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Kompetens- och arbetslivsnämnden

2021-05-19

Plats och tid

Ryttarsalen, Lärcenter, klockan 8.30-11.55. 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)
Zeynab Hussaini (M), tj.g. ers. D. Högrell
Johanna Johansson (SD)
Christopher Münch (SD)

Ersättare

Ingrid Törnqvist (S)
Yesim Göc (S)
Amanda Berglund (S)
Gunnel Bergqvist (C)
Emil Estébanez (V)
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, koordinator
Therese Angrimer, utbildningsledare, § 25

Justerare

Niclas Hillestrand (S)

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.

Sekreterare

Anna Carlsson

Ordförande

Caroline Lundberg

Justerare

Niclas Hillestrand (S)

Paragrafer

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-19

Justeringsdatum

2021-05-31

Anslaget är uppsatt

2021-06-01 – 2021-06-22

Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Underskrift

Digitalt genom anslag.
Anna Carlsson
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Dnr 2020/00034

Budget 2021 – Verksamhetsrapport per 30 april 2021
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden godkänner Verksamhetsrapport per
30 april 2021 enligt presenterat förslag och skickar den vidare till
kommunstyrelsen. .
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Bakgrund
Dokumentet Verksamhetsrapport per 2021-04-30 innehåller exempelvis
måluppföljning, personalredovisning och rubriker för ekonomiskt resultat.
Utifrån målarbetet är bedömningen att arbetet sker enligt plan och
prognostiserat resultat för helår är en budget i balans.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00012

YH Tekniker spårbundna fordon (Tågtekniker) 2021
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämndens beslutar att starta
utbildningsomgång 1 av utbildningen YH Tekniker spårbundna fordon i
augusti 2021.

 CL, NH — Powered by TellusTalk: ID 1284379949

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ansöka om startbidrag för
utbildningen samt ansöka om att få genomföra behörighetsgivande
förutbildning inför utbildningsomgång 2.
3 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar, under förutsättning att
utbildningen startar augusti 2021, att ge ledningsgruppen för utbildningen
YH Tekniker spårbundna fordon i uppdrag att sköta de uppgifter som
anges i Förordning om yrkeshögskolan (2009:130), 4 kap. 2 §.
Reservation
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna, Johanna
Johansson (SD) och Christopher Münch (SD), reserverar sig mot beslutet till
förmån för Johanna Johanssons (SD) yrkande.
Bakgrund
Ansökningsläge
När sista ansökningsdag nu passerat har utbildningen 22 sökande till 20
platser. 10 av dessa är helt behöriga och 2-3 antas kunna komplettera före 16
juni och därmed bli behöriga.
Möjligheten till sen ansökan kommer att finnas under perioden 4 juli-8
augusti.
Utbildningen marknadsförs via sociala medier, digital reklampelare vid
järnvägsstationen i Falköping, annonsering i lokalpress, och söktjänsten
Studentum. Kontakter har även etablerats med Arbetsförmedlingen, studieoch yrkesvägledare i Skaraborg samt lärare som arbetar på gymnasiernas
program för el- och fordonsteknik.
Budget
Upphandling av lärarresurs är nu genomförd och kostnaden blir 1 095
kr/timma för ca 1 950 timmar. Statsbidraget för utbildningen är 129 300
kronor per elev och utbildningsomgång. Myndigheten för yrkeshögskolan
kan bevilja ett startbidrag för nya utbildningar där utbildningsanordnaren får
ersättning för max 4 tomma utbildningsplatser upp till max 90 % av de
beviljade platserna.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Osäkerheter i beräkningen
Kostnaden för lärare kan bli högre än beräknat då tid för framtagande av
undervisningsmaterial är svår att beräkna.
Även om elever tackar ja till utbildningsplats kan det ske saker som gör att
de inte påbörjar sin utbildning.
Det finns inga garantier för att fler söker när man öppnar för sen ansökan.
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Delegering av uppgifter
Om en kommun eller en region är ansvarig utbildningsanordnare för en
yrkeshögskoleutbildning, ska den nämnd som fullmäktige utser ge en
ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i
Förordning om yrkeshögskolan (2009:130), 4 kap. 2 §. Nämnden får helt
eller delvis återkalla uppdraget, om det finns särskilda skäl för det.
Uppgifter enligt 2 §
 Se till att utbildningen genomförs enligt lagen om yrkeshögskolan
(2009:128), denna och andra förordningar och föreskrifter som har
meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med
beslut av myndigheten,
 Anta sökande till utbildningen,
 Pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,
 Utfärda examens- och utbildningsbevis, och
 Svara för att ett systematisk kvalitetsarbete bedrivs.
Yrkanden
Johanna Johansson (SD) yrkar att det första delbeslutet formuleras:
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslutar att starta utbildningsomgång 1
av utbildningen YH Tekniker spårbundna fordon i augusti 2021 under
förutsättning att 10 studerande tackar ja till erbjuden utbildningsplats.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandes förslag respektive Johanna
Johanssons (SD) yrkande och finner att kompetens- och arbetslivsnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2020/00075

Sommarferiepraktik 2021
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att om antalet sökande till
Sommarferiepraktik 2021 är fler än antalet platser görs prioriteringar
enligt följande ordning
1 De matchningar av sökande kontra plats som gjordes före 5 maj.
2 De ungdomar som har särskilt behov av en sommarferiepraktikplats
enligt behovsanalys gjord av praktiksamordnare tillsammans med
antingen kommunens aktivitetsansvariga, studie- och yrkesvägledare,
socialförvaltningen eller barn- och utbildningsförvaltningen.
3 Bland de ungdomar som kvarstår väljs slumpvis de som tilldelas de
kvarvarande platserna.
Bakgrund
Under våren har verksamhetschef Peter Löfholm vid nämndens och
arbetsutskottets möten presenterat förutsättningarna för sommarferiepraktik
utifrån restriktioner på grund av Covid-19. 10 maj saknades 73 platser för att
alla de ungdomar som sökt plats inom utsatt tid skulle kunna erbjudas plats.
På grund av restriktionerna har alla platser inom Socialförvaltningens
verksamheter och de flesta platser inom Barn- och utbildningsförvaltningens
verksamheter försvunnit jämfört med tidigare år. Arbete med att få fram fler
platser pågår.

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00041

Lex Sarah Riktlinje 2021
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar riktlinje för rapportering och
utredning av missförhållanden enligt presenterat förslag.
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Bakgrund
Bestämmelserna om Lex Sarah enligt 14 kap. 3 och 7 §§ SoL respektive 24 b
och f §§ LSS gäller från och med 1 juli 2011. I SoL och LSS anges att
insatser och verksamhet ska vara av god kvalitet. Lex Sarah är således en del
av det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas enligt de båda
lagstiftningarna.
Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att
missförhållanden ska rättas till och förebyggas. Riktlinjen förtydligar
begrepp som missförhållande och risk för missförhållande samt vem som är
rapporteringsskyldig. Den beskriver också arbetsgången vid rapportering och
innehållet i utredningen.
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Dnr 2021/00017

Dokumenthanteringsplan 2021 kompetens- och
arbetslivsnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Dokumenthanteringsplan 2021
enligt presenterat förslag.
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2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 20 maj 2021 och
ersätter den dokumenthanteringsplan som kompetens- och arbetslivsnämnden tog beslut om 17 mars 2021.
Bakgrund
Dokumenthanteringsplanen styr hur nämnderna ska hantera sina handlingar,
vilket är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv då det handlar om
öppenhet, transparens och rättssäkerhet.
I samband med verksamhetsövergången där Stöd- och försörjningsenheten
flyttar från socialförvaltningen till Arbetsmarknadsenheten inom kompetensoch arbetslivsförvaltningen behöver dokumenthanteringsplanen uppdateras. I
samverkan med socialförvaltningen har delarna i kapitlet Stöd- och
försörjningsenheten identifierats och lagts in i planen för kompetens- och
arbetslivsnämnden.
Alla ändringar i dokumentet färgmarkerats. Fortsatt arbete för enhetlighet
och tydlighet i dokumentet kommer att ske under hösten 2021.

Paragrafen skickas till
Kommunledningskansliet

Justerarnas signaturer
Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2021/00001

Informationsärenden kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationsärendena till
handlingarna.

 CL, NH — Powered by TellusTalk: ID 1284379949

Arbetsmarknad
Peter Löfholm informerade om olika delar av arbetet inom
Arbetsmarknadsenheten.
Det har varit mycket och skiftande arbete inför verksamhetsövergången för
Stöd- och försörjningsenheten från socialförvaltningen till Arbetsmarknadsenheten. Den 1 maj skedde övergången och det har fungerat bra. De första
veckorna i den nya organisationen har varit intensiva för alla inblandade och
det är en hel del praktiska saker kvar att lösa. Nu fortsätter det stora arbetet
med att tillsammans minska det ekonomiska biståndet.
Peter presenterade siffror för arbetslösheten i Falköping och övriga
Skaraborg. Falköping har tillsammans med Tibro, Töreboda och Gullspång
högst andel arbetslösa och gällande andel arbetslösa utlandsfödda har
Falköping klart högst siffra med 32,1 %.
Arbetsmarknadsenheten har tecknat avtal med Arbetsförmedlingen för att
kunna genomföra den satsning på ungdomsjobb som aviserats under våren.
Projektet En plattform för alla utvärderas som alla ESF-projekt löpande av
externa utvärderare. Projektet får i den senaste rapporten en del kritik som
används i fortsatt utvecklingsarbete.
Kvalitets- och samverkansstruktur
Åsa Tidqvist presenterade förvaltningens nya struktur för kvalitet och
samverkan som gäller fullt ut från 1 oktober. Kvalitetsarbetet delas på de två
enheterna Arbetsmarknadsenheten och Vuxnas lärande och gällande
samverkan kommer LOSAM, lokal samverkan, att finnas för båda enheterna.
Medarbetarenkät 2021
Sandra Lidberg presenterade förvaltningens resultat på Medarbetarenkät
2021. Förvaltningens resultat har diskuterats i ledningsgruppen och har
presenterats i FÖSAM, facklig samverkan. Varje chef har också fått sitt
resultat och tar det vidare till sina arbetsgrupper för fortsatt arbete och
framtagande av handlingsplaner.

Justerarnas signaturer
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Förvaltningen hade 143 medarbetare som fick möjlighet att svara och 125,
87 %, gjorde det. Enkäten genomfördes 22 februari till 22 mars och NMI,
Nöjd medarbetarindex, har för förvaltningen höjts från 75 i enkäten 2019 till
76 i årets enkät. Överlag är resultatet gott inom samtliga områden.
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SAM-enkät – Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Sandra presenterade förvaltningens resultat på SAM-enkäten som är en
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet föregående år.

Justerarnas signaturer
Digital justering
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Dnr 2021/00003

Anmälningsärenden kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger anmälningsärendena till
handlingarna.
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Delegationsbeslut
 Anställningar och beslut om nya fakturafärdvägar enligt delegationsprotokoll april 2021.
Besök i verksamhet
 Inga besök i verksamheten har genomförts sedan senaste mötet.
Övriga anmälningsärenden
 Inga övriga anmälningsärenden togs upp.
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