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Arbete- och lärandeutskottet 2020-03-26 

Plats 

Tid 

Beslutande 

Utses att justera 

Övriga närvarande 

Justeringens 
plats och tid 

Sammanträdesrum Åsnen Torggatan 12, Tingsryd. 
Torsdagen 26 mars 2020, kl. 08.30 - 10.30 

Magnus Carlberg (S), ordförande 
Mikael Andersson (C), vice ordförande 
Karin Mette (S) 
Tommy Fransson (M) 
Maria Petersen (C) 

Mikael Andersson (C) 

Anna Arvidsson, sekreterare 
Rebecca Elmforsen, avdelningschef, to m § 43 
Ragnhild Olsson, chef IFO barn- och familj 
Frida Strand Jagne, chefIFO vuxen 
Tony Lundström, skolchef/rektor, t o m§ 41 
Jan-Hemik Lothigius, ekonom, t o m§ 41 

Kansliavdelningen, tisdagen den 31 mars kl. 09 .3 0 

Under
skrifter Sekreterare �- -/---?!-� -�-� ---------------------------------------------------

Ordförande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Justerare 

Anna Arvidsson 

Mikael Andersson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Arbete- och lärandeutskottet 

2020-03-26 

2020-03-31 Datum för 
anslags nedtagande 

Kansliavdelningen i Tingsryds kommun 

I Utdragsbestyckande 

Paragraf 33 - 43, 45-49 

2020-04-23 
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Justerare 

§ 33

Fastställande av dagordningen 

Beslut 

Arbete- och lärandeutskottet fastställer dagordningen med föreslagna 
justeringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd kallelse. 

Förslag till justeringar av föredragningslista: 
Extra ärende: Ekonomisk månadsrapport. 
Ärende 13 utgår. 

I 

Utdrngsbesty,kando 

2 (18) 
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Justerare 

/� 

§ 34

Anmälan av jäv 
Dnr KS/2020:142 

Beslut 

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet 

It 
I Utdragsbesty,kande 

3 (18) 
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Arbete- och lärandeutskottet 2020-03-26 

Justera� 

§ 35

Meddelanden 

Dm KS/2020:10 

Beslut 

Arbete- och lärandeutskottet godkänner redovisningen av inkomna 
meddelandena under perioden 2020-02-06 till 2020-03-20: 

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelanden har inkommit till arbete- och lärandeutskott under 
perioden 
2020-002-06 till 2020-03-20: 

Avsändare Handling Diarie- Handlings-

nummer nummer 

Växjö kommun Inbjudan till KS/2020:374 2020: 1594 

Arbete och välfärd utbildning för 

serveringspersonal i 

Tingsryds, Lessebo 

och Uppvidinge 

kommuner 

Sveriges kommuner Meddelande från KS/2020:13 2020:1597 

och regioner styelsen-

överenskommelse 

mellan staten och 

SKR om psykisk 

ohälsa 2020 

Länsstyrelsen i Kommunicering av KS/2019:1620 2020:1535 

Kronobergs län beslutsunderlag. 

Tillsyn enligt 

alkohollagen 

(2010:1622) i 

Tingsryds kommun 

ff 
I Utdrngsbesty,kandc 
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Arbete- och lärandeutskottet 2020-03-26 

§ 36

Delegations beslut 

Dm KS/2020: 11 

Beslut 

Arbete- och lärandeutskottet godkänner redovisningen av delegations beslut 

för perioden 2020-02-06 - 2020-03-20 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut har inkommit till arbete- och lärandeutskottet 
under perioden 2020-02-06 - 2020-03-20: 

Delegat Handling Diarienummer Handlingsnummer 

Socialsekreterare/ Delegations- KS/2020:11 
IFO enhetschefer rappoti IFO 

2020-02-01 
2020-02-29 

)r 
I 
Utdrngsbesty,kandc 
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Arbete- och lärandeutskottet 2020-03-26 

Justerare 

./// 

§ 37

Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och 
politikerbesök 
Dm KS/2020:12 

Beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet tar emot inf01mationen.

Sammanfattning av ärendet 

• Ordförande Magnus Carlberg (S) deltog 5 mars i länsstyrelsens
utbildningsdag för fö1iroendevalda i Barnkonventionen i Växjö.

I 

Utdmgsbestyckande 
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Arbete- och lärandeutskottet 2020-03-26 

lusternrn
� 

§ 38

Information från förvaltningen 
Dnr KS/2020:13 

Beslut 

Arbete- och lärandeutskottet tar emot informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

AvdelningschefRebecca Elmforsen informerar om följande: 
Det är mindre antal deltagare på Strömgatan. Detta beror sannolikt på AF 
och allmänna oroligheter. 
Kvinnor Kan-projektet kommer att förlängas till september 2020. Flertalet 
av deltagarna går ut i exh'atjänster och projektanställningar. 
Utbildningsplikten. Det är en stor grupp och deltagarna behöver mycket 
stöd. 

Chef IFO vuxen Frida Strand J agne informerar: 
Redovisar nyckeltal gällande antal som beviljats ekonomiskt bistånd, våld i 
nära relationer, utbetalat försötjningsstöd, antal vårddygnen och 
oros anmälningar. 

Chef IFO barn och familj Ragnhild Olsson infmmerar: 
Redovisar nyckeltal gällande antal öppenvårdsinsatser, t ex familjestöd, 
föräldrastöd, ungdomspedagoger, familjenära boende, socialpsykiatri, 
orosanmälningar och antalet ungdomar i stödboenden 

Rektor Tony Lundström info1merar: 
Antalet deltagare på SFI ligger konstant. Så även antalet deltagare på 
yrkesutbildningarna. 

I 

Utdrngsbesty,kande 
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Justerare 

� 

§ 38 fo1ts
Dm KS/2020: 13

Ytterligare information med anledning av corona-pandemin: 

ChefIFO barn och familj Ragnhild Olsson: 
Personalsituationen är stabil än så länge. Externa möten avbokas. Klienter 
avbokar också. Statistik förs över avbokade möten. Alla beslut kan inte 
verkställas. Barn placerade i HVB mm följs upp. Det blir fler digitala 
möten. En plan över prioriterade områden har tagits fram. 

ChefIFO vuxen Frida Strand Jagne: 
Personalsituationen är stabil än så länge. Möten ställs in och det är fler 
digitala träffar. Man träffar enbait ldienter när det är nödvändigt. Enheten 
gör särskild uppföljning över personer som behöver hjälp med inköp mm. 
En plan över prioriterade områden har tagits fram. 

Rektor Tony Lundström: 
Alla elever undervisas på distans. Det fungera i st01t sett bra. 
Det är dock svårt att undervisa deltagare på industriutbildningen på distans. 
Planer finns att undervisa halva gruppen på plats. 
Vård- och omsorgsutbildningen och barnskötarutbildningen fungerar bra på 
distans. 
Personalsituationen är än så länge stabil. 

Avdelningschef Rebecca Elmforsen: 
Arbetsmarknads- och integrationsenheterna har mycket arbete med att ta 
fram material och få ut det till deltagarna. 
Språkcafäet på fredagm på Stationen är stängt tills vidare. 

I Utdrngsbesty,kande 



�Tingsryds 
�kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 

Arbete- och lärandeutskottet 2020-03-26 

Justerare 

.# 

§ 39

Ekonomisk månadsrapport 
Dm KS/2020:610 

Beslut 

Arbete- och lärandeutskottet tar emot informationen 

Sammanfattning av ärendet 

AvdelningschefRebecca Elmforsen och ekonom Jan-Hemik Lothigius delar 
ut ekonomisk månadsrappmi för januari - februari 2020 och infmmerar i 
ärendet. 

Det påpekas särskilt att den aktuella situationen med corona-pandemin kan 
påverka avdelningens arbete. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrappo1i arbete- och lärandeavdelningen januari-februari 
2020 

I Utdrag,besty,-kande 
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Arbete- och lärandeutskottet 2020-03-26 

Justera$ I l/11-

§ 40

Krisstödsplan för Tingsryds kommun 

Dm KS/2020:509 

Förslag till beslut 

Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Tingsryds kommuns krisstödsplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för 

att de individer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver. Krisstöd bör enligt Socialstyrelsen finnas i vm.je kommun. Syftet 
med denna plan är att Tingsryds kommun ska ha god fö1måga att planera 
och genomföra krisstöd i form av psykiskt och socialt omhände11agande 
(förkortas ibland POSOM. I Kronobergs län har vi valt att använda ordet 

krisstöd) vid en händelse som drabbar eller berör många som bor och/eller 
vistas i vår kommun. Styrdokumenten beskriver vilken roll och organisation 
krisstödet i Tingsryds kommun ska ha. Målet är att psykiska och sociala 

konsekvenser på grund av händelse som drabbar flera människor som bor 
eller vistas i Tingsryds kommun ska minimeras på medellång och lång sikt. 
Krisstödsplanen beskriver både organisationen, arbetsprocessen när 
krisstödet aktiveras samt inkluderar checklistor som ska kunna användas 
under pågående krisstödsm.·bete. Att ha en uppdaterad och inarbetad 

krisstödsplan är avgörande för att krisstödsm.·bete ska fungera när det 
behövs. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från avdelningschef Rebecca Elmforsen 2020-03-09
2. Utredning
3. Krisstödsplan för Tingsryds kommun

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

X-- IUtdragsbesty,lrunde 
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§ 41

Mål och mått för avdelningen arbete och lärande 2020 
Dnr KS/2020:534 

Beslut 

Arbete- och lärandeutskottet tar emot infonnationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån fullmäktiges och kommunstyrelsens mål och mått har arbete- och 

lärandeavdelningens ledningsgrupp arbetat fram mål för verksamhet och 
enheter. Dessa dokumenteras i Stratsys som är kommunens 
verksarnhetsplaneringssystem. Där har mål för verksamheten, motsvarande 

avdelningen och enheterna dokumenterats utifrån övergripande politiska 
målsättningar. Vissa mått har redan fastställts av politiken, andra har 
fastställts av ledningsgruppen. Aktiviteter och delvis enhetsmål kommer att 

arbetas med i personalgrupperna under våren för att öka förståelsen och 
delaktigheten runt balanserad styrning. 

Mål och mått följs under året löpande upp av ledningsgruppen och på APT 
ut i enheterna. Återkoppling till politiken sker vi delårsrapporteringen och 

slutligen vid årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från avdelningschef Rebecca Elmforsen 2020-03-13

2. Styrkmi - de lår 1 ( avd arbete och lärande)

I lf I Utdragsbesty,kande 


