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§ 119 

Fastställande av föredragningslistan 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande fastställer föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 120 

Meddelanden 

Inga ärenden rapporterades under punkten. 

Utdrags bestyrkande 
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Utskottet för arbete och lärande 2017-08-15 

Justerare , ; . 
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§ 121 

Delegations beslut 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande tar emot information om följande 

nedanstående delegations beslut: 

1. Beslut avseende individ- och familjeomsorgen, juni och juli 2017 

2. Beslut avseende ekonomiskt bistånd, juni och juli 2017 

3. Beslut avseende serveringstillstånd, juni och juli 2017 

Dnr 2017 /117 SN 702 

4. Ordförandebeslut avseende företräde i Växjö tingsrätt 

Dnr 2017/503 750 
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§ 122 

Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och 

politikerbesök 
Dnr 2017/302 750 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete tar emot information. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger inbjudan till utskottets planeringsdag den 29 augusti 2017 på 

Korrö. 

Utdrags bestyrkande 
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Utskottet för arbete och lärande 2017-08-15 
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§ 123 

Information från avdelningen för arbete och lärande 
Dnr2017/371 750 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Integration har haft sommaraktiviteter med många besökare på 

mötesplatserna i Tingsryd, Konga och Ryd under sommaren. 

I projektet nätverk och familjekontakt har integrationssamordnare och 

ungdomspedagoger gjort en resa till Liseberg med 71 ungdomar. 

Två resor till Skånes djurpark med totalt ca 140 deltagare har genomförts 

med stöd från Lians och Rotary. 

Till hösten avser man utveckla mötesplatserna och kommer att rikta 

insatserna till vuxna nyanlända med fokus på integrering i samhället och 

arbete/ sysselsättning. 

Vuxenutbildning startar upp vårdutbildning i Ryd höstterminen 2017. 

Inväntar leverans på möbler och kommer därefter att bjuda in till öppet hus 

och invigning. 
Med anledning av skolinspektionens slutrapport så kommer Tony 

tillsammans med övriga ansvariga att ge förslag till åtgärder som behandlas 

politiskt i september och oktober 2017. 

IFO barn och familj har haft en relativt lugn sommar. Ca 30 

orosanmälningar i månaden har hanterats av mottagningen. 

Till hösten finns en oro för tillräcklig bemanning då rekryteringen är 

problematisk. Det finns inga behöriga sökande till tjänster som annonseras 

ut. 

IFO Vuxen har haft en lugn sommar både inom ekonomiskt bistånd, 

missbruksenheten och våld i nära relationer. 

Till hösten kommer fokus ligga på att se över rutiner och riktlinjer för 

handläggning av ärende inom ett antal områden för att kvalitetssäkra arbetet 

mot medborgaren och underlätta handläggningen för medarbetarna 

Beslutsunderlag 

Information vid sammanträdet 

Utdrags bestyrkande 
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Utskottet för arbete och lärande 2017-08-15 

Justerarft~ 

§ 124 

Anmälan till upphandling inom IFO och handledning 2020 
Dnr 2017/504 750 

Utskottets beslut 

1. Utskottet för arbete och lärande beslutar härmed att ge en 

teckningsfullmakt och därmed uppdra åt kommunförbundet Skåne 

org. nr 837600-9109, genom förbundsdirektör Monica Holmqvist, 

eller den hon sätter i sitt ställe, att för undertecknad UMs 

(Upphandlande Myndighet) räkning underteckna ramavtal avseende 

"upphandlingar inom IFO, VO och Handledning 2020". 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Med början hösten 2017 avser kommunförbundet Skåne att påbörja nya 

upphandlingar gällande IFO, VO och handledning. Utskottet för arbete och 

lärande avser ingå i delarna IFO och handledning. 

Inom IFO avser upphandlingen HVB-hem för vuxna och barn, öppenvård 

för barn/ unga och deras familjer och personer med missbruk/ beroende samt 

konsulentstödda familjehem/ jourhem för barn och unga. 

Inom handledning avses upphandling av handledningsresurser för egen 

personal. 

Syftet med en gemensam upphandling är att få till stånd ramavtal med de 

anbudsgivare som efter utvärdering blivit antagna för att tillgodose 

uppdragsgivarnas behov av tjänster och genom kravställande och samordnad 

uppföljning skapa bättre förutsättningar för ökad priskonkurrens och högre 

kvalitet på de upphandlade tjänsterna. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av socialchef i samråd med IFO-chef barn och familj 

samt IFO-chef vuxen. 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utskottet för arbete och lärande 2017-08-15 

Justerare 

§ 124 fortsättning Dnr 2017/504 750 

Beslutsunderlag 

Anmälan till "upphandling inom IFO, VO och handledning 2020" 

Tjänsteskrivelse från socialchef, 2017-08-01 

Beslutet skickas till 
Upphandlingsansvarig Helen Östman 

IFO chefbarn och familj 
IFO chef vuxen 
Socialchef 

I Utdrngsbesly,kande 
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Utskottet för arbete och lärande 2017-08-15 

§ 125 

Uppföljning: Återkrav på ekonomiskt bistånd utbetalt i 

"glappet" samt revidering av riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd 
Dnr2017/260 750 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande antar förslag till revidering av Riktlinjer för 

försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd i Tingsryds kommun. 

Sammanfattning 

Förslag till revidering av befintliga riktlinjer med utgångspunkt av det 

uppdrag som gavs till Individ- och familjeomsorgen att utreda möjlighet till 

återkrav på ersättning utbetald i "glappet". 

Beskrivning av ärendet 

Under 2017 har möjligheten att återkräva det bistånd som betalas ut till 

enskilda som befinner sig mellan LMA-ersättning och etableringsersättning 

utretts. Förslag till ändring i riktlinjerna för ekonomiska bistånd bifogas. 

Förslaget är att Utskottet för arbete och lärande ej ändrar riktlinjerna genom 

att införa skrivelse om obligatoriskt beslut om återkrav av bistånd utbetalt i 

"glappet". Detta då det ej finns lagstöd i Socialtjänstlagen för denna typ av 

standardiserade återkrav. Det är än i dag mycket oklart om denna typ av 

återkrav går att fullfölja i domstol. 

Gällande återkrav som ej återbetalas frivilligt ska kommunen väcka talan i 

förvaltningsrätten. Då är det av största vikt att de beslut som fattas som 

återkrav är väl motiverade och att det skett en individuell prövning. 

Förslag till ändring av riktlinjerna blir istället att etableringsersättning införs 

i listan på ersättningar som kan återkrävas. Prövning kommer då att göras 

för etableringsersättning på samma vis som för övriga ersättningar. 

Med ändring av återkravslistan bör nya rutiner för återkrav införas. Vid 

utredningen har framkommit att många återkrav som finns beslutade inom 

ekonomiska bistånd och som inte återbetalas frivilligt preskriberas då talan 

ej väckt inom tidsramen. Kommunen måste enligt SoL 9 kap. 3 § väcka 

talan i domstol senast tre år efter att kostnaden för kommunen uppstod. 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(36) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-08-15 

Justerare 
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§ 125 fortsättning Dnr2017/260 750 

Detta ger en absolut preskriptionstid på återkrav på tre år. Kommunen kan 

fortsätta att be de som har återkrav att betala även efter tre år men har inga 

rättsliga medel att driva in fordran. För att avhjälpa detta kommer förslag på 

nya rutiner för återkrav att arbetas fram under hösten 2017, där större ansvar 

läggs på IFO-chefen att tillförsäkra att talan väcks inom tre år så att 

återkravsfordringar inte preskriberas. 

Vidare föreslås ändringar i riktlinjerna gällande avgifter för el och vatten. I 

dag finns en problematik med att hushåll har onormalt stora kostnader för el 

och vatten, ibland upp till 5 ggr normal förbrukning. För att komma till rätta 

med dessa avvikelser har en del hembesök gjorts under våren. Dock är 

problematiken så omfattande och återkommande att en ändring i riktlinjerna 

behövs som komplettering av det arbete som bedrivs på Individ- och 

familjeomsorgen i form av information till sökande, klienter och 

hyresvärdar. 

Förslaget är att riktlinjerna ändras så att kostnader som mycket överstiger 

normalkostnaderna för ett genomsnittligt hushåll måste motiveras med 

särskilda skäl för att godkännas. Särskilda skäl kan vara sjukdomstillstånd 

som gör att sökande har en högre kostnad för vatten och el än normala 

hushåll. 

Vidare föreslås ändringar i riktlinjerna med anledning av förslag till 

riktlinjer för andrahandskontrakt och förmedlingsmedel. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av IFO-chef Vuxen Evelina Magnusson i samarbete med 

verksamhetsutvecklare Ellen Parsland. 

Beslutsunderlag 

Reviderade Riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

Förslag Riktlinjer för andrahandskontrakt 

Förslag Riktlinjer för förmedlingsmedel 

Tjänsteskrivelse från IFO chef Vuxen, 2017-08-08 

Beslutet skickas till 
Individ- och familjeomsorgen 

Utdrags bestyrkande 
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§ 126 

Riktlinjer för bistånd i form av andrahandskontrakt 
Dnr2017/505 750 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande antar Riktlinjer för andrahandskontrakt som 

bistånd enligt SoL 4 kap 1 § i Tingsryds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för biståndsformen andrahandskontrakt saknas i dag helt. Det 

saknas även beslutad rutin för biståndsformen andrahandskontrakt. Detta har 

lett till att bedömningar blir godtyckliga, brister i handlingsplaner och 

uppföljningar, oklarhet i ansvarsfördelning och ökade kostnader för 

handläggningstid och obetalda hyror. För att få en rättssäker handläggning 

och en tillförsäkra att likhetsprincipen efterföljs har riktlinjer tagits fram. 

Dessa kompletteras med nya rutiner och anvisningar, hyresavtalsmallar och 

inneboendeavtal. Rutiner för handläggning av boendekostnader och 

hyresavtal inom ekonomiskt bistånd revideras med anledning av detta. 

Beskrivning av ärendet 

Flera förbättringsområden har identifierats inom handläggningen av 

andrahandskontrakt som riktlinjerna tillsammans med nyupprättade rutiner 

syftar till att åtgärda. De viktigaste handlar om att göra handläggning och 

beslut rättssäkert, motverka skuldsättning och att tillgodose behov av 

stödjande insatser för att den enskilde på sikt ska kunna få ett eget kontrakt 

på den ordinarie bostadsmarknaden. Riktlinjerna ska genom sin utformning 

även kunna användas av medborgare som önskar mera kunskap om 

biståndsformen. Det har tidigare saknats riktlinjer helt gällande 

biståndsformen och endas bristfälliga rutindokument som ej varit kända för 

handläggare inom ekonomiskt bistånd. 

Ekonomiska konsekvenser och Arbetsmiljökonsekvenser 

Riktlinjerna tillsammans med nyupprättade rutiner förväntas ha en positiv 

konsekvens för individ- och familjeomsorgens (IFO) budget. 

Hyresskuldema inom andrahandskontrakten har hittills varit en belastning 

för budgeten och svåra att få in. Med omedelbara åtgärder vid uppkomna 

hyresskulder, enligt riktlinjer och rutiner, förväntas belastningen minska 

betydligt. Dock förväntas detta leda till ökad arbetsbelastning på 

handläggare för ekonomiskt bistånd samt för IFO-chef. 

Utdrags bestyrkande 
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Utskottet för arbete och lärande 2017-08-15 

§ 126 fortsättning Dnr2017/505 750 

Konsekvenser för barn 
Särskild hänsyn ska alltid tas till barnfamiljers situation och prioriteringar 

ska göras till förmån för barnets bästa. Utredningen vid ansökan om 

andrahandskontrakt ska särskilt uppmärksamma barnets situation och 

ansvarig handläggare ska säkerställa att stöd erbjuds vid behov. Riktlinjerna 

och de nya rutinerna innebär att myndigheten kommer att få en tätare och 

mer regelbunden kontakt med enskilda, inklusive barnfamiljer. Detta 

innebär att berörda barns situation och behov lättare kan uppmärksammas 

och bemötas. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för andrahandskontrakt som bistånd enligt SoL 4 kap 1 § i 

Tingsryds kommun. 
Reviderade Riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

Förslag Riktlinjer för förmedlingsmedel 
Tjänsteskrivelse från IFO chef Vuxen, 2017-07-19 

Beslutet skickas till 
Individ- och familjeomsorgen 

Utdrags bestyrkande 
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§ 127 

Riktlinjer för bistånd i form av förmedlingsmedel 
Dnr 2017/506 750 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande antar Riktlinjer för bistånd enligt SoL 4 kap 

1 § Förmedlingsmedel/servicekonto i Tingsryds kommun. 

Sammanfattning 

Riktlinjer för biståndsformen förmedlingsmedel saknas i dag helt. Det 

saknas även uppdaterad rutin för biståndsformen förmedlingsmedel. Detta 

har lett till att bedömningar blir godtyckliga, brister i handlingsplaner och 

uppföljningar, oklarhet i ansvarsfördelning och ökade kostnader för 

handläggningstid. För att få en rättssäker handläggning och en tillförsäkra att 

likhetsprincipen efterföljs har riktlinjer tagits fram. Dessa kompletteras med 

nya rutiner och anvisningar. 

Beskrivning av ärendet 

Flera förbättringsområden har identifierats inom handläggningen och 

uppföljning av förmedlingsmedel som riktlinjerna tillsammans med 

nyupprättade rutiner syftar till att åtgärda. De viktigaste handlar om att göra 

handläggning och beslut rättssäkert, motverka skuldsättning och att 

tillgodose behov av stödjande insatser för att den enskilde på sikt ska kunna 

självständigt sköta sin ekonomi. Riktlinjerna ska genom sin utformning även 

kunna användas av medborgare som önskar mera kunskap om 

biståndsformen. Det har tidigare saknats riktlinjer helt gällande 

biståndsformen och endas bristfälliga rutindokument som ej varit kända för 

handläggare inom ekonomiskt bistånd. 

Ekonomiska konsekvenser och Arbetsmiljökonsekvenser 

Riktlinjerna tillsammans med nyupprättade rutiner förväntas ha en positiv 

inverkan på arbetsbelastningen för socialsekreterare och administratörer på 

Individ- och familjeomsorgen(IFO). Genom bättre rutiner och tydligare krav 

för beviljat bistånd förväntas antalet servicekonto som förmedlas hos IFO att 

minska. Tiden för att administrera dessa konto kommer även den att minska 

med tydligare rutiner gällande uppföljning och eget ansvar. 

Ekonomiskt kommer riktlinjerna inte att innebära någon förbättring eller 

försämring för IFO då förmedlingsmedel är förmedling av klienters egna 

privata medel. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 127 fortsättning Dm 2017/506 750 

Konsekvenser för barn 
Särskild hänsyn ska alltid tas till barnfamiljers situation och prioriteringar 

ska göras till förmån för barnets bästa. Utredningen vid ansökan om 

andrahandskontrakt ska särskilt uppmärksamma barnets situation och 

ansvarig handläggare ska säkerställa att stöd erbjuds vid behov. Riktlinjerna 

och de nya rutinerna innebär att myndigheten kommer att få en tätare och 

mer regelbunden kontakt med enskilda, inklusive barnfamiljer. Detta 

innebär att berörda barns situation och behov lättare kan uppmärksammas 

och bemötas. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för bistånd enligt SoL 4 kap 1 § Förmedlingsmedel/servicekonto i 

Tingsryds kommun. 
Reviderade Riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

Förslag Riktlinjer för andrahandskontrakt 

Tjänsteskrivelse från IFO chef vuxen, 2017-08-08 

Beslutet skickas till 
Individ- och familjeomsorgen 
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§ 128 

Behov av alternativa bidragsformer för boendelösningar 
Dnr 2017 /507 705 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande ger Individ- och familjeomsorgen i uppdrag 

att utreda möjligheten att införa hyresgaranti som biståndsform, samt ta fram 

förslag på riktlinjer för bistånd i form av hyresgaranti. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med utredning som gjorts med anledning av framtagning av 

riktlinjer för bistånd i form av andrahandskontrakt har andra biståndsformer 

gällande boende undersökts. Behov av alternativa biståndsformer har 

framkommit i utredningen. Det alternativ som används i kommuner i länet 

är hyresgarantier. Möjligheten att införa hyresgaranti som bidragsform bör 

därför utredas vidare. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2017 har biståndsformen andrahandskontrakt utretts. Förslag till 

riktlinjer har arbetats fram för beslut. I samband med denna utredning lyftes 

behovet av alternativa biståndsformer fram. 

Hyres garanti 
I dag tar handläggning och administration av andrahandskontrakt en allt 

större tid på IFO. Detta då antalet ärende ständigt ökar. Med de nya 

riktlinjerna kommer denna arbetsbelastning att öka ytterligare. Ett 

komplement till andrahandskontrakt kan vara hyresgaranti. Hyresgaranti 

innebär att kommunen åtar sig att garantera att hyran blir betald genom ett 

eget betalningsansvar. Dessa åtagande kan se olika ut och gälla över olika 

tidsrum. Det finns viss möjlighet att söka statliga bidrag för sådan 

hyresgaranti. Hyresgaranti bör ta mindre arbetstid i anspråk, då kommunen 

inte har några egna hyreskontrakt att administrera, kontrollera och följa upp. 

Hyresgaranti kan även verka för att fler personer har möjlighet att få ett 

förstahandskontrakt och ingå i den ordinarie bostadsmarknadcn. Möjligheten 

att kunna erbjuda hyresgaranti som bidragsform bör därför utredas. 

Skyddsplacerade 
· I dag är det mycket svårt för de som kommunen har placerade i skyddade 

boende att ordna med ny bostad. Detta då dessa personer ofta saknar 
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inkomst, har litet nätverk på orten de är placerade, har stora skulder eller 
annat som försvårar inträdet på bostadsmarknaden. Att hjälpa dessa personer 
ut till eget boende är något som klart skulle förbättra deras livskvalitet och 
mående. Dock är kommunens möjligheter i dag begränsade att lämna 
bistånd som kan hjälpa. Bistånd i form av andrahandskontrakt kan ej lämnas 
för bostad utanför kommunens gränser eftersom rätten till bistånd från 
kommunen ofta upphör när den enskilde flyttar. Det är även svårt för den 
enskilde att få löfte om stöd i den nya kommunen eftersom bistånd är 
behovsprövat och prövning inte kan ske förrän behovet faktiskt har uppstått. 
Genom möjligheten att lämna hyresgaranti skulle inträdet på den ordinarie 
bostadsmarknaden kunna underlättas för denna grupp. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av IFO-chef Vuxen Evelina Magnusson i samråd med 
verksamhetsutvecklare Ellen Parsland samt socialsekreterare Ewa 
Strömberg. 

Beslutsunderlag 

Reviderade Riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 
Förslag Riktlinjer för andrahandskontrakt 
Förslag Riktlinjer för förmedlingsmedel 
Tjänsteskrivelse från IFO chef Vuxen, 2017-08-08 

Beslutet skickas till 
Individ- och familjeomsorgen 
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