet 2017. I rapporten redovisas 
resultat inom områdena tillgänglighet, 
trygghet, delaktighet, effek tivitet och sam-
hällsutveckling och jämför med andra 
kommuner. Tyresö ligger bra till inom de 
allra flesta områden.

Tyresöbors förslag upp för beslut
Kommunen ger god service till medbor-
gare via telefon och e-post. 99 procent får 
svar på e-post inom två dagar. Resultaten är 
bättre än genomsnittet för deltagande 
kommuner och trenden med förbättrade 
resultat håller i sig. 

Genom Tyresöinitiativet, som startade i 
februari 2017, har även möjligheterna att 
bidra till kommunens utveckling förbätt-
rats. Du som medborgare kan lämna för-
slag och rösta på andras förslag som sedan 
kan gå vidare och tas upp i politiska nämn-
der för beslut.

Nöjda med hemtjänst
Andelen Tyresöbor som är nöjda med 
 äldreomsorgen som helhet är högre än på 
flera år.  Hela 97 procent av de som har 
hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda med 
bemötandet från personalen. 

Tyresö kommun är dessutom först ut i 
Sverige med att ha utbildat samtliga medar-
betare som arbetar mot äldre i demensvård. 
I februari 2018 överlämnade H.M. Drott-
ning Silvia stiftelsen Silviahemmets certifi-
kat för kunskap om god demensvård. 

Uppföljning i skolan
Skolresultaten är något lägre än de var 
2016. Andelen elever i årskurs 9 som är be-

höriga till gymnasiet har sjunkit från cirka 
92 till 87 procent det senaste läsåret, men 
en upphämtning kan ses i resultaten som 
eleverna presterar i klasserna under. Resul-
tatdialoger genomförs två gånger per ter-
min för att noga följa hur det går för varje 
elev i grundskolan.

Ständiga förbättringar
Det startas många nya företag i kommunen 
och företagsklimatet bedöms fortsatt som 
gott av Tyresös företagare. En låg andel av 
invånarna i Tyresö har försörjningsstöd, 
och resultatet har sjunkit ytterligare.

Vi fortsätter vårt kvalitetsarbete. I år har 
vi gått med som medlemmar i SIQ, 
 Institutet för kvalitetsutveckling, och får 
vägledning, utbildning och metodstöd. För 
dig som Tyresöbo innebär det att vi fort-
sättar att jämföra resultat, hitta orsaker och 
förbättra våra processer för god service 
och insatser av hög kvalitet.

Catrin Ullbrand

Vad tycker du?
Vad tycker du om kvaliteten på kommunens service?  
Politikerna väntar på att du ska höra av dig och berätta 
vad du tycker. 

Ring eller e-posta kommunens förtroendevalda direkt 
och ställ frågor eller säg vad du tycker.

Catrin Ullbrand, kvalitetschef. 

Kvalitet i korthet 2017
Tyresö kommun jämför sin kvalitet med 257 andra kommuner.  

Hur står vi oss i förhållande till de andra? 

Hur stor andel av medborgarna 
uppfattar att de får ett gott be-
mötande när de via telefon ställer 
en enkel fråga till kommunen?
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n  Bemötandet som medborgarna får 
är mycket bra och ligger på samma 
nivå som de två senaste åren. Vid 
jämförelse med övriga kommuner är 
resultatet bland de 25 procent bästa. 
Merparten av samtalen till kom-
munen tas emot av Servicecenter 
som arbetar utifrån ledorden trovär-
digt, trevligt och tillgängligt för att 
möta medborgarnas behov av infor-
mation och service.

n  Tyresö kommuns webbplats,  
tyreso.se, håller hög kvalitet och för-
bättras ständigt med ny information 
och nya funktioner. 
I mars 2018 lanserades nya och  
uppdaterade tyreso.se. Webbplatsen 
är ljusare och ger ett luftigare intryck. 
Den har större fokus på service till 
kommunens invånare, bland  
annat är det enklare att nå kommun-
ens e-tjänster.

Hur god är kommunens  
webbinformation till  
medborgarna?
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n  Av Tyresöeleverna tar 70 procent  
en gymnasieexamen inom fyra år, 
oavsett vilken skola de går på. An-
delen har varit ungefär densamma 
de senaste tre åren och motsvarar 
snittet i riket och i Stockholms län.  
82 procent av eleverna studerar i en 
gymnasieskola i en annan kommun. 
Tyresö gymnasium erbjuder yrkes-
program, introduktionsprogram och 
gymnasiesärskola. 

Vilka resultat når de gymnasie- 
utbildningar som kommunens 
elever tar del av?
Andel elever som fullföljer gymnasiet 
inom 4 år. 
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n  Över 80 procent av eleverna som 
är folkbokförda i kommunen är  be-
höriga till yrkesprogram på gym-
nasiet.  Det är högre än genomsnittet 
men ett något lägre resultat än i 
föregående undersökning.  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
arbetar aktivt med att vända utveck-
lingen och öka andelen elever med 
gymnasiebehörighet.

Hur stor andel elever i åk 9 är 
behöriga till nationellt program på 
gymnasiet?
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Tyresöinitiativet
Vet du om att du kan lämna förslag till Tyresös politiker på webben? Du kan även stödja andras förslag.
Förslag som får stöd från minst 50 privatpersoner skickas vidare som ärende till nämnd som fattar  
beslut för eller emot. Kolla in www.tyreso.se/forslag

Hur många barn per personal är det 
i kommunens förskolor? 
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n  Tyresö kommuns förskolor har en 
personaltäthet som ligger något un-
der genomsnittet i riket. Barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar för 
ökad personaltäthet och minskade 
barngrupper vilket gett resultat då 
antalet barn per personal minskat 
sedan förra mätningen. 96 procent  
av vårdnadshavarna uppger att de 
upplever att deras barn är trygga i 
förskolan.

n   Resultatet är väsentligt högre  
än för 2017 och beror främst på att vi 
har infört Tyresöinitiativet. Genom 
Tyre sö initiativet kan Tyresöbor lämna 
förslag till Tyresös politiker direkt på 
kommunens webbplats. Det är ett 
steg i arbetet att förbättra möjlig-
heten till delaktighet och en del i 
 Tyresö kommuns arbete med med-
borgardialog. Under året har cirka  
70 förslag kommit in och hanterats.  

Hur väl möjliggör kommunen 
för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling?
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Hur trygga är eleverna i skolan?
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n  Elevernas upplevelse av trygghet i 
Tyresö kommuns skolor har ökat och 
är nu nära genomsnittet. Eleverna 
har ett högre förtroende för elev-
hälsan och uppger att de vet vilka 
kontaktvägar de kan ta vid eventuell 
otrygghet eller ohälsa. En liknande 
positiv ökning har skett i upplevelsen 
av förebyggande arbetet mot kränk-
ande behandling.

Elever åk 9.

Elevens syn på skolan och  
undervisningen i årskurs 9?

Jag är nöjd 
med min skola 
som helhet
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n  En majoritet av eleverna upplever 
sig nöjda med sin skolgång som hel-
het. Årets resultat är en ökning jäm-
fört med föregående undersökning. 
Eleverna upplever studiero i större 
utsträckning än tidigare under-
sökning och så även sina möjligheter 
till delaktighet och inflytande.

n   I Tyresö har en låg andel av  
befolkningen försörjningsstöd jäm-
fört med landet i stort. Tyresö har ett 
väl utvecklat stöd till personer som 
behöver stöd ut i arbete, bland annat 
genom den myndighetsgemen-
samma mottagningen En väg in. 

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?
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n  Tyresö ligger i linje med medel-
värdet för landet när det gäller den 
övergripande nöjdheten med vård- 
och omsorgsboende. Trots goda 
 resultat arbetar socialförvaltningen 
kontinuerligt med att förbättra 
verksamheten.

Hur nöjda är brukarna med  
sitt särskilda boende? 
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n  När det gäller personalkontinu-
itet, det vill säga hur många olika 
personal en kund möter under en 
period, ligger Tyresö bra till i jäm-
förelse med andra kommuner. En 
hög personalkontinuitet bidrar till 
trygghet för den äldre. Detta bekräf-
tas även av brukarundersökningen, 
där Tyresö har haft ökande resultat 
gällande trygghet och förtroende för 
personalen de senaste åren.

Hur många olika vårdare besöker 
en äldre person med omfattande 
behov av hemtjänst under en 
14-dagarsperiod?
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n  Tyresöbor med hemtjänst är till 
stor del nöjda med insatserna de får,
och resultatet är bättre än förra året 
och i nivå med genomsnittet för övri-
ga kommuner. Förtroende för perso-
nalen, bemötande och möjlighet att 
påverka tider får höga omdömen i 
undersökningen.

Hur nöjda är brukarna med 
den hemtjänst de får? 
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