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, •. , ----o~-Jx.;J kommun 
2017-10-16 

Arbete och lärande utskottet 

§ 179 

Fastställande av föredragningslistan 
Utskottets beslut 

Arbete och lärande utskottet fastställer föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

!Justerare 
Utdrags bestyrkande 

\ ~ \ .._~u.L J '-&U \;.;,/ kommun 
Arbete och lärande utskottet 2017-10-16 

,Justerare~ 

V(._ 

§ 180 

Meddelanden 

Utskottets beslut 

Arbete och lärande utskottet tar emot följande meddelanden: 
1. Bildningsnärnnden; Före byggande arbete riktat mot barn och unga i Tingsryds ko=un. Protokoll§ 65, 2017-09-20 Dm 2017/620 751 

Utdrags bestyrkande 

• 
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S~ TRÄDESPROTOKOLL 4(33) 

Arbete och lärande utskottet 2017-10-16 

'Yusterareffe" I /4._ 

§ 181 

Delegations beslut 

Utskottets beslut 

Arbete och lärande utskotte~tai: emot information om fö ljande nedanstående 

delegationsbeslut: 11 1 1 

1. Beslut avseende ind~'vid- och familjeomsorgen, september 2017 

2. Beslut avseende ekqµok ~kt bistånd, september 2017 

!Jtdragsbestyrkande 

I I 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(33) 

Arbete och lärande utskottet 2017-10-1 6 

IJusterare 

§ 182 

Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och 

politikerbesök 
Dnr 2017/302 750 

Utskottets beslut 

Arbete och lärande utskottet beslutar att det är fritt för alla ledamöter att 

anmäla sig till följande kurser och konferenser 

1. Utbildning om folkhälsan den 8 november 2017 i Tingsryd samt 

2. Konferens, Allt om SFI och flerspråkiga elever i kommunal 

vuxenbildning i Växjö den 11 december 2017 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger följande inbjudningar 

• Länsstyrelsen; Folkhälsan, en del av framtiden! 

Tingsryd 2017-11-08, kl. 9-17 

• Region Kronoberg; Aktuellt om SFI och flerspråkiga elever i 

kommunal vuxenutbildning, 
Växjö 2017-12-11, kl. 8.30-12.15 

Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(33) 

Arbete och lärande utskottet 2017-10-16 

usterar//V A_ 

§ 183 

Information från avdelningen för arbete och lärande 
Dnr2017/371 750 

Utskottets beslut 

Arbete och lärande utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Avdelningen informerar: 

IFO har fortsatt god ekonomisk prognos för 2017. 
När det gäller rekrytering så finns full bemanning på barn och familjesidan 
from 2018, vuxen har någon rekrytering som pågår. Konsulter avslutas from 
november. 
IFO-chefer rapporterar om fortsatt högt inflöde av orosanmälningar och av 
personer som behöver ekonomiskt stöd efter etableringen. 
Mätning av socialsekreterares arbetsbelastning skall påbörjas och 
enkätundersökning om klienters upplevelse av besök på IFO pågår. 

Integrationsavdelningen fortsätter att utveckla träffpunkterna och de projekt 
som pågår där fokus ligger på sysselsättning, bostad och hälsa 

Vuxenutbildningens har fortsatt god prognos för 2017. 
Invigningen av vård och omsorgsutbildningen i Ryd är genomförd. 
Tankar finns kring utveckling av vårdbiträdesutbildning, 
barnskötarutbildning och någon form av industriutbildning. 

Beslutsunderlag 

Information vid sarnrnanträdet 

Utdragsbestyrkancfe 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(33) 

Arbete och lärande utskottet 2017-10-16 

usterare 

§ 185 

Mål för vuxenutbildningen 2018 
Dnr 2017/652 615 

Utskottets beslut 

Arbete och lärande utskottet föreslagna mål för vuxenutbildningen i 
Tingsryds kommun 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Utskottet fastställer föreslagna mål för vuxenutbildningen i Tingsryds 
kommun 2018. 
Utskottet har tagit hänsyn till det beslut som Skolinspektionen tog 2017-06-
22 (Dnr 13 -2016:104 99). De föreslagna målen för vuxenutbildningen är 
på utskotts- och avdelningsnivå och direkt kopplade till kommunstyrelsens 
fastställda mål i Budget 2018. 

Mål för vuxenutbildningen i Tingsryds kommun 2018 

Medborgarperspektiv 
• Alla studerande inom samtliga av vuxenutbildningens verksamheter 

känner delaktighet och har möjlighet att påverka frågor som berör 
dem 

• Vuxenutbildningen skall genom god utbildning bidra till en hög 
livskvalitet för den enskilda 

• Vuxenutbildningen skall bedriva en uppsökandeverksamhet mot 
kommunens medborgare 

• Alla studerande känner sig trygga i vuxenutbildningen lokaler 
e Vuxenutbildningen ska ge de studerande möjlighet att utveckla sina 

kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets
och samhällslivet samt att främja personlig utveckling 

• Samtliga studerande erbjuds kontinuerlig utbildning året runt 
• Samtliga studerande erbjuds information om olika typer av 

ekonomiskt studiestöd 

Samhällsperspektiv 
Q Det råder en stark samverkan mellan vuxenutbildning och det lokala 

näringslivet och samhället i övrigt 
• Vuxenutbildningens utbud av yrkesutbildningar skall vidgas och 

svara mot kcmpetensförsörjningsbehovet i komm1men 

Utdrags bestyrkande 
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$~ TRÄDESPROTOKOLL 9(33) 

Arbete och lärande utskottet 2017-10-16 

!Justerar"$ 

~ 

§ 1 8 5 fortsättning Dnr 2017/652 615 

Ekonomi 
• En budget i balans ~opplat till god kvalitet i vuxenutbildningen 

Me~arb;:::nal inom vuxt ~ &ringon ärnöjdamod sitt ~bete och filn 

arbetssituation I I I 
• All personal inom enutbildningen har adekvat utbildning och är 

behöriga inom sitt I betsområde 

• Vuxenutbildninge p~rdonal mår bra och har ett högt hälsoläge 

Process 11 1 1 
• Tjänstegaranti uppJtylll iip.om vuxenutbildningen 

Beslutsunderlag Il 

Tjänsteskrivelse från rekto~ vtp(~nutbildningen, 2017-10-09 

Beslutet skickas till 
Rektor vuxenutbildninger 
Chef för arbete och lärand:. 

~T,_" 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(33) 

Arbete och lärande utskottet 2017-10-16 

usterare~ 

A-

§ 186 

Svar till Skolinspektione-n efter tillsyn av vuxenutbildningeni 

Tingsryds kommun 
Dnr 2017/496 750 

Utskottets beslut 

Arbete och lärande avger bifogat svar till skolinspektionen angående 

vuxenutbildningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

Tingsryds kommun att senast den 27 oktober 2017 vidta åtgärder för att 

avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag 

skriftligen redovisas för Skolinspektionen. I bifogat dokument Svar till 

Skolinspektionen efter tillsyn av vuxenutbildningen i Tingsryds kommun 

finns skriftligt redovisade vidtagna och planerade åtgärder för att avhjälpa 

påtalade brister enligt skolinspektionens beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Skolinspektionen har i sitt beslut fastslagit att Tingsryds kommun måste 

vidta följande åtgärder för att uppfylla skollagens krav. 

• Huvudmannen ska aktivt verka för att nå ut till de som har rätt till 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och i svenska för 

invandrare samt motivera dem att delta i sådan utbildning. 

• Huvudmannen ska informera om möjligheterna till studier inom 

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt verka aktivt för 

att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning. 

• Huvudmannen ska säkerställa att särskild utbildning för vuxna 

bedrivs kontinuerligt under året. 

• Huvudmannen ska följa upp resultaten inom samtliga verksamheter 

inom vuxenutbildningen och dokumentera denna uppföljning. 

• Huvudmannen ska utifrån en analys av det som :framkommer i 

uppföljningen besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder. Analys 

och beslutade åtgärder ska dokumenteras. 

• Huvudmannen ska planera för genomförandet av utvecklingsåtgärder 

och genomföra dessa. Planeringen och geno:mrörandet ska 

dokumenteras. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (33) 

Arbete och lärande utskottet 2017-10-16 

§ 186 fortsättning Dnr 2017/496 750 

I bifogat dokument finns skriftligt redovisade vidtagna och planerade 
åtgärder för att avhjälpa påtalade brister enligt skolinspektionens beslut. 

Ärendets ·beredning 

Ärendet har beretts av chefen för Arbete och Lärande Katarina Carlzon och 
rektor för vuxenutbildningen Tony Lundström. 

Besluts underlag 

Skolinspektionens beslutför vuxenutbildningen efter tillsyn i Tingsryds 
kommun. Beslut 2017-06-22, Dnr 43-2016:10499. 
Svar till Skolinspektionen efter tillsyn av vuxenutbildningen i Tingsryds 
ko=un (Bilaga 1) 
Tjänsteskrivelse från socialchef, 2017-10-09 

4__ 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
Rektor vuxenutbildningen 
Chefen för arbete och lärande 

Utdrags bestyrkande 

~ - I (,) \C,/ I \...) I L~ a... I 
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•
Tmgsryd§ 
kommmrn 

Kommunlednings
förvaltningen 

Katarina Carlzon 
0477 44410 

kommunen@tingsl)ld.se 

2017-10-19 

Till skolinspektionen 
Box 156 

221 00 Lund 

Svar till Skolinspektionen efter tillsyn av vuxenutbildningen i 
Tingsryds kommun (2017-06-22 Dnr 43-2016:10 499) 

Härmed avger Tingsryds ko=un, utskottet för arbete och lärande, följande skriftliga 
redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att avhjälpa påtalade brister enligt 
skolinspektionens beslut 2017-06-22 Dnr 43-2016:10 499 

Skolinspektionens beslut 

1. Huvudmannen ska aktivt verka för att nå ut till de som har rätt till ko=unal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå och i svenska för invandrare samt moti
vera dem att delta i sådan utbildning. 

1. Huvudmannen ska informera om möjligheterna till studier inom ko=unal vux
enutbildning på gymnasial nivå samt verka aktivt för att vuxna i ko=unen del
tar i sådan utbildning. 

2. Huvudmannen ska säkerställa att särskild utbildning för vuxna bedrivs kontinu
erligt under året. 

3. Huvudmannen ska följa upp resultaten inom samtliga verksamheter inom vux
enutbildningen och dokumentera denna uppföljning. 

4. Huvudmannen ska utifrån en analys av det som frarnko=er i uppföljningen be
sluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder. Analys och beslutade åtgärder ska do
kumenteras. 

5. Huvudmannen ska planera för genomförandet av utvecklingsåtgärder och ge
nomföra dessa. Planeringen och genomförandet ska dokumenteras. 

Vidtagna åtgärder 
Utskottet för arbete och lärande har fastställt mål för vuxenutbildningen för 2018. 
Beslut angående mål bifogas detta dokument 

1 (2) 

# /4:.--'=--~-~~~-~--~~-Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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Planerade åtgärder 

7Tg 

ffe~ 

följande sätt: I i 
1. Information om vuxenutbildningen på l dläggande nivå ko=er att ske på 

Annonse~g i lok~ press _ . 
Informat10nsmatenal om aktuella ut dbingar skall finnas pa Arbetsför

medling, medborgarkontor, ko=~ ns trM!punkter, bibliotek och hos IFO 
Lärcenters hemsida skall hållas upp tetad 
Marknadsföring skall ske vid större r enemang i ko=unen A-~ ko=fil att-~ oodeqpökt 2017 

2. Information om vuxenutbildningen på G I ! asial nivå ko=er att ske på föl
jande sätt: 
- Annonsering i lokal press 
- Informationsmaterial om aktuella ut ilclbingar skall finnas på arbetsför-

medling, medborgarkontor, ko= 1nsltr~unkter, bibliotek och hos IFO 
Informationsmaterial om vuxenutbil · gJ vård- och omsorgsutbildning 
skall ges till alla som har timans ·· g' inom ko=unen och i privata 

I 

vård- och omsorgsföretag som sakn relevant utbildning 
Lärcenters hemsida skall hållas upp tetad 
Marknadsföring skall ske vid större yenemang i ko=unen 

Åtgärden ko=er att påbörjas unde~hölt1 2017 

3. utbildningen inom särskild utbildning föti vtpafa ko=er from 2018 följa övrig 

vuxenutbildning och endast ha uppehåll lfnqet ·uli månad 

4-6. 
Uppföljning och analys av mål och res t lk r i samband med delårsbokslut 

och årsbokslut I 
Analys och åtgärder dokumenteras i S Tsr s 
Planerade utvecklingsåtgärder dokumen yr+ och följs upp i STRATSYS 
Utskottets mål för vuxenutbildningen 20 t 8 }ä~gs in i STRATSYS under hösten 
2017 

Katarina Carlzon 
Socialchef 

~T7in_g_s_ry~d-s~k_o_m_m_u_n_~b-e-s~ö~k-sa-d~r-e_s_s __ ~te~le-i~o-n--H--+I --'---,,fa-x ________ e--p-o-s~t/~h-em-s~id~a-----

Box 88 Torggatan 12 0477 441 0 I vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(33) 

Arbete och lärande utskottet 2017-10-16 

!Justerar, ~ 

§ 187 

Information om social jour 
Dm2017/370 750 

Utskottets beslut 

Arbete och lärande utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Chef för arbete och lärande redogör för sa=anställning av ärenden som har 
hanteras av Sydvästra Smålands Socialjour mellan 1 april till 15 augusti 
2017. 

Beslutsunderlag 

Statistik 1 april- 15 augusti 2017 Sydvästra Smålands Socialjour 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(33) 

Arbete och lärande utskottet 2017-10-16 

Jmtera~:w 

?z_ 

§ 188 

Rutin för hantering av Lex Sarah 
Dnr 2017/653 777 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet antar bifogad rutin. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med införandet av ny avdelning behöver rutinen för Lex Sarah 
revideras. 

Ärendets beredning 
Rutinen har varit på remiss hos förvaltningschefen för 
ko=unledningsförvaltningen samt utvecklingschef och 
säkerhetssamordnare. 

Beslutsunderlag 
Rutinför hantering av Lex Sarah (Bilaga 1) 

Tjänsteskrivelse från socialchef, 2017-10-02 

Beslutet skickas till 
Ko=unchef 
Utvecklingschef 
Kanslichef 
Utvecklingsledare på Kansliavdelningen 
Säkerhetssamordnare 
IFO-chefer 

Utdrags bestyrkande 

Rutin för hantering av Lex Sarah 

Lex Sarah 
Ibland inträffar händelser i verksamheten som kan vara ett missförhållande eller en påtaglig 

risk för ett missförhållande som skall rapporteras enligt lex Sarah. 

Det är viktigt att ko=a till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande 

missförhållande uppko=er igen. Syftet med bestämmelserna om lex Sarah är att 
verksamheten ska utvecklas och att missförhållande skall rättas till. 

Lex Sarah omfattar hela socialtjänsten samt alla verksamheter inom statens 

institutionsstyrelse (SiS). 

Bestämmelser om lex Sarah finns i socialtjänstlagen (2001 :453), SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (1993 :3 87), LSS samt i socialstyrelsens föreskrift och 

allmänna råd (SOSFS 2011:5). 

Rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah 
Anställda, uppdragstagare (undantaget farniljehemsföräldrar och god man/ förvaltare), 

praktikanter (undantaget prao-elever från grundskolan och studiebesök) samt deltagare i 

arbetsmarknadspolitiskt program har en skyldighet att rapportera missförhållande och/eller 

påtagliga risker för missförhållande som rör de klienter som får insatser eller kan ko=a i 

fråga för insatser i verksamheten. 

Rapporten skall lämnas genast efter det att missförhållandet har uppmärksammats. 

Någon rätt till anonymitet för den rapporteringsskyldige finns inte. Det finns dock inte något 

som hindrar en rapporteringsskyldig att anonymt rapportera missförhållanden eller risker för 

sådana. Denna typ av rapportering innebär dock inte att personen fullgjort sina skyldigheter 
enligt Lex Sarah-bestämmelserna. 

Rapporteringsskyldigheten skall ses som ett stöd för anställda med flera att bidra till att 

utveckla och säkra kvaliteten i de insatser som ges och den verksamhet som bedrivs. 

Information om rapporteringsskyldighet 
Den närmaste chefen skall informera sina anställda med flera om deras rapporterings 

skyldighet. Det skall ske när en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande 

påbörjas. Blankett "intyg att undertecknad erhållit information om sekretess och instruktion 
för avvikelse, klagomål och missförhållanden" skall gås igenom och undertecknas. 

Rapporteringsskyldigheten gäller direkt när anställningen, uppdraget eller praktiken påbörjas. 

Därefter ansvarar närmast ansvarig chef för att information ges till alla anställa med flera 

minst en gång per år, både muntligt och skriftligt. Det är viktigt att alla vet hur man ska göra 

om det inträffar något som gör att en lex Sarah rapport skall lämnas. 

IV~ 



Skyldighet att utreda och avhjälpa eller undan öja I 
Den som bedriver verksamheten är skyldig att del uJ.eiia en rapport om missförhållande och/ 

eller påtagliga risker för missförhållande, dels att hjälpa eller undanröja missförhållandet 

och/ eller den påtagliga risken för ett missförhåll dd. I 
Den som bedriver verksamheten skall också snar It L äla ett allvarligt missförhållande och/ 

eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhålla dd tih tillsynsmyndigheten. 

Vad är ett missförhållande I 
Missförhållande eller risk för missförhållande s m sf all rapporteras innefattar såväl 

utförda handlingar som handlingar som någon .,

1 

försummelse eller av annat skäl har 

underlåtit att göra. I I 

Handlingen eller underlåtelsen skall ha innebur/f ett hot mot eller ha medfört 

konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller f)j~ isl<a, eller psykiska hälsa. 

Exempel på handlingar eller underlåtelser: 

• Fysiska övergrepp 

• Sexuella övergrepp 
• Psykiska övergrepp 
• Ekonomiska övergrepp 
• Brister i bemötande 
• Brister i rättssäkerhet 
• Brister i utförande av insatser 

• Brister i fysisk miljö, utrustning och t, __ _ 

Delegation ,tt t, =ot och hwtm rapport m L ~l S,rnh 
Utskottet för arbete och lärande har delegerat till ocial

1

chef och IFO-chefer samt 

utvecklingsledare att motta rapporter om missför bcJ.e eller risk för sådan. 

Personerna med denna delegation utgör också de gijlllj pp som handhar utredningen. 

Polisanmälan I 

Om -~ienten har ~tsatts __ för ett brott så ~~ man b ' Öf~ ~a st~g _till om_ h~delsen eller en 

anställd skall polisanmälas. Om man da vill göra n Polisanmälan ar det viktigt att 

sekretessbestämmelser beaktas när det gäller ens , d~ J ersonliga förhållande. 

Polisanmälan utan klients samtycke kan enbart g"l as oµi det handlar om vissa typer av grövre 

brottslighet. I 
Socialchef kan göra polisanmälan på delegation utskottet för arbete och lärande. 

Vid hantering av dessa ärende skall samma rutin gWa som vid hantering av personärende. 

Klient kan själv göra en polisanmälan och med d It Jj någon i utredningsgruppen eller annan 

tjär!steman vara behjälplig när det gäller kontakt .r o&h formulär. 

, /-t_. 

Lex Sara-rapport - _vem ansvarar för vad 

Den rapporteringsskyldige ansvarar för att: 

1. Skyndsamt rapportera händelsen muntligt till socialchef, IFO-chef eller 

utvecklingsledare 

2. Komplettera den muntliga rapporten med en saklig och utförlig skriftlig redogörelse. 

Den som tar emot rapporten ansvarar för att: 

1. Omedelbart undanröja omedelbara risker och hot 

2. Utan dröjsmål sammankalla utredningsgruppen (socialchef, IFO-chefer och 

utvecklingsledare) beroende på händelse kan även personalavdelningen och 

informationsavdelningen behöva kontaktas och bjudas in 

Utredningsgruppen skall hantera följande frågor: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

" 

• 

• 

• 

Omedelbar åtgärder - behöver mer göras? 

Utse utredare och skriva beslut på detta som diarieförs 

Utredaren får inte vara jävig 

Upprätta en plan för utredningen av händelsen 

Utse vem som informerar ordförande för utskottet för arbete och lärande 

Utse vem som tillser att den skriftliga redogörelsen och övrigt inkommit material i 

ärendet diarieförs 

Utse vem som tillser att det dokumenteras i den enskildes akt att rapport inkommit 

(Utredningen skall dock inte tillföras den enskildes akt, utan förvaras i centralarkivet) 

Utse den som skall informera klienten om anmälan 

Utse vem som skall skriva anmälan till tillsynsmyndighet. · 

(Anmälan skall göras snarast och kan sedan kompletteras med färdigställd utredning 

senast två månader efter det att anmälan gjorts. Utskottets ordförande undertecknar) 

Utse vem som ansvarar för information till berörd personal och när 

(när anmälan görs till tillsynsmyndighet blir rapporten offentlig vilket bör beaktas så 

att personal informeras innan media skriver om det) 

Plan för eventuell hantering av media och vem som ansvarar för det 

Bestämma tid för ny träff med utredningsgruppen 

Sammankallande ansvarar för att dokumentation sker av utredningsgruppens möten och 

mottagaren av rapporten föredrar ärendet för övriga i gruppen. 

På alla träffar med utrednings gruppen skall ovan punkter följas upp och man gör också en 

genomgång av de ansvarområden som ligger på närmast ansvarig chef enligt punkter på nästa 

sida. Allt dokumenteras. 



Närmast ansvarig chef i den berörda verksamheten ansvarar för: 

• Att i föreko=ande fall vårdnadshavare/god man eller annan utsedd ställföreträdare 

snarast underrättas 

• Att utsatt person f'ar stöd 

• Att person som rapporterat händelsen får stöd 

• Att person/personal som eventuellt berörs i rapporten f'ar stöd 

• Att händelsen och vidtagna åtgärder rörande den enskilde dokumenteras i dennes 

personakt 

• Att kontinuerlig relevant information och återkoppling ges till berörd personalgrupp 

Utredningsförfarandet 
Utredningen skall inledas utan dröjsmål och skall noggrant dokumenteras. 

Även utredningsförfarandet skall fortlöpande dokumenteras och innehålla en tidsredogörelse 

med datum för alla vidtagna åtgärder och händelser. 

Från det att rapporten om lex Sarah inkommit tills dess utredning avslutas f'ar inte mer än två 

månader passera. 

Av utredningen skall det bl.a. framgå vem som rapporterat missförhållande eller risken för 
detsamma, beskrivning av händelsen, vilka åtgärder som vidtagit, om möjligt orsaken till 
händelsen, om liknande händelser inträffat tidigare och hur liknande händelser kan 

förebyggas. 

Utredningen skall resultera i en analys och en bedömning av allvarlighetsgraden i den 
rapporterade händelsen - om det var ett allvarligt missförhållande eller varit risk för 

detsamma. 

Analysen och resultatet av utredningen skall innehålla åtgärder som förhindrar att liknande 
händelser inträffar igen. Åtgärder skall finnas på alla organisatoriska nivåer och vara tidsatta 
för genomförande. Ansvariga personer för åtgärderna skall vara utsedda i utredningen. 

Utredningen avslutas med ett beslut från utskottet för arbete och lärande om det rapporterade 

missförhållandet var allvarligt eller inte. 

Därefter skickas utredning till tillsynsmyndigheten för bedömning om tillräckliga åtgärder 

Utsedd utredare ansvarar för: 

• Att utredning och dokumentation genomförs enligt kraven från tillsynsmyndighet 

• Att samtliga dokument diarieförs 

• Att hålla utrednings gruppen uppdaterad om utredningsprocessen och genast informera 

om nya uppgifter ko=er fram som kräver åtgärder 

• Att få med och föredra ärendet för utskottet för arbete och lärande 

Utskottet för arbete och lärande 
Utskottet skall delges rapport och utredning kring varje enskild händelse av utsedd utredare 
vid ett ordinarie möte. 

I samband med årsberättelsen skall en sammanställning göras kring samtliga rapporter och 
utredningar som genomförts och redovisas för utskottet. 

Kontakt med media - pressinformation 
I vissa fall kan utredningsgruppen behöva göra en plan tillsammans med 
informationsavdelningen om vem som skall hantera kontakten med media. 

När anmälan till tillsynsmyndighet eller polisanmälan skickats in så blir den offentlig och 

även klienter själva eller anhöriga kan vända sig till media om händelsen. 

Även en säkerhetsbedömning kan behöva göras för den/ de anställda eller andra som berörs 
av anmälan. Säkerhetsbedömningen bör göras och vid behov verkställas av socialchef, 
ko=unchef och säkerhetssamordnare. 
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Utveckla kommunen$! attjete kring sysselsättning 
Dnr2017/654 750 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet get avdelningen i uppdrag att ta fram förslag på 

1e rhed sysselsättning. 

Beskrivning av ärendet i ' I 
Magnus Carlberg (S), ord , :rande arbete- och lärande utskottet och Anna 

Johansson (C), 2:e vice or ö~abde kommunstyrelsen lägger fram skrivelse 

"Utveckla kommunens arll,btj Lg sysselsättning. 

Bakgrunden till bildandet v Lkelningen för arbete- och lärande var bland 

annat att öka samverkan bnan vuxenutbildning, socialtjänst, integration 

och kommunal arbetsmar aösåtgärder i syfte att utveckla kommunens 

sysselsättningsarbete. Tin · ,sdds kommun är även aktiv i ett antal regionala 

verksamheter på området 
I 

sselsättning; Samordningsförbundet Värend, 

Framtid Kronoberg, Dele tibnbn för unga och nyanlända till arbete samt 

Matchning Kronoberg. 1 1 

Den 5 oktober gjorde fö~pendevalda och tjänstepersoner från Tingsryds 

kommun ett verksamhets f Sök på Uppjobb i Uppvidinge kommun för att 

söka inspiration kring hur jn~ som kommun kan arbeta med sysselsättning. 

Inom avdelningen för arb} J J h lärande finns ett stort engagemang i frågan 
och önskan om att ges m · ligheten att tillsarnrnans ta fram förslag på hur 

kommunens arbete kring f sJelsättning kan utvecklas. Mot bakgrund av 

detta anser vi att avdelnin eJ skall ges möjlighet att bereda ett förslag på hur 

Tingsryds kommun arbet krµig sysselsättning kan se ut i framtiden. 

Avdelningen skall ges mqjlig'h1ten att vara kreativa när man tar fram 

förslag. Samverkan med 4~t lokala näringslivet ser vi dock som viktigt." 

Beslutsunderlag J I 1 1 
Gemensam skrivelse från f tskottets ordförande och 2:e vice ordförande 

kommunstyrelsen, 2017- 0-] 0 

Beslutet skickas till 
Chef för arbete och läran~] 

vL- I tji'-~'' 




