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Magnus Carlberg (S), ordförande 
Cecilia Cato ( C) 
Marie Sahlberg (M), ersättare för Kenneth Görtz (M), ej § 216 

Renate Tschap, sekreterare 
Katarina Carlzon, chef för arbete och lärande§§ 209-218 
Ragnhild Olsson, områdeschef IFO Barn 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(31) 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13 

Justerare 

# 

§ 209 

Fastställande av föredragningslistan 

Utskottets beslut 

Arbete och lärandeutskottet kompletterar dagordningen med ett extra 

ärende, Anmälan av ordförandebeslut, och fastställer föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Ordförande anmäler extra ärende: Anmälan av ordförandebeslut 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(31) 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13 

§ 210 

Meddelanden 

Utskottets beslut 

Arbete och lärandeutskottet tar emot följande meddelanden: 

1. Kommunstyrelsen; Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen. Protokoll § 197, 2017-10-16 
Dm 2017/232 002 

2. Minnesanteckningar 2017-11-01; Uppföljning av införandet av 

avdelningen arbete och lärande. 
Dm 2017/13 021 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(31) 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13. 

§ 211 

Delegations beslut 

Utskottets beslut 

Arbete och lärandeutskottet tar emot information om följande nedanstående 

delegations beslut: 

1. Beslut avseende individ- och familjeomsorgen, oktober 2017 

2. Beslut avseende ekonomiskt bistånd, oktober 2017 

3. Beslut avseende serveringstillstånd, oktober 2017 

Dnr 2017/117 702 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(31) 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13 

§ 212 

Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och 
politikerbesök 
Dnr2017/302 750 

Utskottets beslut 

Inga ärenden rapporterades under punkten. 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(32) 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13 

Justerare 

/ffe/ 

§ 213 

Brukarenkät IFO 
Dnr 2017/717 750 

Utskottets beslut 

Arbete och lärandeutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsledare redovisar resultat av IFO:s brukarenkät. 

IFO har under perioden 18 september 2017 till 22 oktober deltagit i en 

brukarundersökning som mäter hur våra klienter upplevt kvaliteten i 

verksamheterna. 

Undersökningen omfattade fem kvalitetsområden: 

information, 
delaktighet, 
bemötande, 
förändring och 
tillgänglighet. 

Frågor och metod för undersökningen är :framtagna av Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser 

(RKA). Resultatet kommer att publiceras i Kommun- och 

landstingsdatabasen (KOLADA) och i Kommunens Kvalitet i Korthet 

(KKiK). 

Beslutsunderlag 

Information vid sammanträdet 

\Utdrngsbe&ydrande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(31) 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13 

Justerare 

fP 

§ 214 

Information från avdelningen för arbete och lärande 
Drir2017/371 750 . 

Utskottets beslut 

Arbete och lärandeutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Övergripande prognostiserar avdelningen ett nollresultat på ekonomin. 

Chef för arbete och lärande flaggar för att det tidigare tagna beslutet om 

samfinansiering i länet kring utveckling inte kommer att kunna verkställas 

då Växjö kommun sagt nej, övriga kommuner i länet har sagt ja. 

Arbetsförmedlingen har organiserat om vilket medfört ett sämre.samarbete 

kring individer och dess försörjning. 

Integrationsenheten informerar om pågående arbeten och projekt: 

Väninnor till väninnor som nu startats upp med 8 deltagare, samt 

etableringssamverkan som har 7 deltagare, bo-bra projekt som startar i 

februari, nätverk och familj ekontakt som avslutas vid årsskiftet samt 

hälsoskolan med 9 deltagande kvinnor. 
Mötesplatserna: Ryd och Konga öppet 5 dagar i veckan och Tingsryd 3 

gånger i veckan samt var tredje helg på varje mötesplats. 

IFO vuxen rekryterar tre tjänster på grund av föräldraledigheter och 

uppsägning. Det finns sökande till tjänsterna. 

IFO barn har fasat ut sin sista konsult. Fortsatt högt antal orosanmälningar, i 

september 32 anmälningar, oktober ej ännu framställt. Detta medför hög 

arbetsbelastning och hård prioritering av arbete och i ärende. 

Vuxenutbildningen planerar för att starta vårdbiträdesutbildning, 

barnskötarutbildning och industriutbildning. 
Har svårt att rekrytera behöriga lärare i svenska och engelska på grund av 

lönekonkurrens mellan kommuner och län. 

Beslutsunderlag 

Information vid sammanträdet 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(31) 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13 

Justerare 

~· 

§ 215 

Mål 2018 för avdelningen arbete och lärande 
Dnr2017/718 750 

Utskottets beslut 

Arbete och lärandeavdelningen får i uppdrag att till utskottet i december ta 
fram ett gemensamt förslag på mått kopplade till kommunstyrelsens mål. 

Beskrivning av ärendet 

Arbete och lärandeavdelning presenterar förslag på mål, mått och aktiviteter 
för år 2018. 

Beslutsunderlag 

Information vid sammanträdet 

Beslutet skickas till 
Chef för arbete och lärande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(31) 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13 

Justerare 

,;t? k_ ... 

§ 216 

Angående upphandling av fritidsgårdsverksamhet i 
Tingsryds tätort 
Dnr 2017/696 816 

Utskottets beslut 

1. Arbete och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 

avdelningen för arbete och lärande inte skall medverka i en 

upphandling eller finansiering av :fritidsgårdsverksamhet för 

Tingsryds tätort. 

2. Det noteras i protokollet att ledamot Marie Sahlberg (M) avstår från 

att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Arbete- och lärandeutskottet (f.d. socialnämnden) har under flera år 

tillsammans med Bildningsnämnden (f.d. barn och utbildningsnämnden) 

samfinansierat fritidsgårdsverksamhet i Tingsryds tätort som utförts av Cafä 

KV. Under en period fanns även ensamfinansiering som kallades för 

motivationsprojektet kopplat till :fritidsgårdssatsningen. Båda 

samfinansieringarna var riktade satsningar för att ge insatser till identifierade 

barn som var i riskzonen för att hamna fel i samhället. De riktade insatserna 

innebar både individuellt stöd och gruppaktiviteter till de identifierade 

barnen samt extraöppethållande på fritidsgården i Tingsryds tätort på 

lördagar. 

Utskottets uppfattning är att behovet av de riktade insatserna har upphört då 

:fritidsgårdsverksamheten Cafä KV enligt sin verksamhetsrapport för 2016 

inte längre ser behov av lördagsöppet. Motivationsprojektet är också sedan 

något år avvecklat på grund av att behovet upphört då de identifierade 

barnen i riskzonen blivit vuxna. 

Utskottet anser därmed att det som återstår är en allmän fritidsgård där 

Bildningsnämnden har ansvaret för fritidsgårdsverksamheten. Utskottet för 

arbete och lärande ser helst att de medel som finns inom avdelningen arbete 

och lärande används för riktade och tidiga insatser till barn och ungdomar i 

riskzonen. 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(31) . 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13 

Justerare 1 

111/· 
f 

§ 216 fortsättning Dnr2017/696 816 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av chefen för arbete och lärande i samråd med IFO chef 

barn och familj. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från chef för arbete och lärande, 2017-11-02 

Sammanställning av resultat från enkät om fritidsgården Cafe KV 

(genomförd av Bildningsnämnden i september 2017) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



~Tingsryds 
\:!;Jkommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(31) 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13 

JusterarefY 
; f/ 

§ 217 

Översyn av riktade insatser inom fritidsgårdsverksamheten 
Dnr 2017/703 816 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet ger avdelningen i uppdrag att utreda behovet av 

en riktad satsning gentemot den kommunaldrivna fritidsgårdsverksamheten i 
Ryd. . 

Beskrivning av ärendet 

Idag finansierar individ- och familjeomsorgen 0,25 tjänster på fritidsgården i 

Ryd. Tidigare socialnämnd och nu arbete- och lärandeutskottet varit med 

och finansierat ökade öppettider inom fritidsgårdsverksamhet. 

Översynen ska ta upp ifall det finns dagar eller perioder t.ex. skollov där 

behovet av öppethållande av fritidsgården är större än dagens öppethållande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ordförande samt vice ordförande Arbete- och 
lärandeutskottet, 2017-11-09 

Beslutet skickas till 
Bildningsnämnden 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(31) 

Arbete och lärandeutskottet 2017-11-13 

Justerare §/ .w 
/ 

§ 218 

Familjecentral i Tingsryds kommun 
Dnr 2017/704 750 

Utskottets beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att ta 

fram förslag på hur och var en familjecentral i Tingsryds kommun 

kan organiseras samt förslag på finansiering. 
2. Detta skall ske i samarbete med bildningsförvaltningen och Region 

Kronoberg. 
3. Slutligt ställningstagande skall tas av ansvariga politiska organ. 

Beskrivning av ärendet 

En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, 

föräldrar och deras barn. En familjecentral skall innehålla mödra- och 

barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst med inriktning mot 

förebyggande arbete. Verksamheten skall bedrivas i gemensamma lokaler. 

Det finns även möjlighet att komplettera med ytterligare kompetenser. 

Syftet med en familjecentral är att erbjuda en mötesplats med tillgång till ett 

samlat och lättillgängligt stöd av god kvalite från samhällets olika aktörer. 

Verksamheten ska vara hälsofrämjande, stödjande samt arbeta förebyggande 

och skall genomsyras av barnperspektivet, där barnet och familjens bästa 

sätts i centrum. Ökad samverkan mellan olika professioner kring barn och 

barnfamiljer bidrar till en ökad förmåga att uppmärksamma och tillgodose 

behov. 

Tingsryds kommun har valt att prioritera satsningar på barn och unga och 

där framförallt förebyggande insatser som bland annat plusteamet som ska 

finansieras med den inrättade sociala investeringsfonden. För att ytterligare 

stärka arbetet kring barn och barnfamiljer bör även vår kommun ha minst en 

familjecentral. Då flera aktörer skulle komma att vara inblandade behöver 

framtagandet av förslaget ske i samverkan mellan samtliga parter. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från ordförande arbete- och lärandeutskottet, 2017-11-09 

Beslutet skickas till 
F örvaltningschefen 
Bildningsnämnden 
Region Kronoberg 


