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Kompetens- och arbetslivsnämnden

2021-04-21

Plats och tid

Ryttarsalen, Lärcenter, klockan 8.30-11.40. Ordförande, sekreterare och
förvaltningschef närvarar i sammanträdeslokalen, övriga deltar digitalt på distans.

Beslutande

Caroline Lundberg (M), ordförande
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande
Stefan Lennartsson (C)
Björn Lugn (S)
Arne Gunnarsson (S), tj.g. ers. J. Karlsson
Jan Erikson (KD)
Anna Jonsson (KD)
Dag Högrell (L)
Johanna Johansson (SD)
Christopher Münch (SD)

Ersättare

Ingrid Törnqvist (S)
Yesim Göc (S)
Amanda Berglund (S)
Gunnel Bergqvist (C)
Arild Svensgam (SD)

Övriga närvarande

Sandra Lidberg, förvaltningschef
Anna Carlsson, nämndsekreterare
Peter Löfholm, verksamhetschef
Maria Mannvik, förvaltningsekonom
Samuel Rundin, rektor
Rickard Sandberg, rektor
Åsa Sandberg, rektor
Åsa Tidquist, kvalitetskoordinator
Sara Andersson, enhetschef Stöd- och försörjningsenheten

Justerare

Niclas Hillestrand (S)

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.

Sekreterare

Anna Carlsson

Ordförande

Caroline Lundberg

Justerare

Niclas Hillestrand
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar detaljbudget för Stöd- och
försörjningsenheten 1 maj-31 december 2021 enligt presenterat förslag.
Denna detaljbudget kompletterar den tidigare antagna budgeten för
kompetens- och arbetslivsförvaltningen.
Deltar ej i beslutet
Niclas Hillestrand, Björn Lugn och Arne Gunnarsson, alla (S), deltar inte i
beslutet.
Bakgrund
Till följd av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut En förnyad arbetsmarknadspolitik för Falköpings kommun flyttar Stöd- och försörjningsenheten från Individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen till
Arbetsmarknadsenheten inom kompetens- och arbetslivsförvaltningen från 1
maj 2021.
Den förnyade arbetsmarknadspolitiken har utformats mot bakgrund av
följande utmaningar:
 En stor målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.
 Ökande kostnader för ekonomiskt bistånd med budgetunderskott som
följdverkan.
 Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot arbetsmarknadens behov.
I enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om organisationsförändring har ekonomer på respektive förvaltning beräknat vad det innebär i
förändring och förslag till överföring av ekonomisk budgetramarna mellan
socialnämnden och kompetens- och arbetslivsförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 29 mars 2021 att, med anledning av flytt av
verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd,
överföra budgetram om 26 875 000 kronor från socialnämnden till
kompetens- och arbetslivsnämnden. Ombudgeteringen gäller för perioden
maj till december 2021. Inför år 2022 överförs ytterligare 13 438 000 kronor,
det vill säga att den totala budgetramen på helårsbasis som överförs uppgår
till 40 313 000 kronor i 2021 års kostnadsläge.
Förvaltningens bedömning
Utifrån beslut nämnda i bakgrundstexten har förvaltningen tagit fram förslag
på detaljbudget för Stöd- och försörjningsenheten. Denna budget kommer att
Justerarnas signaturer
Digital justering.
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registreras på eget ansvar i ekonomisystemet för att lätt kunna särskiljas från
redan beslutad budget.
Finansiering
En av målsättningarna med en ny arbetsmarknadspolitik är att på sikt minska
kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Samtidigt vet vi att det på kort sikt
kommer att innebära ökade kostnader. Tillskjutande av ytterligare
kommunala medel ska vara en del av budgetarbetet under 2021 inför 2022.
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En medvetenhet bör finnas om att stöd och försörjningsenheten varit underfinansierad, det vill säga visat underskott jämfört med tilldelad budgetram.
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom Klimatstrategi
2021-2030.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har enligt delegationsbeslut 9 mars remitterat förslag på
Klimatstrategi 2021-2030 till samtliga nämnder samt Hyresbostäder AB.
Klimatstrategi 2021-2030 ersätter kommunens Energi- och klimatstrategi
2011-2020. Dokumentet utgår från målet om att bli en fossilbränslefri
kommun senast 2030 och har tagits fram i linje med Västra Götalands
kraftsamling ’Klimat 2030’ med samma fokusområden och arbetssätt.
Klimatstrategin blir ett styrdokument som ska tas upp i respektive nämnds
verksamhetsplan. I planen ska nämndens arbete med klimat utifrån målsättningarna i strategin under det kommande året beskrivas för att kunna
följas upp i verksamhetsredovisningen.
Förvaltningens bedömning
Beslutet att arbetet med Klimatstrategi 2021-2030 ska vara en del av
verksamhetsplan kommer troligen att leda till ett bättre genomslag i alla
verksamheter än tidigare.
Beslutsunderlag
 Klimatstrategi 2021-2030 – Delegationsbeslut kommunstyrelsen
 Klimatstrategi 2021-2030 – Remissversion

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
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Delegationsbestämmelser kompetens- och
arbetslivsnämnden 2021

 CL, NH — Powered by TellusTalk: ID 1275419705

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar delegationsbestämmelserna
enligt presenterat förslag att gälla från och med 1 maj 2021. De ersätter
därmed delegationsbestämmelser antagna 16 september 2020.
2 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Riktlinjer för ekonomiskt
bistånd till försörjningsstöd och livsföring i övrigt enligt presenterat
förslag att gälla från och med 1 maj 2021.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 28 september 2020 § 109, har
kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda hur arbetet med arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska kunna samlas under kompetens- och
arbetslivsförvaltningen. Uppdraget är nu genomfört och kommunstyrelsen
har föreslagit en flytt av verksamheten för försörjningsstöd och övrigt
ekonomiskt bistånd ska ske till kompetens- och arbetslivsförvaltningen samt
att kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente justeras i enlighet med
förslaget.
I samarbete mellan kompetens- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen samt kommunjurist har dokumentet Delegationsbestämmelser
för kompetens- och arbetslivsnämnden uppdaterats. Som ett komplement har
även dokumentet Riktlinjer för ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och
livsföring i övrigt arbetats fram.
Förutom det nya avsnittet Delegation avseende ärende inom Stöd- och
försörjningsenheten, har kompletteringar gjorts i avsnittet Delegation av
allmänna ärenden och avsnittet Delegation av personalärenden har ändrats
enligt instruktion från HR-chef.
Beslutsunderlag
 Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden
 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och livsföring i
övrigt

Paragrafen skickas till
Kommunledningskansliet
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden väljer Stefan Lennartsson till
ersättare i kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges möte 22 februari entledigades Zahra Igal (C),
enligt eget önskemål, från sitt uppdrag som ledamot i kompetens- och
arbetslivsnämnden. Till ny ledamot i nämnden valdes Gunnel Bergqvist (C).
Zahra Igal var också vald till ersättare i kompetens- och arbetslivsnämndens
arbetsutskott.
Hillevi Wallgren (C) föreslår Stefan Lennartsson (C) som ersättare i arbetsutskottet.

Paragrafen skickas till
Kommunledningskansliet
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Informationsärenden kompetens- och
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden arbetsutskott lägger informationsärendena till handlingarna.
Utbildningsinsats gällande Stöd och försörjning
Sara Andersson, enhetschef för Stöd- och försörjningsenheten, informerade
om Ekonomiskt bistånd i praktiken utifrån följande rubriker.
 Ärendehandläggning
 Grundläggande krav
 Anvisning till aktivitet
 Förhållningssätt
 Statistik
Vid nämndens möte 19 maj kommer kommunjurist Sara Cronholm att
informera om sekretess och sekretessärenden.
Återrapportering verksamhetsövergång Stöd och försörjning
Sandra Lidberg rapporterade om arbetet med verksamhetsövergången som
sker 1 maj. Vad är det som har gjorts? Vad är det som behöver göras?
Det är ett omfattande arbete som genomförts gällande de sex olika delarna i
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. Och en mängd olika människor har
bidragit i en mängd olika delar.


Politiska beslut har fattats både i fullmäktige och i social- respektive
kompetens- och arbetslivsnämnden gällande revidering av arbetsmarknadsstrategin, ekonomi, reglemente, delegationsordning och
överflyttning av arkiv.



I arbetet med att utreda hur allt ska samlas i kompetens- och arbetslivsförvaltningen har exempelvis följande delar tagits med. Delegationsordning, dokumenthanteringsplan, kvalitets & ledningssystem, HR,
lokaler, IT, GDPR, sekretess, Kris- och beredskapsplan, hot och våldsutbildning, internkontroll samt attest och fakturafärdvägar.



Arbetet med att utreda aktivitetskrav fortsätter, nu i AME Ledningsgrupp
och tillsammans med medarbetare i en workshop 8 juni som delvis har
fokus på arbetssätt och metoder.



Arbetet med att utreda kommunala arbetsmarknadsanställningar har
saktats ner dels av pandemin och dels av Arbetsförmedlingens stopp

Justerarnas signaturer
Digital justering.
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gällande extratjänster i slutet av december 2020. Tre pilotprojekt har
planerats och har kunnat starta i någon form: Connect 2.0, samverkan
med Falköpings Hyresbostäder och samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen.
Resultat av dessa kommer att kunna ses först i slutet av 2021.


Redan i mars 2020 inleddes en samverkan mellan kompetens- och
arbetslivsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet utifrån skrivning i Flerårsplan 2020-2022. Arbetet har fortsatt
under året och pågår nu i tre arbetsgrupper enligt en fastställd handlingsplan.



1 maj är strax här och utifrån verksamhetsövergången sker en mängd
olika saker i förvaltningen.
AME Ledningsgrupp påbörjar sitt arbete.
Introduktionsträff för medarbetare inom Stöd- och försörjningsenheten.
Utbildning i hot och våld för alla medarbetare inom AME och i sekretess
för nämnden. En ny kvalitets- och samverkansstruktur tas i bruk. Fortsatt
uppdatering av styrdokument inom förvaltningen kommer att ske och en
återkoppling kommer att göras till kommunstyrelsens utskott för social
hållbarhet i juni.

Arbetsmarknad
Peter Löfholm informerade om olika delar av arbetet inom Arbetsmarknadsenheten.
Verksamhetsövergång Stöd- och försörjningsenheten
Den praktiska flytten inom Collegium Park av 60 medarbetare inom Arbetsmarknadsenheten, Stöd- och försörjningsenheten samt Enheten Barn och
unga genomfördes den 15 och 16 april. Arbetet gick väldigt bra och
planeringen höll tack vare en mycket god arbetsinsats av alla inblandade.
Lokaler
När Socialförvaltningen lämnar Collegium Park i november 2021 ska
receptionen för Arbetsmarknadsenheten vara klar att tas i bruk. Arbetet med
den samt arkivrum och ombyggnad av kontor börjar under vecka 17.
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen lämnar lokalerna i Jernhuset från 1
januari 2021. Enligt bedömning av Ledningsgruppen finns behovet av dem
inte längre.
Under 2021 kommer Fabriken att lämna Bangatan förutom gällande hunddagiset Tassen.
Sommarferiepraktik
Inför sommaren har 314 elever i årskurs ett och två på gymnasiet sökt
sommarferiepraktikplats. I dagsläget finns bara 154 arbetsplatser att tillgå
och trots att det finns hopp om att verksamheterna ska komma med fler
platser kan det bli aktuellt för nämnden att ta beslut om hur prioritering ska
ske. Beslutet fattas i så fall vid mötet 19 maj.
Justerarnas signaturer
Digital justering.
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Statsbidrag
De medel som sökts hos DUA gällande jobb för unga blev inte beviljade
men istället kommer förvaltningen att söka ett statsbidrag, 740 000 kronor,
med samma ändamål. Arbetet med dessa medel kommer dock inte att starta
förrän efter sommaren.
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Arbetslösheten
Arbetslösheten i Falköping har sjunkit något sedan februari och är nu 9,5 % i
Falköping.
Rekrytering
Vecka 17 börjar Elin Andersson som ersätter Sara Andersson som enhetschef för Stöd- och försörjningsenheten. Vecka 18 börjar Maria Lennartsson
Kellett som är ny verksamhetsledare för Connect.
Söktryck yrkeshögskoleutbildningar
Rickard Sandberg informerade om ansökningsläget till yrkeshögskoleutbildningarna YH Guldsmed och YH Tekniker spårbunden trafik. Sista
ansökningsdag är 15 maj.
YH Guldsmed 29 ansökningar till 12 platser.
YH Tekniker spårbundna fordon 12 sökande till 20 platser.
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Anmälningsärenden kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger anmälningsärendena till
handlingarna.
Delegationsbeslut
 Anställningar och beslut om studiestartstöd enligt delegationsprotokoll mars 2021.
Besök i verksamhet
 Inga besök i verksamheten har genomförts sedan senaste mötet.
Anmälningsärenden
 Inga övriga anmälningsärenden togs upp.
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