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Anna Pastoor, integrationssamordnare § § 23 8-245 
Eva Palmer, kanslichef§§ 244,245 

Mikael Andersson ( C) 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Arbete- och lärande utskottet 

4 december 2017 

12 december2017 Datum.för. 
anslags nedtagande 

Kansliavdelningen i Tingsryds kommun 

Renate Tschap Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Arbete- och lärandeutskottet 2017-12-04 

Justerare 

.#? 

§ 238 

Fastställande av föredragningslistan 

Utskottets beslut 

Arbete och lärandeutskottet fastställer föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

2(22) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(22) 

Arbete- och lärandeutskottet 2017-12-04 

Justerare 

§ 239 

Meddelanden 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet tar emot följande meddelanden: 

1. Kommunstyrelsen; Beslut om sammanträdestider 2018. Protokoll 
§ 212, 2017-11-13 
Dnr 2017/658 006 

2. Kommunstyrelsen; Fyllnadsval av ledamot i arbete- och 
lärandeutskottet. Protokoll§ 219, 2017-11-13 
Dnr2017/196 600 

3. Migrationsverket; Avveckling av tillfälliga boendeplatser fortsätter 
2018 
Dnr 2017/323 133 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(22) 

Arbete- och lärandeutskottet 2017-12-04 

Justerare 

/Il/ 

§ 240 

Delegations beslut 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet tar emot information om följ ande nedanstående 
delegations beslut: 

1. Beslut avseende individ- och familjeomsorgen, oktober och 
november 2017 · 

2. Beslut avseende ekonomiskt bistånd, oktober och november 2017 

3. Beslut avseende serveringstillstånd, november 2017 
Dnr 2017/117 702 



~Tingsryds 
\:!:}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(22) 

Arbete- och lärandeutskottet 2017-12-04 

Justerare 

§ 241 

Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och 
politikerbesök 
Dnr 2017/302 750 

Utskottets beslut 

1. Arbete- och lärande utskottet tar emot informationen. 

2. Anmälan till Region Kronobergs utbildn:ingsdag ska ske via 
nämndsekreterare. · 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger inbjudan Region Kronoberg; "Tänk vad som sk:ulle stå på spel" -
En utbildning kring sexuell hälsa och rättigheter. Växjö, 7 februari 2018 

Magnus Carlberg redogör för deltagandet vid frukostmöte om spelmissbruk 
den 24 november 2017. 

Magnus Carlberg informerar om sitt deltagande vid Länsstyrelsens 
länsdialog om Ensamkommande Barn och Unga Tema Återvändande den 
16 november 2017. 

rtd,agsbestyrkan& 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22) 

Arbete- och lärandeutskottet 2017-12-04 

Justerare 

§ 242 

Information från avdelningen för arbete och lärande 
Dnr 2017/371 750 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Avdelningen har rapporterat till Kommunstyrelsen att ett nollresultat 

prognostiseras för 2017 för avdelningen arbete och lärande. 

Vuxenutbildningens fokus är att skapa förutsättningar för att starta 
yrkesutbildningar inom vårdbiträde, industri och barnskötare. 
Dessa kommer att starta efterhand, dock senast efter sommaren, då lokaler 
finns klart inom gymnasiets industriutbildning och när lärare har rekryterats. 

Integrationsenheten avrapporterar kring pågående och avslutade projekt. 

Planering för aktiviteter under 2018 på mötesplatserna påbörjas på 
planeringsdag 5 december. 

Ifo vuxen rapporterar att rekrytering till missbrukshandläggare och vikarie 

till ekonomiskt bistånd pågår, det finns sökande som är behöriga. 

Vuxenenheten ser en trend kring ökat antal L VM-anmälningar från Region 
Kronobergs läkare, oftast är dock inte L VM aktuellt då personerna som 

anmälts vill ha frivilliga insatser. 

Ifo barn och familj rapporterar om ett f01tsatt högt inflöde av 
orosanmälningar, ca 30 per månad. Fler anmälningar genererar fler 
utredningar och insatser, detta medför att arbetsbelastningen för 

socialsekreterare just nu är hög. 

Ensamkomman.de som bor i stödboende ökar stadigt både på grund av att 
unga blir älch-e men också på grund av att det görs uppskrivningar i ålder. 

Just nu ca 17 st i stödboende och ett tiotal på HVB i Väckelsång. 

Beslutsunderlag 

Information vid sammanträdet 
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Arbete- och lärandeutskottet 2017-12-04 

Justerare 

§ 243 

Mål 2018 för avdelningen arbete och lärande 
Dnr2017/718 750 

Utskottets beslut 

Arbete- och utskottet godkänner mål för avdelningen arbete och lärande 
2018. 

Beskrivning av ärendet 

På al'bete- och lärandeutskottet i november 2017 redovisade avdelningen de 
mål, mått och aktiviteter som avses vara i fokus 2018. I samband med 
redovisningen gavs avdelningen i uppdrag att sammanställa ett dokument 
med mål och mått för avdelningen arbete och lärande för 2018. 

Beslutsunderlag 

Mål för avdelningen arbete och lärande 2018 
Tjänsteskrivelse från chef för arbete- och lärande, 2017-11-29 

Beslutet skickas till 
Rektor vuxenutbildning 
Integrationssamordnare 
Områdeschefer IFO 
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Arbete- och lärandeutskottet 2017-12-04 

Justerare 

)Il/ 

§244 

Information om ny nämndprocess 
Dnr 2017/759 750 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

2018-01-01 införs den sista delen av den nya politiska organisationen. Som 
en konsekvens har även förvaltrringsorganisationen förändrats, bl a har den 
politiska administrationen samlats under kommunledningsförvaltrringens 
kansliavdelning. 

I förbindelse med omorganisationen och inför upphandling av nytt 
diarie- och ärendehanteringssystem, har en omfattande 
processkartläggning av kommunens ärendehantering genomförts. 
Kartläggningen har resulterat i ett förslag till ny nämndprocess i 
syfte att säkerställa att kommunens ärendehantering genomförs på 
ett konsekvent och korrekt sätt. Arbetet kommer att leda till 
enklare, smidigare och mer effektiva arbetsprocesser men vägen dit 
kräver tid, kontinuitet, tydliga processer, omfattande 
utbildningsinsatser och nya rutiner i många led. 

Beslutsunderlag 

Förslag gemensam nämndprocess 
Tjänsteskrivelse från kanslichef, 2017-11-28 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens kansliavdelning 
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Arbete- och lärandeutskottet 2017-12-04 

Justerare I IF .. lhl-

§ 245 

Sammanträdestider 2018 - Information och fastställande 
Dnr2017/760 006 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet tar emot information och fastställer 
sammanträdestiderna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Sammanträdestiderna 2018 beslutades av kommun:fullmäktige 2017-11-27 
och ska därefter fastställas av respektive styrelse, nämnd och utskott. 
Samtliga sammanträdestider har synkroniseras centralt för att den politiska 
administrationen och politikernas uppdrag ska kunna koordineras. 

I den nya organisationen finns hela den politiska administrationen samlad på 
kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. I förslag till nytt 
reglemente för nämnder och styrelser i Tingsryds kommun, framgår att: 
''Nämndernas sammanträdestider ska synkroniseras centralt för att 
administration och politikernas uppdrag ska kunna koordineras. 
Kansliavdelningen ansvarar varje år för framtagande av förslag till schema". 

Sammanträdestiderna är koordinerade med planerad budgetprocess för 2018. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2018 för arbete- och lärandeutskottet 
Tjänsteskrivelse från kanslichef, 2017-11-30 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens kansliavdelning 


