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Mötesdagar och tider för kompetens- och 
arbetslivsnämnden 2023 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar mötesdagar för 2023 enligt 

presenterat förslag. 

2 Mötesdagar för kompetens- och arbetslivsnämnden och dess arbetsutkott 

skickas till kommunledningskansliet.  

Sammanfattning  

Förvaltningens förslag till mötesdagar bygger på inlämningstider för 

årsbokslut, tertialrapport, delårsbokslut, verksamhetsplan och 

budgetunderlag och bedöms ge bästa möjliga arbetssituation. Förvaltningens 

förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser 

Bakgrund 

Förslaget till mötesdagar bygger på inlämningstider för årsbokslut, 

tertialrapport, delårsbokslut, verksamhetsplan och budgetunderlag. 

Kompetens- och arbetslivsnämndens möten  

onsdag 8 februari klockan 8.30, heldagsmöte 

onsdag 15 mars  klockan 8.30 

onsdag 12 april klockan 8.30 

onsdag 24 maj klockan 8.30 

onsdag 14 juni klockan 8.30 

onsdag 23 augusti klockan 8.30, bereds av ordförande 

onsdag 20 september klockan 8.30 

onsdag 18 oktober klockan 8.30 

onsdag 22 november klockan 8.30 

onsdag 13 december klockan 8.30 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts möten  

onsdag 25 januari klockan 8.00 

onsdag 1 mars klockan 8.00 

onsdag 29 mars klockan 8.00 

onsdag  10 maj klockan 8.00 
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onsdag 31 maj klockan 8.00 

onsdag 6 september klockan 8.00 

onsdag 4 oktober klockan 8.00 

onsdag 8 november klockan 8.00 

onsdag 29 november klockan 8.00 

Förvaltningens bedömning 

Utifrån de datum för inlämning av årsbokslut, tertialrapport, delårsbokslut, 

verksamhetsplan och budgetunderlag som förvaltningen tagit del av görs 

bedömningen att de presenterade datumen är lämpliga mötesdagar för att ge 

en god arbetssituation för både politiker och tjänstepersoner.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlagen listas i en punktlista med förvaltningens tjänsteutlåtande 

överst och sedan övriga dokument i fallande ordning utifrån datering. 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 

2023-01-03 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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Verksamhetsplan för åren 2023-2025 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Verksamhetsplan 2023-2025 

med detaljbudget 2023.  

Sammanfattning  

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen ska bidra till att de 

kommunövergripande målen uppfylls. Dokumentet har tagits fram genom en 

strukturerad process och förvaltningen föreslår nämnden att anta 

Verksamhetsplan 2023-2025 med detaljbudget 2023.  

Bakgrund 

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen ska bidra till att de 

kommunövergripande målen uppfylls. 

Några av rubrikerna i dokumentet är 

 Nuläges- och omvårldsanalys 

 Vision, mål och styrning 

 Verksamhetsplanering 

 Personalplanering 

 Ekonomiska förutsättningar 

 Ekonomiska underlag 

Förvaltningens bedömning 

Under hösten har en strukturerad process genomförts, där både nämnd och 

tjänstepersoner involverats för att skapa Verksamhetsplan 2023-2025. Dialog 

om inriktningar har skett med nämnden på nämndsmöte i november och 

december. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2023-01-04 

 Verksamhetsplan för år 2023-2025, kompetens- och 

arbetslivsnämnden 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningskansliet 

Ekonomikontoret 

 

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 
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Nämndens ordförande: Caroline Lundberg 
  070-916 25 15 
  caroline.x.lundberg@falkoping.se 
 
Förvaltningschef: Ann-Charlotte Lilja 
  0515-88 71 01 
  ann-charlotte.lilja@falkoping.se  
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Inledning

Syfte 
Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera 
budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns 
budgetberedning på nämndens verksamheter och hur 
detta påverkas både verksamhetsmässigt men även 
ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas fram av 
förvaltningen och beslutas av nämnden att överläm-
nas till budgetberedningen. 

Utifrån inkomna budgetunderlag från nämnderna 
sammanställer budgetberedningen förslag till flerårs-
plan för år 2023-2025, vilken beslutas av kommun-
fullmäktige under hösten. Utifrån denna flerårsplan 
har nämnderna i uppgift att ta fram verksamhetspla-
ner för perioden. Därför fungerar även nämndens 
budgetunderlag som ett utkast till kommande verk-
samhetsplan för år 2023-2025 med eventuella juste-
ringar kopplat till budgetberedningens förslag för 
flerårsplan för år 2023-2025. 

Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande 
verksamhetsplan och eventuella beslut från nämnden 

eller kommunfullmäktige under pågående verksam-
hetsår med fokus på de sista två åren. 

Nämndens uppdrag och ansvar 
Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kom-
munens organ med ansvar för arbetsmarknadsen-
heten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs 
reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdrags-
utbildning och eftergymnasiala utbildningar.  

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 
vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 
regional utveckling. 

Organisation 
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Nuläges- och omvärldsanalys 
 

Nämndens nulägeanalys 
Arbetslösheten fortsätter ligga på en jämn och rela-
tivt låg nivå. Per november befinner sig 1 018 per-
soner i Falköpings kommun inskrivna på Arbetsför-
medlingen, det motsvarar en arbetslöshet i kommu-
nen på 6,6 %. Differensen som varit mellan kom-
munen och riket som helhet har upphört under hös-
ten 2022. 

 

 

Under 2022 har antal hushåll som fått beviljat eko-
nomiskt bistånd minskat. Det skiljer nära 100 hus-
håll mellan november 2021 och november 2022, 
samma positiva utveckling noteras för såväl riket 
som Västra Götalansregionen. 

 

De hushåll och individer som kvarstår på ekono-
miskt bistånd kan ha gjort det under mycket lång tid 
vilket kan göra arbetet med individen komplext och 
resurskrävande. Det pågår ett omfattande arbete i 
förvaltningen kring gruppen som varit i långvarigt 
behov av ekonomiskt bistånd, det vill säga 10 må-
nader eller längre. 

Förvaltningens volymer minskar inom både AME 
och Vuxnas lärande.  

 

Per september syns en minskning av elever som på-
gått sedan ett år tillbaka. Minskningen sker inom 
alla de tre pedagogiska verksamheterna.  

En omorganisation har genomförts inom Vuxnas lä-
rande där en verksamhetschef har rekryterats och 
tillträder sin tjänst i början av 2023. Verksamhets-
chef ansvarar för de övergripande stödfunktionerna 
och rektorer. Komvux verksamhet fördelas mellan 
rektorerna i två nya enheter. Syftet är en flexiblare 
och effektivare resursanvändning där kombination 
av utbildning möjliggörs i högre grad. Med en kom-
bination av utbildningsinsatser och/eller arbets-
marknadspolitiska åtgärder kan individens förutsätt-
ningar för stegförflyttning öka. Det ska leda till att 
fler närmar sig egen försörjning. 

Nämnden omvärldsanalys  
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har defini-
erat fem övergripande områden, globalisering, de-
mografi, klimat, teknik och värderingar, där föränd-
ringar inom områdena starkt påverkar både Sverige 
och övriga världen. Vidare lyfter SKR i sin analys 
tio trender som kan komma att få stor betydelse för 
det kommunala uppdraget. Material från SKR lig-
ger till grund för den omvärldsspaning som gjorts 
inför både kommunen flerårsplan och förvaltning-
ens verksamhetsplan. 
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Den demografiska trenden i västvärlden visar låga 
födelsetal och ökad livslängd. Detta kommer att ut-
mana välfärdssystemet när färre i arbetsför ålder 
ska försörja fler. Konkurrensen om rätt kompetens 
är stor och inom offentlig verksamhet spås kompe-
tensbehovet att öka. Förmågan till omställning 
kommer vara en nyckelfaktor för att möta arbets-
marknadens krav och förväntningar. Utbildning är 
ett verktyg för att klara den kompetensförsörjning 
som arbetsmarknaden behöver på både kort och 
lång sikt. Den kommunala vuxenutbildningen bär 
en viktig roll för att täta kompetensglappet mellan 
arbetsgivare och individ. Utbildningsutbud, sociala 
arbetsinsatser samt arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der ska matcha arbetsmarknadens behov och samti-
digt möta individens behov.  

Arbetsmarknaden har varit stark under en längre tid 
men konjunkturen spås sjunka under kommande år. 
Arbetslösheten spås öka med ca 1 % under 2023. 
Samtidigt bedömer Arbetsförmedlingen att arbets-
lösheten bromsas in tack vare den historiskt höga 
bristen på arbetskraft och kompetens. Långtidsar-
betslösa, alltså personer som har varit utan arbete i 
mer än tolv månader, kommer att få ännu svårare 
att etablera sig på arbetsmarknaden. De riskerar 
därmed att hamna i ett större utanförskap och 
komma i behov av mer stöd och anpassning. Fler 
behöver därmed ta del av utbildningsinsatser och 
subventionerade anställningar för att stärka sina för-
utsättningar att i ett långt perspektiv etablera sig på 
den reguljära arbetsmarknaden.  

Det finns samband mellan ökad arbetslöshet och 
behov av ekonomiskt bistånd vilket antyder att en 
förhöjning av antal hushåll och biståndsmottagare i 
Falköping är att förvänta. Behovet av ekonomiskt 
bistånd har under 2022 minskat i Falköping efter att 
i flera år ha legat på höga nivåer.  

Digitaliseringstakten är hög, utvecklingen sker 
snabbare idag än någonsin tidigare vilket utmanar 
kommunens verksamheter. Digitaliseringen skapar 
nya förutsättningar för hur invånare kan och vill 
leva, arbeta och studera. Det förväntas många 
gånger att kontakt och kommunikation kan ske 
både digitalt och fysiskt vilket ställer krav på både 
tekniklösningar och den digitala mognaden inom 
verksamheten. Förvaltningen möter många indivi-
der som kan leva med sämre materiell standard vil-

ket ökar kraven på ett kompensatoriskt förhåll-
ningssätt. Skillnaderna ökar mellan dem som har 
det gott ställt och de som har sämre förutsättningar.  

Samhällsekonomin har under senare delen av 2022 
kraftigt förändrats med hög inflation och höjda 
energipriser. Detta påverkar förvaltningens kostna-
der för ekonomiskt bistånd men prishöjningarna 
kan bland annat också göra att färre har råd att stu-
dera. Studiemedel från CSN har inte förändrats i 
samma takt vilket kan försämra förutsättningarna 
för många att ta steget till studier eller för befintliga 
elever att slutföra sina studier. Många elever arbetar 
samtidigt som de studerar vilket kan göra att de be-
höver mer tid för att fullfölja studierna. En lägre ge-
nomströmningstakt kan påverka förvaltningens re-
sursfördelning och utbud.  

Förvaltningen kan påverkas stort av beslut gällande 
migration. Runt 80 miljoner människor befinner sig 
på flykt i världen på grund av konflikter och klimat-
förändringar. Antalet asylsökande till Sverige har 
trots detta minskat under de senaste åren och inga 
prognoser tyder på en förändring i närtid trots på-
gående krig i Ukraina. Enligt massflyktsdirektivet 
omfattas vuxna emigranter från Ukraina idag inte 
av Kommunal vuxenutbildning i svenska för in-
vandrare (Sfi) eller annan utbildning inom Vuxnas 
lärande.  

Under 2022 har riksdagen beslutat att dimensionera 
gymnasial utbildning i högre grad utifrån de region-
ala behoven, vilket påverkar vuxenutbildningens 
gymnasiala yrkesutbildningar. Beslutet innebär att 
invånare fritt ska kunna söka yrkesutbildning inom 
samverkansområdet från och med hösten 2025. Ett 
beslut har tagits i skolchefsnätverket i Skaraborg 
om att öppna samtliga yrkesutbildningar för frisök 
redan från och med augusti 2023, även vård- och 
omsorgsutbildning som tidigare varit undantagna. 
Det är ännu för tidigt att förutse vilka konsekvenser 
beslutet får för förvaltningen.  

Sveriges nya politiska läge kan ha stor påverkan 
förvaltningens förutsättningar under kommande 
planperiod. Omvärldsspaning och behovsanalys 
kommer att bli än viktigare framöver för att förvalt-
ningen ska kunna bemöta, fördela och ställa om när 
så behövs. 
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Vision, mål och styrning  

Kommunens vision Det Goda Livet 
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-
bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet 
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva in-
vånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-
befinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 
kommun.  

Förvaltningens uppdrag och målarbete bidrar till att 
människor ska bli mer självständiga och närma sig 
egen försörjning. Genom att erbjuda möjligheten att 
lära nytt, lära om och lära mer kan medborgare få 
förutsättningar att ta nästa steg. Utgångspunkten ska 
vara vad den enskilde individen har med sig samt ar-
betsmarknadens behov avseende kompetens och ar-
betskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbild-
ningar och insatser som matchar såväl medborgarnas 
behov som arbetslivets efterfrågan. Arbetet med att 
skapa kontakter mellan arbetsliv och utbildning är av 
största vikt utifrån att etablering på arbetsmarknaden 
lyfts som en central del i kommunens flerårsplan. 
Förvaltningen bidrar därmed till kommunens vision 
Det goda livet, kommunens vision. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-
veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 
fredliga samhällen. 

KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål. 
Under varje mål har förvaltningen knutit an delmål 
som tydliggör nämndens och förvaltningens roll och 
uppdrag för medarbetare och medborgare. Nämn-
dens arbete med de globala målen enligt Agenda 
2030 sker såväl i de dagliga som strategiska proces-
serna inom förvaltningen.  

Förvaltningens verksamhetsplan är bryggan mellan 
flerårsplan och förvaltningens två verksamhetsgre-
nar, AME och Vuxnas lärande. Framgångsfaktorer 
för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medar-
betarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. 
Förvaltningen värnar ett arbetssätt som får delarna 
att vävas samman till en helhet där varje medarbe-
tare får förståelse för hur denne är med och bidrar 
till Falköpings kommuns utveckling. Kännedom om 
mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av styr-
kedjan är ett ständigt pågående arbete på alla nivåer 
inom förvaltningen. Analysarbetet ska ske i alla led 
och bidrar till ökad delaktighet och tillit vilket stär-
ker det systematiska kvalitetsarbetet och utveckl-
ingen av förvaltningens utbud till Falköpings kom-
muns medborgare. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

 

 

 

Delmål: Hållbara och effektiva 
utbildnings-och 
arbetsmarknadsinsatser 

Kompetens- och arbetslivförvaltningen har med sitt 
ansvar för Vuxnas lärande, uppdragsutbildning, ef-
tergymnasiala utbildningar samt AME många möj-
ligheter att stärka varje individs position på arbets-
marknaden. Det yttersta målet är att nå egen försörj-
ning men varje stegförflyttning ska ses som positiv 
för individen. Utbildning är ett viktigt verktyg för 
att klara framtida kompetensbehov och här har 
Vuxnas lärande en betydande roll. Ett av målen för 
den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska 
ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 
kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- 
och samhällslivet samt att främja sin personliga ut-
veckling (Skollagen 20 kap 2§). Arbetsmarknadens 
kompetensbehov varierar över tid och förvaltningen 
ska erbjuda ett brett utbud av utbildning samt ut-
bildningsformer för att möta dessa behov på ett 
flexibelt, hållbart och effektivt sätt. Fullföljda stu-
dier bidrar till en höjd utbildningsnivå och är en av 
de viktigaste faktorerna för en varaktig etablering 
på den reguljära arbetsmarknaden. Som indikatorer 
under mål 1 ska förvaltningen följa andel godkända 
betyg i förhållande till antal satta betyg samt andel 
satta betyg i förhållande till totalt antal inskrivna 
kursdeltagare. 

Både elevvolymer och genomströmningstakten av 
elever har minskat inom förvaltningen de senaste 
åren. Många elever som förvaltningen möter behö-
ver längre tid på sig för att slutföra sina kurser. Det 
är förvaltningens uppdrag att erbjuda möjligheter 
för stegförflyttning oavsett genomströmningstakt 
och resurser ska planeras därefter. En omorganisat-
ion av de tre pedagogiska verksamheterna sjösätts i 
slutet av 2022 för att mer effektivt fördela resurser 
och skapa förutsättningar för att kombinera mera, 

ett identifierat utvecklingsområde inför kommande 
planperiod. Förvaltningen ska utöka möjligheterna 
till kombination av branschpräglad språkundervis-
ning, andra former av utbildning och/eller arbets-
marknadspolitiska insatser och modeller. Andel ele-
ver som studerar kombinerad form (SFI/grundläg-
gande i kombination med yrkesutbildning) i förhål-
lande till totalt antal elever kommer följas som indi-
kator under mål 1. 

Med utgångspunkt i en behovs- och syftesdriven 
verksamhet behöver såväl behov som målgrupp 
identifieras. Under 2022 har ett omfattande utveckl-
ingsarbete påbörjats inom AME med fokus på att 
identifiera orsaker till varför individer fastnar i 
långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Orsaksa-
nalysen har gett upphov till flera uppdrag och ar-
betsområden vars processer bärs med in i 2023. En 
av effekterna har lett till ett omtag av definiering av 
AME målgrupp. Resurser och arbete ska prioriteras 
kring Falköpingsbon som är i behov av ekonomiskt 
bistånd/uppbär ekonomiskt bistånd och som är i be-
hov av insatser för att kunna göra stegförflyttningar 
mot egen försörjning. Förutsatt att behov av insatser 
via AME finns kan verksamheten även arbeta med 
individer som är inskrivna hos extern aktör, om in-
dividen uppbär ekonomiskt bistånd. Detta kommer 
att kräva en förnyelse i samverkansstrukturen med 
Arbetsförmedlingen för att på bästa sätt möta indi-
videns behov av insatser. Utöver detta fortsätter 
samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) som riktar sig till ungdomar i åldern 16-20 
år som varken studerar eller arbetar.  

Inom Stöd- och försörjningsenheten drivs arbete 
kopplat till socialtjänstlagen. Arbetet med att stötta 
vuxna individer som uppbär ekonomiskt bistånd är 
komplext och kräver god samverkan med kommu-
nens övriga förvaltningar samt externa aktörer. Det 
är ett kommungemensamt ansvar att genom arbets-
marknadsstrategin få fler i arbete vilket ger positiva 
ekonomiska effekter för samhället och inte minst 
för den enskilde. Ambitionen är att färre hushåll ska 
behöva ekonomiskt bistånd, arbetet ska utgå från 
ska utgå från kartläggning och bedömning av stöd 
på både individuell, myndighets- och organisatorisk 
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nivå. En hög andel av dem som står långt ifrån ar-
betsmarknaden lider av ohälsa, har otillräckliga 
kunskaper i svenska språket och/eller otillräcklig 
utbildning. Förvaltningen ska utveckla möjligheten 
att kombinera och koordinera insatser för att stödja 
individen att göra stegförflyttning och därmed 
hamna i rätt typ av försörjning. Utveckling av insat-
ser ska ta stöd i forskning. Förvaltningen ska skapa 
förutsättningar för hållbara resultat som bidrar till 
ett socioekonomiskt samhälle. 

Som indikatorer ska förvaltningen följa förändring i 
antal biståndsmottagare som erhåller ekonomiskt 
bistånd i förhållande till riket, ej återaktualiserade 
vuxna individer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd samt andel avslutade bi-
ståndsmottagare till arbete/studier. 

Effekter som förvaltningen strävar efter är fullföljda 
studier, en högre utbildningsnivå, etablering på ar-
betsmarknaden samt att behovet av ekonomiskt bi-
stånd ska minska. 

  

Nämnds delmål 
Uppföljning, 
tidsperiod 

Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser Tertial 1,2,3

Kommunikatiiva indikatorer 
Uppföljning, 
tidsperiod 

Positiv förändring i antal biståndsmottagare som erhåller ekonomiskt bistånd i förhållande till riket Tertial 1,2,3
Ej återaktualiserade vuxna individer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel % Tertial 1,2,3
Andel avslutade biståndsmottagare till arbete/studier (ska öka i jmf med tidigare mätning) Tertial 1,2,3
Andel satta betyg i förhållande till totalt antal inskrivna kursdeltagare (genomströmning, %) Tertial 1,2,3
Andel godkända betyg i förhållande till totalt antal satta betyg i egen regi Tertial 1,2,3
Andel godkända betyg i förhållande till totalt antal satta betyg extern anordnare Tertial 1,2,3
Andel elever som studerar kombinerad form (SFI/grundläggande i kombination med 
yrkesutbildning) i förhållande till totalt antal elever Tertial 1,2,3
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

 

 

Kompetens- och arbetslivsnämn-
den har inget delmål under mål 
2. Genom att arbeta med de öv-
riga tre målen bidrar nämnden 
till ett attraktivare Falköping.  
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

 

 

 

Delmål: Hållbara och effektiva in-
satser för den lokala och regionala 
kompetensförsörjningen 

Förvaltningen ska fortsätta vara en drivande aktör 
för att bemöta behovet av kompetens på lokal och 
regional nivå. Samverkan med arbetsgivare, myndig-
heter och andra utbildningsaktörer gör att förvalt-
ningen kan bidra till ett matchande och brett utbud 
av insatser och utbildning. Med systematiska upp-
följningar sex månader efter avslutade yrkesutbild-
ningar mäts hur utbud och efterfrågan av kompetens 
matchas på ett hållbart sätt mot rådande arbetsmark-
nad. Uppföljningen fortsätter att vara indikator under 
2023. 

Förvaltningen kan inte ensam möta efterfrågan på 
utbildningsplatser inom alla områden som söker 
kompetens utan det är nödvändigt med samverkan 
på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Förvalt-
ningen ska aktivt söka samarbeten med andra aktörer 
och verka som satellitort för både yrkeshögskoleut-
bildningar samt universitet och högskolor. Det är ett 
kostnadseffektivt sätt att erbjuda Falköpings kom-
muns medborgare ett högre akademiskt utbud samt 
berika näringslivet.  

Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund pågår 
ett strategiskt utvecklingsarbete där en av effekterna 
förväntas bli en god förmåga att kompetensförsörja 
arbetsgivare med särskilt fokus på ett arbetsliv i för-
ändring. Detta ska nås genom att etablera samver-
kansstrukturer med kapacitet att effektivt möta kom-
petensbehov och erbjuda utbildningsplatser samt öka 
antal studerande inom inriktningar som Skaraborgs 
arbetsmarknad efterfrågar. Det kommer att vara av 
stor vikt att systematiskt följa upp såväl resultat som 
omvärldsbevakning för att utbildningsutbudet ska 
vara relevant. Som en del av den regionala struk-
turen har det under 2022 inrättas ett kompetensnav 
som ska verka som motor i arbetet med att identifi-

era och säkerställa efterfrågade insatser. I styrgrup-
pen för kompetensnavet finns Falköping med som 
representant för skolchefsnätverket och intar därmed 
en viktig roll i arbetet med kompetensförsörjning i 
Skaraborg. Målet är att navet ska permanenteras och 
kunna skalas upp för att på längre sikt stärka arbets-
livets kompetensomställning.  

Riksdagens beslut att dimensionera gymnasial ut-
bildning för bättre kompetensförsörjning kommer 
under 2023 påverka såväl förvaltningen som Skara-
borgs övriga utbildningsanordnare. Förvaltningen 
ska tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg 
samverka om planering, dimensionering och erbju-
dande om utbildning med utgångspunkt i arbets-
marknadens behov. Individer ska kunna söka fritt till 
de yrkesutbildningar som erbjuds inom samverkans-
området. Volymerna har minskat inom förvaltning-
ens pedagogiska verksamheter och oavsett om sökt-
rycket ökar eller minskar framöver så kommer sam-
verkan inom Skaraborg att bidra till en ökad resurs-
effektivitet för förvaltningen och ett bredare utbud 
för medborgaren. Fyllnadsgraden på förvaltningens 
gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar 
följs som indikatorer under mål 3. 

För att nå hållbara resultat inom mål 3 krävs samver-
kan. Tillsammans med kommunledningsförvalt-
ningen har KAF under de senaste åren skapat struk-
turer med näringslivsenheten för att gemensamt ut-
veckla matchning och stärka det sociala ansvaret ur 
ett arbetsmarknadsperspektiv. Arbetet fortsätter in i 
2023 och inkluderar även barn- och utbildningsför-
valtningen för att gemensamt arbeta strategiskt med 
kompetens och utbildningsfrågor som ska gynna nä-
ringslivet. 

Kompetensförsörjning erbjuds också till kommunens 
arbetsgivare för att fortbilda och stärka befintlig per-
sonal. Förvaltningen vill utveckla och skapa strate-
gisk inriktning gällande uppdragsutbildning och 
kompetensmäkleri. Under 2023 ska strukturer för 
detta utvecklas där förvaltningens olika utbildnings-
former, nivåer och insatser tillsammans kan bilda 
kompetensmodeller. Den demografiska utvecklingen 
som beskrivs i omvärldsanalysen kan innebära höjd 
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risk för kompetensbrist inom de kommunala verk-
samheterna vilket ställer krav på kommunen som ar-
betsgivare och föranleder att förvaltningens arbete 
riktat till arbetsgivare bör ske i nära samverkan med 
kommunens HR-enhet. 

Effekten som förvaltningen strävar efter är att bidra 
till arbetsmarknadens kompetensförsörjning. 

 

 

  

Nämnds delmål 
Uppföljning, 
tidsperiod 

Hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen Tertial 1,2,3

Kommunikatiiva indikatorer 
Uppföljning, 
tidsperiod 

Fyllnadsgrad utbildningsplatser yrkeshögskoleutbildning (%) Tertial 1,2,3

Fyllnadsgrad utbildningsplatser gymnasial yrkesutbildning (%) Tertial 1,2,3

Andel elever (YRK) som befinner sig i arbete sex månader efter avslutad utbildning (%) Tertial 1,2,3
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och för-
nyande med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 

Delmål: Förvaltningens organi-
sation ska vara utvecklande och 
förnyande med en tillitsbaserad 
styrning 

Kommunens verksamheter är till för kommuninvå-
narna, tillsammans ska verksamheterna bidra till vis-
ionen Det goda livet.  

God kvalitet i verksamheterna säkerställs genom att 
förvaltningen kan attrahera, rekrytera, utveckla och 
behålla den kompetens som krävs för att möta indi-
videns behov. Medarbetarkapitalet är den absolut 
viktigaste resursen förvaltningen har och är en förut-
sättning för att bedriva verksamheter med god kvali-
tet samt nå uppsatta mål. För att verksamheterna ska 
lyckas med sina uppdrag krävs struktur och ett syste-
matiskt kvalitetsarbete. Under en längre tid har 
strukturerna för kvalitetsarbetet förändrats inom för-
valtningen i takt med att verksamheter har tillkom-
mit och förändrat både organisation och arbetssätt. 
Uppföljning och analys är bland de viktigaste de-
larna i utvecklingsarbetet och helt beroende av att 
medarbetare har kännedom, förståelse samt delaktig-
het i arbetet. Många utmaningar kräver dessutom 
samarbete mellan kommunens verksamheter över 
förvaltnings- och avdelningsgränser, vilket gör kra-
vet på systematisk uppföljning utifrån helheten än 
viktigare. Under kommande planperiod 2023-2025 
ska förvaltningen förstärka analysprocesserna med 
tätare uppföljning av statistik kopplat till budget för 
att möta omvärldens förändringar på ett proaktivt 
och flexibelt sätt. 

Förvaltningen ska utveckla sina verksamheter med 
en tydlig utgångspunkt i vad elever, deltagare, klien-
ter och kunder har för behov. En behovs- och syftes-
driven verksamhet skapar hög kvalitet genom att 
göra rätt saker, på rätt sätt och uppnår avsett resultat 

med tilldelade resurser. Det ställer krav på organisat-
ionen att kontinuerligt identifiera behov samt följa 
upp och analysera resultat. Förvaltningen ska vara 
en lärande och utvecklande verksamhet vars arbets-
sätt och processer ska präglas av nyfikenhet och att 
våga testa idéer, utvärdera och våga testa igen för att 
i ett ständigt förbättringsarbete röra sig framåt.  

Förvaltningen har ett högt förtroende till medarbe-
tarnas verksamhetsnära kompetens och erfarenhet. 
Medarbetarens delaktighet och motivation är av stor 
vikt för förvaltningens arbete med de kommunala 
målen Tillsammans skapas en effektiv verksamhet 
med god kvalitet. Kommunens medarbetarenkät ge-
nomförs vartannat år för att ge ett mått på hur perso-
nal upplever sin delaktighet i målarbete, sin arbetssi-
tuation och kommunen/förvaltningen som arbetsgi-
vare. Nöjd medarbetarindex (NMI) har varit och 
kommer även fortsatt att vara en indikator för för-
valtningen.  

Förvaltningens digitaliseringsarbete har stark för-
ankring i Falköpings kommuns digitaliseringsstra-
tegi. Tillämpningen av digitala verktyg finns idag in-
byggt i verksamheternas processer och fokus ligger 
på att öka den digitala mognaden för både medarbe-
tare och medborgare i ett användarperspektiv. Digi-
tala system och tekniska lösningar ska verka för att 
verksamheterna blir effektivare och bidrar till högre 
kvalitet för elever, deltagare, kunder och klienter. 
Detta kräver en kontinuerlig kompetensförstärkning 
hos medarbetaren. Med högre digital kompetens hos 
personalen höjs kvalitén inom undervisning och 
andra erbjudna tjänster men framförallt kan effekti-
viteten öka i administrativa processer med hjälp av 
tekniska resurser och kunskap om dessa. Digitali-
sering möjliggör högre grad av flexibilitet och ett 
större utbud för förvaltningens målgrupp när kurser 
kan studeras via digitala lösningar både lokalt och på 
andra utbildningsorter.  
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Förvaltningen har under 2022 påbörjat arbetet med 
att införa e-tjänster inom Stöd- och försörjningsen-
heten. Under kommande planperiod ska förvalt-
ningen undersöka hur fler processer kan utvecklas, 
kvalitetssäkras och effektiviseras med hjälp av digi-
tala system. 

Förvaltningen ska medvetet och med ett långsiktigt 
perspektiv bidra till kommunens minskade klimatav-
tryck. 

Genom arbetet med Möbellagret och utveckling av 
cirkulära varuflöden minskar konsumtionen av ny-
producerade varor och förvaltningen bidrar till en 
delningsekonomi i linje med kommunens klimatstra-
tegi. 

Effekten som förvaltningen strävar efter är en ökad 
kvalitet i verksamheterna.  

Nämnds delmål 
Uppföljning, 
tidsperiod 

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrningTertial 1,2,3

Kommunikatiiva indikatorer 
Uppföljning, 
tidsperiod 

Nöjd medarbetarindex ska öka från föregående mätning Vartannat år

Andel lärare som undervisar i sin behörighet Tertial 2,3

Andel lärare med legitimation Tertial 2,3
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Kommunens styrkedja 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala organisationen från kommunfullmäktiges 
vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-
råden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 
som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla 
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Fal-
köping och ska gynna invånarnas väg till studier, 
fortsatta studier eller arbete. Processutveckling är 
ständigt aktuellt och förutsättningarna för att bedriva 
utbildning samt erbjuda matchande arbetsmarknads-
politiska åtgärder förändras i takt med omvärlden. 
Detta kräver en agil, effektiv och lösningsorienterad 
organisation. 

Underlag för analys och uppföljning samlas in från 
varje verksamhet för att sammanställas och analyse-
ras ytterligare så att nämnden får väl grundade be-
slutsunderlag. Ju mer som kan tas med i uppfölj-
ningar desto trovärdigare bild kan växa fram och 
därmed skapas de bästa förutsättningarna för att op-
timalt fördela resurserna som nämnden beslutar om. 
I en tid med mindre ekonomiska medel behöver av-
vikelser upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan lyf-
tas till nämnd med kort varsel. Förvaltningen för en 
kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärldsbe-
vakning och ekonomi. 
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Verksamhetsplanering  

 

Utbildning av vuxna 
Antalet elever och kursdeltagare har minskat jämfört 
med föregående år. Ett vikande elevunderlag är en 
trend som också kan ses i riket som helhet. En stark 
arbetsmarknad samt en stramare migrationspolitik är 
faktorer som påverkat inflödet av elever negativt.  

Den vikande trenden inom Sfi som noterats under en 
längre tid har förstärkts under 2022. Många av ele-
verna läser efter Sfi vidare inom svenska som andra-
språk på grundläggande nivå, och utgör majoriteten 
av elever på grundläggande nivå. Den långsiktiga 
trenden med färre kursdeltagare på Sfi leder således 
även till färre deltagare inom grundläggande nivå.  

För 2023 är bedömningen att antalet kursdeltagare 
överlag fortsätter att minska. Om arbetsmarknaden 
försämras, som det råder konsensus kring idag, kan 
det leda till ökat inflöde under senare delen av året 
inom framförallt gymnasiala kurser. Osäkerheten är 
till stor del hur konjunkturen och arbetsmarknaden 
utvecklas.  

Arbetsmarknadsenheten 
En stark arbetsmarknad har påverkat även inflödet 
till AMEs olika enheter negativt, vilket såklart är po-
sitivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vid ut-
gången av 2022 noteras arbetslösheten för kommu-
nen till 6,6 % jämfört med 7,9 % vid utgången av 

2021. Konjunkturen och arbetsmarknadens utveckl-
ing i stort bedöms vara den enskilt största osäker-
hetsfaktorn. 

Antalet biståndsmottagare har vid utgången av 2022 
minskat med drygt 20 % jämfört med nivåerna i bör-
jan av året. En försämrad arbetsmarknad för 2023 
och framåt tros dock bryta trenden och antalet bi-
ståndsmottagare spås öka något från nivåerna i slutet 
av 2022.  

Gällande antalet subventionerade anställningar inom 
förvaltningen så har de ökat jämfört med föregående 
år på grund av den ramförstärkning som gavs i bud-
get 2022. För 2023 finns den tidigare förstärkningen 
i övrig budget för subventionerade anställningar och 
antalet anställningar ligger kvar på ungefär samma 
nivåer som 2022.  

Vad gäller övriga arbetsmarknadspolitiska insatser 
förväntas betydligt högre volymer för planperioden, 
dels på grund av den försämrade arbetsmarknaden, 
men framförallt på grund av en ny inriktning för vil-
ken målgrupp förvaltningen ska arbeta med. Från 
och med 2023 ska förvaltningen enbart arbeta med 
dem som erhåller ekonomiskt bistånd, även om de är 
inskrivna hos kompletterande aktörer.  

 Verksamhetsplanering 
Utfall
2022 

Plan
2023 

Plan
2024 

Plan 
2025 

Utbildning av vuxna

Antal kursdeltagare i egen regi 4 183 3 990 3 950 3 950

Grundläggande nivå 399 380 380 380

Gymnasiala allmänna 823 800 800 800

Gymnasiala yrkeskurser 1 919 1 870 1 850 1 850

Svenska för invandrare 729 650 630 630

Särskild utbildning för vuxna 73 70 70 70

Yrkeshögskoleutbildningar 240 220 220 220

Underlag statsbidrag yrkesutbildningar³ 149,9 145 150 150

Årsstudieplatser kombinationsutbildningar 23,7 30 35 35

Årsstudieplatser övriga gymnasiala yrkesutbildningar 126,2 115,0 115,0 115,0

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsinsatser 430 560 560 560

varav antal subventionerade anställningar inom förvaltningen 91 100 100 100

varav antal subventionerade anställningar inom andra förvaltningar 111 80 80 80

varav andra arbetsmarknadspolitska insatser 228 380 380 380

Antal biståndsmottagare ekonomiskt bistånd 720¹ 760 800 780

Arbetslöshet i Falköpings kommun, % 6,6¹ 8,1² 8,1² 7,6²

¹vid utgången av 2022 ² Konkunkturinstitutets prognos för riket, dec 2022 ³i egen regi samt via privata aktörer och genom kommunal samverkan
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Personalplanering 

 

 

Personalplanering 
2023 är antalet budgeterade årsarbetare 183,8 vilket 
är lägre än 2022.  

Inom verksamhetsområde Utbildning för vuxna är 
planen 69,7 årsarbetare för 2023. Det är något lägre 
än 2022 och förklaras av anpassningar till lägre vo-
lymer av elever. 

Inom AME är planen 105,8 årsarbetare. 64,8 av 
dessa är subventionerade anställningar varav ca 14 
är tillsvidareanställda och planen förutsätter statliga 
bidrag motsvarande dagens nivåer för en budget i 

balans. Anpassningar kommer att behövas om bi-
dragsnivåerna förändras. 

Kompetensförsörjning (ARUBA1) 
Då elevinflödet minskar inom Vuxnas lärande befin-
ner sig verksamheten i en fas då behovet av att till-
sätta lediga tjänster noga värderas och möjligheten 
att lösa behovet med befintliga resurser undersöks. 
Rekryteringsbehovet bedöms minska de kommande 
åren.  

  

  

                                                           
1 Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta. 

Personalplanering 
Plan
2022 

Plan
2023 

Plan
2024 

Plan 
2025 

Per verksamhetsområde 

Utbildning av vuxna

Årsarbetare 72,7 69,7 69,0 68,0

Arbetsmarknadsenheten

Årsarbetare 106,5 105,8 105,0 104,0

varav subventionerade anställningar 64,8 64,0 64,0

Förvaltningsgemensamt

Årsarbetare 7,9 8,3 8,3 8,0

Totalt antal årsarbeten 187,1 183,8 182,3 180,0

Förvaltningen
Antal anställda i förvaltningen

Tillsvidareanställda 142,0 138,0 137,0 136,0

Visstidsanställda, månadsavlönade 66,0 60,0 60,0 60,0

Visstidsanställda, timavlönade 13,0 13,0 13,0 13,0

Totalt antal anställda 221,0 211,0 210,0 209,0
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Ekonomiska resurser för år 2023-2025 
baserat på budgetförutsättningar 
Nämnden har tilldelats en utökad budgetram för 
verksamhetsår 2023 jämfört med 2022. 7,6 mkr av 
den utökade ramen härleds till kompensation för 
generella kostnadsökningar, som är ovanligt höga 
för 2023. Ökningen beror på hög inflation samt nya 
pensionsavtal som påverkar personalomkostnadspå-
lägget.  

Budgetramen har minskats motsvarande 1,1 mkr 
kopplat till ett effektiviserings-/omställningskrav. 
Samtidigt har en politisk justering om en utökning 
av budgetramen beslutats vilken uppgår till 10,0 
mkr. Tilldelningen har gjorts mot bakgrund av att 
nämnden 2022 förväntas göra ett underskott i unge-
fär samma storleksordning. Stor del av underskottet 
härleds till ekonomiskt bistånd.  

Förutsättningar för att nå en budget i balans för 
kommande planperiod bedöms som god. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 
budgetunderlaget 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd bedöms vara 
den enskilt största osäkerhetsfaktorn som även har 
en stor påverkan på ekonomin. Kostnaderna varie-
rar både mellan åren och även under ett år. Trenden 
är i skrivande stund positiv och samma trend ses för 
riket som helhet. Dock spås arbetslösheten stiga un-
der framförallt 2023 vilket talar för att kostnaderna 
åter ökar från nuvarande nivåer då arbetslösheten 
historiskt korrelerat väl med antalet biståndsmotta-
gare. Budgeten för 2023 utgår från kostnadsnivå-

erna hösten 2022 samt en uppräkning av kostnads-
nivåerna. Läs mer under avsnittet Verksamhetsbud-
get.  

Nämnden är inom olika områden till stor del bero-
ende av intäkter i form av statliga bidrag. Det gäller 
bland annat lönebidrag för subventionerade anställ-
ningar inom AME och statsbidrag för framförallt 
yrkesutbildningar. Osäkerheten kring dessa ligger i 
såväl politiska beslut inom arbetsmarknadsområdet 
som elevunderlag och producerade poäng vilka kan 
förändra de ekonomiska förutsättningarna på kort 
sikt. För att minimera de ekonomiska riskerna är 
det av stor vikt att ständigt omvärldsbevaka och ha 
en organisation som är flexibel och följsam i takt 
med förändringar som sker.  

  

Ekonomiska förutsättnignar (tkr) 
Budget

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Volymer & verksamhetsförändring

Kostnader kopplat till nya lokaler

Omställning 1 100 1 200 600

Politisk justering -10 000 

Ev. rik tade bidrag/intäk ter (netto)

Påverkan budgetram -8 900 1 200 600

Generell intäkt/kostnadstäckning 
(ink l personal och vhtköp)

-7 600 -5 400 -4 200 

Budgetram -128 400 -132 600 -136 200 
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Ekonomiska un-
derlag 

Ekonomiska underlag 
För år 2023-2025 
Kompetens- och arbetslivsnämnden 
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Resultatbudget 

Nämnden har budgeterat ett driftresultat om -128,4 
mkr för 2023 vilket är i linje med tilldelad bud-
getram. 

Intäkter 

Intäkterna som helhet budgeteras till 36,7 mkr för 
2023. Största delen av intäkterna är statsbidrag vilka 
förväntas uppgå till 31,6 mkr. 14,9 mkr av dessa är 
bidrag från Arbetsförmedlingen där majoriteten är 
lönebidrag för subventionerade anställningar som är 
en stor del av de planerade arbetsmarknadspolitiska 
insatserna. Resterande del är statsbidrag främst inom 
delområdet Utbildning för vuxna och mer precist för 
eftergymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögsko-
leutbildningar.  

Försäljning med mera budgeteras till 3,2 mkr och 
största delen av detta är intäkter från AMEs olika 
verksamheter såsom Second hand-butiken och café-
verksamheterna. 

Kostnader 

Kostnaderna som helhet budgeteras till 165,1 mkr. 
Största delen är kostnaderna för personal som upp-
går till 105,6 mkr eller ca 64 % av kostnaderna. Ök-
ningen jämfört med 2022 förklaras delvis av ökande 

personalomkostnader som beskrivits under avsnittet 
ekonomiska förutsättningar. Det förklaras även av en 
rent budgetteknisk justering av den utökade ram som 
förvaltningen tilldelades redan 2021, som var riktad 
till arbetsmarknadspolitiska insatser i syfte att 
minska ekonomiskt bistånd. Denna insats var budge-
terad som verksamhetskostnad, men då dessa insat-
ser uteslutande är subventionerade anställningar går 
de nu in under personalkostnader. Det innebär såle-
des även att verksamhetskostnader minskar i samma 
omfattning av denna justering. 

Av budgeterade 105,6 mkr personalkostnader är 
23,3 mkr budgeterade för subventionerade anställ-
ningar. 

Verksamhetskostnaderna utökas som helhet och den 
största förändringen är budgeten för ekonomiskt bi-
stånd där budgeterade kostnader ökar med 9,1 mkr, 
nettobudgeten utökas med 8,8 mkr då även intäkter i 
form av återbetalda bidrag justeras upp.  

Interna kostnader budgeteras till 9,8 mkr. Av detta är 
lokalkostnader 7,2 mkr och kostnader för städtjäns-
ter 1,7 mkr.  

 

Resultatbudget (tkr) 
Budget

2022 
Budget

2023 
Plan 
2024 

Plan
2025 

Intäk ter

Avgifter, försäljning mm 3 358 3 215 3 320 3 420

Statsbidrag 31 466 31 645 32 680 33 600

Övriga intäkter 3 180 1 400 1 445 1 490

Interna intäkter 387 480 495 510

Summa intäkter 38 391 36 740 37 940 39 020

Kostnader

Personalkostnader -97 375 -105 621 -109 370 -112 400

Verksamhetskostnader -42 666 -49 122 -50 490 -51 650

Kapitalkostnader -600 -630 -650 -670

Interna kostnader -9 881 -9 767 -10 030 -10 500

Summa kostnader -150 522 -165 140 -170 540 -175 220

Resultatbudget -112 131 -128 400 -132 600 -136 200
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Verksamhetsbudget 

 

Utbildning av vuxna 

Inom ramen för utbildning av vuxna finns kommu-
nal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och efter-
gymnasiala utbildningar. Det är såväl lagstadgade 
som icke lagstadgade verksamheter och de bedrivs i 
huvudsak på Lärcenter.  

För att klara budgetramen är verksamheten bero-
ende av externa intäkter. Det är framförallt den icke 
lagstadgade verksamheten såsom yrkesutbildningar 
och YH-utbildningar som till stor del finansieras 
med statsbidrag. Bidragen tilldelas utifrån antal ele-
ver och/eller producerade poäng vilket innebär att 
bidragen varierar över tid. Dessa bidrag förväntas i 
stort sett ligga kvar på samma nivåer för 2023. Ele-
vantalet minskar något, men samtidigt är bidragen 
högre vid så kallade kombinationsutbildningar, 
vilka förväntas öka under 2023. 

Att nettobudgeten ökar för verksamhetsområdet för-
klaras främst av en ändring där verksamheter som 
legat under Förvaltningsgemensamt från 2023 går 
in i Utbildning av vuxna.  

Vidare beslutade nämnden under hösten 2022 att 
lägga ned YH-utbildningen tågtekniker från 2023 
vilket ur ett rent ekonomiskt perspektiv är positivt 
då utbildningen under 2022 haft en negativ avvi-
kelse på drygt 1 mkr. 

Schablonersättningen som erhålls för nyanlända 
fortsätter att minska. Budgeterade intäkter sänks 
från 3 mkr till 2,1 mkr. 

Anpassningar till ett vikande elevantal genom lägre 
personalkostnader och övriga kostnader har gjorts i 
budgeten. 

Arbetsmarknadsenheten 

AME bedriver arbetsmarknadspolitiska insatser i 
linje med arbetsmarknadsstrategin samt ansvarar för 
ekonomiskt bistånd.  

AMEs nettobudget utökas med ca 17,7 mkr. Det 
förklaras till stor del av en utökad nettobudget för 
ekonomiskt bistånd motsvarande 8,8 mkr, men även 
en förändring där hela budgeten för subvention-
erade anställningar läggs på AME från 2023. Under 
2022 budgeterades 5 mkr för subventionerade an-
ställningar på Förvaltningsgemensamt. Även verk-
samheten Café Blå på Lärcenter flyttas efter omor-
ganisation från Förvaltningsgemensamt till AME 
vilket har en nettopåverkan om -0,9 mkr. 

Förvaltningsgemensamt 

Inga större förändringar gentemot 2022 förutom 
ovan nämnda organisatoriska förändringar i syfte 
att renodla indelningen av verksamhetsområden så 
att endast centrala funktioner såsom stab, nämnd 
och stödfunktioner som är Förvaltningsgemen-
samma ryms inom området. 

 

Budget 
2022 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto 

Verksamhetsområden

Utbildning av vuxna -31 310 17 275 -55 895 -38 620 -40 070 -41 000

Arbetsmarknadsenheten -60 352 19 305 -97 282 -77 977 -80 530 -82 900

Förvaltningsgemensamt -20 469 160 -11 963 -11 803 -12 000 -12 300

Verksamhetsbudget -112 131 36 740 -165 140 -128 400 -132 600 -136 200

Budget 2023 
Verksamhetsbudget (tkr) 
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Investeringsbudget  

 

Nämndens investeringsbudget 

Nämndens investeringsbudget är densamma för 
hela planperioden som för 2022. Större delen av 
budgeten planeras för teknisk utrustning såsom 
skrivare och datorer. Utöver det budgeteras 200 tkr 
totalt för möbler och övriga inventarier.

 

Underlag till investeringsbudget (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan  2025 

Investeringsbudget

Möbler -150 -100 -100 -150

Teknisk utrustning -400 -500 -500 -500

Övriga inventarier -150 -100 -100 -50

Underlag till investeringsbudget -700 -700 -700 -700
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Internkontroll kompetens- och arbetslivsnämnden 2023 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Internkontrollplan 2023 för 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen enligt presenterat förslag.    

Sammanfattning  

Internkontroll på kompetens- och arbetslivsförvaltningen sker enligt plan 

som antas av nämnden. Inför 2024 kommer ett större arbete kring 

internkontroll att utföras inom förvaltningen. Det kan medföra större 

förändringar i internkontrollplan för kommande år. 

Bakgrund 

Internkontroll på kompetens- och arbetslivsförvaltningen sker enligt plan 

som antas av nämnden. Sedan 2021 genomförs de kommungemensamma 

kontrollpunkterna av kommunledningsförvaltningen. Då kontroller görs 

inom förvaltningen ska punkten ändå finnas med på den kontrollplan som 

beslutas av nämnden.  

Inför 2024 kommer ett större arbete kring internkontroll att utföras inom 

förvaltningen. Det kan medföra större förändringar i internkontrollplan för 

kommande år.  

Följande kontrollpunkter finns med i förslaget: 

1. Leverantörstrohet (kommungemensam) 

2. Uppföljning strategier för klimat och digitalisering 

(kommungemensam) 

3. Material och inventarier 

4. Fakturering 

5. Leverantörsfakturor 

6. Beslutsfattande   

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har genom inventering och riskanalys kommit fram till de 

kontrollpunkter som föreslås på Internkontrollplan 2022.   
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2022-01-04 

 Internkontrollplan 2023, 2022-01-04 

Beslutet ska skickas till 

Anna Carlsson 

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 



Internkontrollplan 2023

Löp

nr Område: Rutinen/kontrollpunktens namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig  för kontrollen

1 Kommunövergripande Leverantörstrohet Inköp av varor och tjänster ska göras från 

korrekt avtalsleverantör.

Risken att verksamheten gör inköp utanför 

tecknade avtal på grund av att styrande 

dokument inte är kända i organisationen, eller 

inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Kontrollera att inköp har gjorts enligt 

gällande leverantörsavtal.

Kontroll av 

genomförda inköp.

Årsvis. Inköpssamordnaren

2 Kommunövergripande Uppföljning strategier för klimat och 

digitalisering

Hur arbetar nämnderna med strategierna för 

klimat och digitalisering. 

Arbete med dessa strategier skall genomsyra 

nämndernas verksamhet. Vad syns i 

nämnderna verksamhetsplaner och 

uppföljning.

Hur väl syns dessa strategier i 

nämnderna VP. Hur sker uppföljning.

Genomgång av VP 

och uppföljning. 

Rapporttillfällena ex 

tertial och helår.

Förvaltning och nämnder

3 Ekonomi Material och inventarier Hantering av material och inventarier inom 

Yrkesutbildningar (VUX samt YH).

Risken att material och inventarier försvinner 

på grund av oaktsamhet  leder till ekonomiska 

förluster. 

Säkerställ att uppdaterad inventarielista 

samt rutindokument gällande 

inventering finns för respektive 

verksamhet.

Se inventarielista för 

respektive 

verksamhet. 

En gång per år. Förvaltningsekonom

4 Ekonomi Fakturering Kundfakturering ska ske enligt rutin och 

överenskommelse. 

Risken att fakturering uteblir på grund av 

bristande information/rutiner leder till 

utebliven intäkt. 

Säkerställ att fakturering skett enligt 

den sammanställning som finns.

Stickprov enligt 

sammanställning. 

Två gånger per år, i 

samband med 

delårsbokslut och 

årsbokslut.

Förvaltningens 

internkontrollgrupp

5 Ekonomi Leverantörsfakturor Leverantörsfakturor hanteras enligt gällande 

regler. 

Risken att leverantörsfakturor betalas felaktigt 

på grund av bristande information och attest 

av fel person leder till felaktig kostnad. 

Kontroll av fakturor utifrån 

- höga och låga belopp 

- olika ansvar

- fakturaväg

Stickprov. Två gånger per år. Förvaltningens 

internkontrollgrupp

6 Organisation Beslutsfattande Beslut ska fattas enligt beslutad 

delegationsordning och i vissa fall anmälas till 

nämnden. 

Risken att beslut fattas av fel person på grund 

av okunskap leder till att beslutet kan 

överklagas och/eller upphävas. 

Kontroll av kännedom om 

delegationsordningen. 

Enkät/fråga till 

chefer och rektorer. 

En gång per år. Förvaltningens 

internkontrollgrupp
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Ändring av delegationsbestämmelser för kompetens- 
och arbetslivsnämnden januari 2023 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att anta ändring av 

kompetens- och arbetslivsnämndens delegationsbesämmelser.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ändringen gäller från och 

med den 6 februari 2023 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna 

av kompetens- och arbetslivsnämnden den 18 maj 2022, § 22.  

Sammanfattning  

En översyn av delegationsdokumentet har gjorts utifrån omorganisationen av 

verksamhetsgrenen Vuxnas lärande samt två ändringar som initierats av 

kommunjurist. Förvaltningen föreslår nämnden att anta dokumentet.  

Bakgrund 

En översyn av delegationsdokumentet har gjorts i och med omorganisationen 

av verksamhetsgrenen Vuxnas lärande. Utöver det har två ändringar gjorts 

enligt instruktion från kommunjurist. Ändringarna är färgmarkerade i 

underlaget.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att ändringarna i delegationsdokumentet är 

nödvändiga utifrån omorganisation och instruktion från kommunjurist.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2023-01-04 

 Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunledningskansliet  

 

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 
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Typ av styrdokument Kommunal författningssamling 

Beslutsinstans Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Fastställd  2023-01-18 § ??? 

Diarienummer KAN 2022/76 

Giltighetstid Från och med 2023-02-01 och tills vidare.  

Dokumentet gäller för Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Dokumentansvarig Förvaltningschef 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

Aktualitetsprövning görs en gång per år eller vid behov. 
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Inledning 
Dessa delegationsbestämmelser gäller för kompetens- och arbetslivs-

nämnden och dess förvaltning, kompetens- och arbetslivsförvaltningen.  

Med delegation enligt 6 kap. kommunallagen avses att en nämnd ger någon 

annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. Den som 

får ett sådant uppdrag kallas delegat. Ett beslut som en delegat fattar med 

stöd av dessa delegationsbestämmelser har samma rättsverkan som om det 

fattats av nämnden. Nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan 

nämnden när som helst återkalla delegationen.  

Enligt 6 kap. 38 § får vissa typer av ärenden inte delegeras. Delegations-

förbud gäller bl.a. för ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning eller kvalitet och vissa ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskild. Det åligger beslutsfattare att inte fatta beslut som står i strid med 

dessa begränsningar.  

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i 

enlighet med gällande lagar och förordningar, kommunfullmäktiges beslut, 

för kommunen bindande avtal och i enlighet med vägledande bestämmelser. 

Den delegerade beslutsrätten är begränsad till kompetens- och arbetslivs-

nämndens verksamhetsområde och gäller bara inom vederbörande budget-

ramar. Frågor som bedöms vara av principiell eller prejudicerande natur ska 

alltid underställas kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta 

ett visst beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

Skillnaden mellan delegationsbeslut och 
verkställighetsbeslut 

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att 

delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden till 

skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas av 

att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 

vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot 

sådana där de anställda följer redan fastställda regler och direktiv och där 

det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och 

alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som en del av det 

dagliga arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland annat avgifts-

debitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av tomt enligt tomtkön. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av dessa delegationsbestämmelser 

ska anmälas till kompetens- och arbetslivsnämnden vid dess nästkommande 

sammanträde. Anmälan av beslut om försörjningsstöd, studiestartstöd samt 

anställningar görs i form av en förteckning. Övriga beslut anmäls genom 

upprättandet av ett delegationsbeslut enligt mall. Delegationsbeslutet ska 

skickas till nämndsekreteraren för att anmälas på nästkommande 



 4 

sammanträde med kompetens- och arbetslivsnämnden. Samtliga anmälda 

delegationsbeslut presenteras för kompetens- och arbetslivsnämnden i form 

av en förteckning.  

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska 

dock alltid göras i samband med att en ny mandatperiod inletts. 

Delegation med stöd av andra lagrum än 
6 kap. 37 § kommunallagen 
Ordförandebeslut 

Med tillämpning av 6 kap. 39 § kommunallagen delegeras till ordföranden, 

eller vid förfall för denne till förste eller andre vice ordföranden i nu nämnd 

ordning, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 

beslut av nämnden inte kan väntas in. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämnden nästa sammanträde. 

Vidaredelegation 

Förvaltningschef får med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen vidare-

delegera sin beslutanderätt till annan anställd. Sådan vidaredelegation ska 

anmälas skriftligen till nämnden. Beslut som fattas med stöd av vidare-

delegation ska anmälas till förvaltningschef genom att en kopia av beslutet 

inges inom en vecka från beslutsdagen. Förvaltningschef ska sedan anmäla 

beslutet som fattats med stöd av vidaredelegation till kompetens- och arbets-

livsnämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

Inledande bestämmelser 
Där bestämmelserna anvisar flera delegater ska beslutet i första hand fattas 

av den förstnämnda delegaten ensam. Först i dennes frånvaro går besluts-

rätten över till övriga delegater i angiven ordning.  

Där bestämmelserna anger att nämndens ordförande är delegat får vid 

dennes förfall förste vice ordföranden inträda som delegat. Om förste vice 

ordföranden också har förfall får andre vice ordföranden inträda som 

delegat.  

Delegerad beslutanderätt i inköpsfrågor gäller endast inom ramen för 

antagen budget eller kostnadskalkyl för visst projekt. 
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Delegation med stöd av 6 kap. 37 § 
kommunallagen 
1. Delegation avseende allmänna ärenden 

 Ärende Delegat Anmärkning 

1.1 Utfärda fullmakt att föra 

kompetens- och arbetslivs-

nämnden talan inför domstol 

och andra myndigheter samt vid 

förrättningar av skilda slag.  

1 Ordförande 

2 Förvaltningschef 

 

1.2 Besluta att inte utlämna allmän 

handling enligt offentlighets- 

och sekretesslagen samt att 

utlämna sådan handling mot 

förbehåll. 

1 Förvaltningschef 

2 Verksamhetschef 

3 Enhetschef/Rektor 

 

1.3 Avge yttrande till domstol 

avseende överklagade beslut 

med undantag för 

laglighetsprövning enligt 10 

kap. 8 § kommunallagen.  

1 Delegaten i 

ursprungsbeslutet det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

 

1.4 Ompröva beslut enligt 27 § 

förvaltningslagen. 

1 Den som fattade det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

 

1.5 Pröva om förvaltningsbesvär 

inkommit i rätt tid samt fatta 

beslut om avvisning om 

besvären inkommit för sent. 

1 Den som fattade det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

 

1.6 Besvara remisser från 

myndigheter utanför 

kommunen.  

Arbetsutskottet  

1.7 Besluta om revidering av 

dokumenthanteringsplan.  

Förvaltningschef  

1.8 Polisanmäla skadegörelse, stöld 

m.m. avseende nämndens 

egendom.  

Enhetschef/Rektor  

1.9 Besluta om att ta ut avgift i 

förskott i enlighet med 6 kap. 1 

a § offentlighets- och 

sekretesslagen 

1 Förvaltningschef 

2 Verksamhetschef 

3 Enhetschef/Rektor 
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2. Delegation avseende ekonomiska frågor 

 Ärende Delegat Anmärkning 

2.1 Besluta om att sammanträdes-

arvode ska utgå för annan 

aktivitet än sammanträde för 

kompetens- och arbetslivs-

nämndens förtroendevalda.  

Ordförande  

2.2 Utse utanordnare och 

attestanter.  

Förvaltningschef  

2.3 Besluta om fördelning av 

budget. 

Förvaltningschef  

2.4 Besluta om inköp av varor och 

tjänster genom direktupp-

handling, vilket innefattar 

samtliga beslut som krävs enligt 

LOU eller LUF och kommunens 

styrdokument kring inköp och 

upphandling, inom veder-

börande verksamhetsområde 

och inom ramen för gällande 

budget, till ett belopp upp-

gående till  

 

högst 100 000 kronor 

 

 

mellan 100 000 kronor och det 

maximala belopp för direktupp-

handling som anges i gällande 

lag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetschef 

Enhetschef/Rektor 

 

Förvaltningschef 

Delegerad beslutanderätt i 

inköpsfrågor gäller endast 

inom ramen för av 

nämnden antagen budget 

eller kostnadskalkyl för 

visst projekt. 

 

Inköp av varor och tjänster 

inom behörig befattnings-

havares verksamhets-

område, inom ramen för 

gällande budget och i 

enlighet med giltigt ram-

avtal eller separat avtal 

betraktas som verkställig-

het. 

2.5 Besluta om inköp av varor och 

tjänster genom upphandling, 

som överskrider gränsen för 

direktupphandling, vilket 

innefattar samtliga beslut som 

krävs enligt LOU eller LUF och 

kommunens styrdokument kring 

inköp och upphandling. 

Förvaltningschef Vid upphandling över 

gränsen för direktupp-

handling ska en 

beställning av uppdraget 

göras till upphandlings-

enheten i Skövde 
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2.6 Besluta om ramavtal, vilket 

inkluderar alla de beslut som 

krävs i enlighet med LOU eller 

LUF och kommunens interna 

styrdokument för upphandling, 

som endast berör den egna 

nämnden/förvaltningen. 

Förvaltningschef Kommunövergripande 

ramavtal ansvarar 

kommunstyrelsen för. 

 

Kommunövergripande 

ramavtal är sådana som 

berör fler än en nämnd. 

Exempelvis fönsterputs 

och livsmedel.   

2.7 Besluta om försäljning av 

utrangerat material och 

inventarier upp till 50 000 

kronor (bedömning utifrån vad 

som finns för utrangerat 

material på förvaltningen) 

Enhetschef/Rektor Utrangerat material ska i 

första hand erbjudas 

verksamhet inom 

kommunen 

 

Samråd ska ske med 

förvaltningsekonom.  

2.8 Besluta om utbetalning av 

skadestånd (exempelvis 

ersättning av skada orsakad av 

personal etc.) upp till ett 

prisbasbelopp. 

Enhetschef/Rektor Ersättning för person-

skador samt ersättnings-

anspråk över ett prisbas-

belopp ska anmälas till 

kommunens försäkrings-

bolag. 

Samråd ska ske med 

jurist.  

2.9 Besluta om inkassoåtgärd Förvaltningschef  

2.10 Besluta att justera i nämndens 

verksamhetsplan då 

kommunfullmäktige beslutat 

att förändra budgetramen 

under innevarande år. 

Förvaltningschef Om det handlar om 

nämndens mål, inriktning, 

omfattning eller kvalitet 

av verksamheten så 

behöver beslutet fattas av 

nämnden, då är det inte är 

möjligt att delegera enligt 

6 kap. 38 § kommunal-

lagen. 

 

3. Delegation avseende förvaltningslag 

 Ärende Delegat Anmärkning 

3.1 Besluta att avslå en skriftlig 

framställning om att avgöra ett 

ärende som inte har avgjorts 

inom sex månader 

1 Verksamhetschef 

2 Förvaltningschef 

12 § första stycket FL 
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3.2 Besluta att avskriva ett ärende 

från vidare handläggning om en 

ansökan/framställning har 

återkallats eller frågan förfallit 

av annan anledning 

Enhetschef/Rektor Även då ett ärende flyttas 

över till en annan kommun 

t.ex. 

3.3 Besluta att avvisa  

 

ett ombud eller biträde 

 

 

överklagande som kommit in 

för sent.  

 

 

 

 

 

ärende eller ansökan på annan 

grund 

 

 

AU 

 

 

1 Delegaten i 

ursprungsbeslutet/det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

 

 

 

Enhetschef 

 

 

14 § FL 

Efter samråd med jurist 

 

45 § FL 

Rättidsprövningen som 

sådan utgör verkställighet. 

Det är först själva 

avvisningsbeslutet som 

utgör delegationsbeslut.  

 

Exempelvis att ej behörig 

person söker eller ansökan 

är ofullständig. Då prövas 

inte sakfrågan.   

3.4 Besluta att förelägga: 

 

part eller ombud att styrka 

ombudets behörighet genom en 

fullmakt 

 

den enskilde att avhjälpa en 

brist i en framställning  

 

 

1 Enhetschef/Rektor 

2 Verksamhetschef 

3 Förvaltningschef 

 

1 Verksamhetschef 

2 Förvaltningschef 

 

 

15 § andra stycket FL 

 

 

 

20 § andra stycket FL 

 

Om specialreglering finns 

i annan lag eller 

förordning ska den 

bestämmelsen dock 

tillämpas istället enligt 4 § 

FL. Se exv. 9 kap 22 § 

PBL. 

 

Av föreläggandet ska även 

framgå att följden av att 

föreläggandet inte följs 

kan bli att framställningen 

inte tas upp till prövning.  

3.5 Rätta beslut som innehåller en 

uppenbar oriktighet till följd av 

skrivfel, räknefel eller liknande 

förbiseende 

1 Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2 Verksamhetschef 

36 § FL   
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3.6 Ompröva och ändra beslut 1 Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2 Förvaltningschef 

37-39 §§ FL 

3.7 Överklaga domstols eller 

myndighets beslut när beslutet 

har fattats på delegation 

1 Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2 Förvaltningschef 

 

3.8 Begära att det beslut som 

kommunen överklagat tills 

vidare inte ska gälla (yrkande 

om inhibition) 

 48 § FL 

 

4. Delegation avseende GDPR-ärenden 

 Ärende Delegat Anmärkning 

4.1 Besluta att ta ut en avgift eller 

vägra att tilllmötesgå begäran 

om begäran är uppenbart 

ogrundade eller orimliga enligt 

art. 12.5 GDPR  

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordnin g. 

Ange besvärshänvisning. 

4.2 Besluta om utlämnande av 

registerutdrag samt beslut att 

avvisa begäran om register-

utdrag enligt art. 15 GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.3 Besluta om den registrerades 

rätt till rättelse enligt art. 16 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär och 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 
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4.4 Besluta om den registrerades 

rätt till radering enligt art. 17 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.5 Besluta om den registrerades 

rätt till begränsning av 

behandling enligt art. 18 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.6 Besluta om underrättelse till 

tredje man om rättelse eller 

radering av personuppgifter 

eller begränsning av 

behandling enligt art. 19 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.7 Besluta om den registrerades 

rätt till dataportabilitet enligt 

art. 20 GDPR  

(Registrerad ska ha rätt att få ut 

personuppgifter om sig själv 

som denne lämnat till person-

uppgiftsansvarig på 

strukturerat sätt och har rätt att 

överföra dessa uppgifter till en 

annan personuppgiftsansvarig 

utan att den förstnämnda 

personuppgiftsansvarige 

hindrar detta.) 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.8 Besluta med anledning av den 

registrerades rätt att göra 

invändningar enligt art. 21 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 

7 kap. 2 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till EU:s 
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dataskyddsförordning. 

Ange besvärshänvisning. 

4.9 Ingå personuppgiftsbiträdes-

avtal inklusive instruktioner 

enligt artikel 28.3 GDPR 

Förvaltningschef Överklagandeförbu d 

enligt 7 kap. 5 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

4:10 Besluta att anmäla en person-

uppgiftsincident till 

tillsynsmyndigheten (IMY) 

samt upprätta anmälan och 

dokumentation enligt art. 33 

GDPR 

Enhetschef/Rektor Anmälan ska göras till 

Datainspektionen senast 

72 timmar efter att 

myndigheten fick 

kännedom om incidenten. 

Samråd med dataskydds-

ombud innan anmälan. 

Överklagandeförbud 

enligt 7 kap. 5 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

4.11 Fastställa konsekvens-

bedömning avseende data-

skydd enligt art. 35 GDPR 

Enhetschef/Rektor Samråd med 

dataskyddsombud innan 

konsekvensbedömningen 

fastställs. Överklagande-

förbu d enligt 7 kap. 5 § 

lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

 

5. Delegation avseende personalärenden  

 Ärende Delegat Anmärkning 

5.1 Inrätta och pröva återbesättning 

av: 

 

- Verksamhetschef 

 

- Enhetschef 

 

- Övriga medarbetare 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar  

 

 

 

 

 

 

 

I samråd med överordnad 

chef. 
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5.2 Anställa verksamhetschef.  

 

Anställa enhetschef 

 

Anställa övriga medarbetare 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar 

Delegationsbeslut om 

anställning av medarbetare 

anmäls till nämnden 

genom lista över 

nyanställningar.  

5.3 Besluta om anställning på 

deltid, gällande samtliga 

medarbetare 

Förvaltningschef  I samråd med HR-chef. 

5.4 Besluta om lönesättning vid 

löneöversyn: 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar 

 

5.5 Besluta om förbud av bisyssla, 

gällande samtliga medarbetare 

HR-chef  

5.6 Yttrande kring bisyssla, 

gällande samtliga medarbetare 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar 

 

5.7 Besluta om disciplinär påföljd. 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

Förvaltningschef  

 

Verksamhetschef  

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar. 

 

 

I samråd med HR.  

 

I samråd med HR. 

 

I samråd med HR.  

5.8 Besluta om avstängning. 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare  

 

 

Förvaltningschef  

 

Verksamhetschef  

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar  

 

 

I samråd med HR.  

 

I samråd med HR.  

 

I samråd med HR.  
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5.9 Besluta om tjänstledighet  

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar 

Exempelvis föräldra-

ledighet, studieledighet, 

prova annat arbete samt 

ledighet för önskad syssel-

sättningsgrad.  

5.10 Informera samt föra förhand-

lingar enligt 11-14, 19 och 38 

§§ MBL 

 

Förvaltningsövergripande 

ärende 

 

Ärenden inom respektive 

avdelning/enhet 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

 

Närmaste besluts-

fattande chef inom 

respektive verksamhet 

 

5.11 Besluta om uppsägning på 

grund av arbetsbrist eller 

personliga förhållanden, 

gällande samtliga medarbetare 

Förvaltningschef  I samråd med HR.  

5.12 Besluta om avsked, gällande 

samtliga medarbetare 

Förvaltningschef  I samråd med HR.  

5.13 Besluta om förkortad upp-

sägningstid vid uppsägning från 

medarbetarens sida 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med 

fullt personalansvar 

 

 

6. Delegation avseende ärende inom Stöd- och försörjningsenheten 

 Ärende Delegat Anmärkning 

Beslut som endast kan delegeras till arbetsutskott men inte till enskild tjänsteman  

(10 kap. 4 § SoL) 

6.1 Besluta om att föra talan hos 

förvaltningsrätt om återkrav för 

ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 1 

§ SoL.  

AU 9 kap. 3 § SoL 
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Utredning enlig SoL 

6.2 Besluta att inleda/inte inleda 

utredning.  

 

Utanför kontorstid.  

Socialsekreterare 

 

 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

11 kap. 1 § SoL 

6.3 Besluta att avskriva ett ärende 

från fortsatt handläggning.  

Förste 

socialsekreterare 

Ansökan återkallas, 

klienten avliden eller 

saken på annat sätt förlorat 

aktualitet 

6.4 Besluta att avvisa ett ärende/ 

ansökan. 

Förste 

socialsekreterare 

T.ex. ej behörig person 

ansöker. Sakfrågan prövas 

inte.  

Stöd och försörjning 

6.5 Besluta om bistånd till 

försörjningsstöd med belopp.  

 

Upp till belopp enligt rektlinjer 

samt upp till 10 % över 

riktlinjer.  

 

Upp till 20 % över riktlinjer.  

 

 

Upp till 50 % över riktlinjer.  

 

 

Över riktlinjer i övriga fall.  

 

 

 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

 

 

Förste 

socialsekreterare 

 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef  

 

AU  

4 kap. 1 § SoL 

6.6 Besluta om bistånd till 

livsföring i övrigt avseende 

kostnadsposter som anges i 

riktlinjer.  

 

Upp till belopp enligt riktlinjer 

samt upp till 10 % över 

riktlinjer.  

 

Upp till 20 % över riktlinjer.  

 

 

Upp till 50 % över riktlinjer. 

 

Över riktlinjer i övriga fall.  

 

 

 

 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

 

 

Förste 

socialsekreterare 

 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef  

 

AU 

4 kap 1 § SoL 

 

En indivieuell bedömning 

ska alltid göras.  
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6.7 Besluta om övrigt bistånd till 

livsföring i övrigt som inte 

framgår av riktlinjer.  

 

Upp till 15 % av prisbas-

beloppet.  

 

Upp till 25 % av prisbas-

beloppet.  

 

Upp till 75 % av prisbas 

beloppet.  

 

Över 75 % av prisbasbeloppet.  

 

 

 

 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

 

Förste social-

sekreterare 

 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

 

AU 

4 kap 1 § SoL 

 

En individuell bedömning 

ska alltid göras.  

6.8 Besluta utanför kontorstid om 

bistånd i avvaktan på näst-

kommande vardag/arbetsdag 

(akut bistånd). 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

4 kap. 1 § SoL 

 

Observera kommunens 

yttersta ansvar 

6.9 Besluta om försörjningsstöd 

med villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärder. 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

4 kap. 4 § SoL 

 

Förutsätter en bedömning 

av sökandens hela sociala 

situation. 

6.10 Besluta att vägra/sätta ned 

fortsatt försörjningsstöd. 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

4 kap. 5 § SoL 

 

Förutsätter en bedömning 

av sökandens hela sociala 

situation. 

6.11 Besluta om ekonomiskt bistånd 

utöver vad som följer av 4 kap. 

1 § SoL. 

 

Upp till 15 % av prisbas-

beloppet.  

 

Över 15 % av prisbasbeloppet.  

 

 

 

 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

 

AU 

En enskild kan inte ansöka 

om bistånd enligt 4 kap 2 

§ SoL. Beslutet kan bara 

överklagas genom 

laglighetsprövning.  

6.12 Besluta om bistånd i form av 

egnamedelshantering.  

Socialsekreterare 4 kap. 2 § SoL 

6.13 Besluta om bistånd motsvarande 

ersättning enligt LMA. 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

4 kap. 1 § SoL 

1 § p. 3 och 9 § LMA 
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6.14 Besluta om att begära att 

retroaktivt beviljad ersättning 

enligt SFB ska betalas ut till 

nämnden.   

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

107 kap. 5 § SFB 

9 kap. 2 § SoL 

Dödsboärenden 

6.15 Dödsboanmälan. 1. Socialsekreterare 

2. Socialadministratör 

20 kap. 8 a § ÄB 

 

Skatteverket ska 

underrättas om vem som 

är delegat. 

6.16 Besluta att ordna gravsättning. Socialsekreterare 5 kap. 2 § Begravnings-

lagen 

 

Kommunen har rätt till 

ersättning för kostnaderna 

av dödsboet 

6.17 Besluta om provisorisk 

förvaltning av dödsbon 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

18 kap. 2 § 2 st ÄB 

6.18 Besluta om kostnader i samband 

med gravsättning och/eller 

provisorisk förvaltning 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

5 kap. 2 § Begravnings-

lagen samt 18 kap. 2 § 2 st 

ÄB 

 

Avser såväl direkta 

kostnader som 

arbetskostnader 

6.19 Besluta om ekonomiskt 

bistånd/begravningshjälp ≤ ett 

halvt prisbasbelopp 

Socialsekreterare 

Ekonomi-handläggare 

4 kap. 1 § SoL 

Återkrav 

6.20 Besluta om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 

1 § SoL som har utgetts med 

villkor om återbetalning eller 

som förskott m.m.  

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

9 kap. 2 § SoL 

6.21 Besluta om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 

1-3 §§ SoL som utgått 

obehörigen eller med för högt 

belopp 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

9 kap. 1 § SoL 
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6.22 Besluta om att föra talan om 

ersättning hos förvaltningsrätt 

om återkrav enligt 9 kap. 1 och 

2 §§   

AU 9 kap. 3 § 1 st  SoL 

 

Om återbetalning inte sker 

frivilligt 

6.23 Besluta om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 9 

kap. 1 och 2 §§ SoL 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

9 kap. 4 § SoL 

Lex Sarah 

Rapporter enligt 14 kap. 3 § SoL tas emot för utredning av koordinator.  

6.24 Avsluta utredning med beslut 

eller förslag till beslut när 

anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) inte 

görs.  

Kvalitetskoordinator 14 kap. 6 § SoL 

6.25 Anmäla/rapportera Lex 

Sarahärenden till IVO 

Kvalitetskoordinator 14 kap. 7 § SoL 

SOSFS 2011:5 

6.26 Avsluta Lex Sarah-utredning 

enligt SoL/LSS i ärenden då 

anmälan till IVO gjorts.  

Kvalitetskoordinator 6 kap. 2 § SOSFS 2011:5 

6.27 Mottaga information gällande 

Lex Sarah om påbörjad 

utredning samt när utredning är 

avslutad 

AU 14 kap. 3 § SoL 

Lex Maja  

6.28 Anmäla vanvård av djur till 

länsstyrelsen eller 

polismyndigheten 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

10 kap. 20 a OSL 

 

Anmälan ska göras i sam-

råd med den som upp-

märksammat vanvården 

Polisanmälan 

6.29 Besluta om polisanmälan, enligt 

SoL kopplat till OSL, angående 

misstanke om vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre 

brott. 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

12 kap. 10 § SoL 10 kap.  

21-23 §§ OSL 

 

Avser misstanke om brott 

enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 

samt misstanke om brott 

för vilket inte är 

föreskrivet lindrigare straff 

än fängelse i ett år.  
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6.30 Besluta om polisanmälan, enligt 

SoL kopplat till OSL, angående 

brott mot den egna 

verksamheten  

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 2 § OSL 

 

Kan avse bidragsbedrägeri 

men även stöld, 

skadegörelse, hot och våld 

gentemot tjänsteperson.  

OBS! Tjänsteperson som 

blir utsatt för hot och våld 

kan plisanmäla såsom 

målsägare.  

God man/förvaltare 

6.31 Anmäla till överförmyndaren 

om behov av god man eller 

förvaltare  

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

5 kap. 3 § SoF   

6.32 Anmäla till överförmyndaren att 

förhållandena talar för att en 

förälder inte kommer att 

förvalta sitt barns egendom på 

betryggande sätt.  

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

5 kap. 3 § SoF 

6.33 Anmälan till överförmyndare 

om behov av förvaltare inte 

längre föreligger 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

5 kap. 3 § SoF 

6.34 Avge yttrande i ärenden om 

förordnande av god man eller 

förvaltare för någon som har 

fyllt 16 år 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

11 kap. 16 § 2 st FB 

Omprövning – Övergripande förvaltningen?  

6.35 Ompröva av beslut och yttrande 

i ärenden där ursprungsbeslutet 

fattats av delegat 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

37-39 §§ FL 

Överklaganden 

6.36 Besluta om avvisning av 

överklagande som kommit in 

för sent. Övergripande 

förvaltningen? 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

45 § 2 st FL  
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6.37 Besluta om att överklaga 

dom/beslut som gått nämnden 

emot när ursprungsbeslutet har 

fattats på delegation 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet  

10 kap. 1-2 §§ SoL 

6.38 Avge yttrande i mål där 

ursprungsbeslutet fattats på 

delegation  

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

10 kap. 1-2 §§ SoL 

6.39 Besluta att avvisa ombud AU 14 § FL 

 

I samråd med 

kommunjurist 

Övrigt 

6.40 Lämna upplysningar och förslag 

på åtgärder till 

frivårdsmyndigheten 

Socialsekreterare 6 § Lag (1991:204) om 

särskild personutredning i 

brottmål m.m. 

6.41 Avge yttrande till 

tillsynsmyndighet 

 

Enskilt ärende 

 

 

Verksamhetsfråga 

 

 

1 Enhetschef 

2 Verksamhetschef 

 

AU 

Om frågan är av pricipiell 

betydelse ska nämnden 

avge yttrande.  

 

7. Delegation avseende övriga ärenden 

 Ärende Delegat Anmärkning 

7.1 Delegera arbetsmiljöfrågor 

enligt Arbetsmiljölagen och 

gällande föreskrifter till 

respektive chef för 

verksamheten.  

Förvaltningschef  

7.2 Avstänga elev inom 

vuxenutbildningen.   

Rektor 5 kap § 17 Skollagen  

7.3 Besluta om Studiestartsstöd. Rektor  
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8. Firmateckningsrätt 

 Ärende Delegat Anmärkning 

8.1 Avtal, andra handlingar och 

skrivelser som beslutas av 

kompetens- och 

arbetslivsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingar i övrigt. 

Ordföranden eller vid 

förfall för denne i tur 

och ordning av förste 

vice ordförande 

respektive andre vice 

ordföranden och 

kontrasigneras av 

förvaltningschef eller 

då denne har förfall 

av verksamhetschef 

 

Förvaltningschef eller 

verksamhetschef.  
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Beslut om beredskapsplan vid allvarlig eller 
extraordinär händelse samt krisplan för kompetens- 
och arbetslivsförvaltningen 18 januari 2023  

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar förvaltningens kris- och 

beredskapsplan, reviderad i december 2022, enligt presenterat förslag. 

Sammanfattning  

Beredskapsplan vid allvarlig eller extraordinär händelse samt krisplan för 

kompetens- och arbetslivsförvaltningenen har reviderats främst utifrån den 

ökade risken för elbortfall och förslaget till beslut leder inte till några direkta 

ekonomiska konsekvenser för nämnden.  

Bakgrund 

Dokumentet Beredskapsplan för Kompetens- och arbetslivsförvaltningen vid 

allvarlig eller extraordinär händelse samt krisplan är framtagen utifrån 

kommunens gemensamman beredskapsplan.  

 Mål/ambitionsnivå 

 Ledningsstruktur 

 Kommunikation 

 Stabs- och stödfunktioner 

 Prioriterade verksamheter 

 Uthållighetsanalys 

 Larmlistor 

 Personal 

 Utbildningsstatus 

 Entreprenörer, samverkande 

 Förvaltningsspecifika åtaganden 

Utöver detta finns bilder som beskriver kommunens organisation i beredskap 

och framgångsfaktorer i krishantering samt förvaltningens egna plan för 

händelse av kris. Telefonlistan innehåller kontaktuppgifter till dem som deltar 

i förvaltningens kris- och beredskapsgrupp samt viktiga kontaktpersoner 

utanför förvaltningen. 



 

  2 (2) 

 

 

Ändad text har färgmarkerats i dokumentet.  

Förvaltningens bedömning 

Beredskapsplanen har reviderats främst utifrån den ökade risken för 

elbortfall.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2022-01-04 

 Beredskapsplan vid allvarlig eller extraordinär händelse samt krisplan 

för kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Beslutet ska skickas till 

Ann-Charlotte Lilja 

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 



 

 

 

 

 

 
 
Beredskapsplan vid allvarlig eller 

extraordinär händelse samt krisplan för 
kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN 
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Typ av styrdokument Plan 

Beslutsinstans Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Fastställd  2023-01-18 

Diarienummer KAN 2022/96 

Giltighetstid Från 2023-02-01 och tills vidare. 

Dokumentet gäller för Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Dokumentansvarig Förvaltningschef 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

Varje år i september.  
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Beredskapsplan 
1.1 Mål/ambitionsnivå  
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) fullgör ordinarie uppgifter i 

oförminskad omfattning när så är möjligt. 

KAF har som rutin att 

 aktivt ha beredskap för att hantera uppkomna krissituationer 

 kontinuerligt tillse att utrustning för första hjälpen är tillgänglig och i 

gott skick (Första hjälpen-utrustning finns i alla de lokaler där KAF har 

varaktig verksamhet.) 

 kontinuerligt tillse att personalen har kunskap inom första hjälpen, HLR, 

LABC samt brandskydd. 

2.1 Ledningsstruktur  
Vid allvarlig eller extra ordinär händelse kommer förvaltningschef/ersättare 

att ingå i kommunens krisledningsgrupp (kommunledningsgruppen). Vid 

förvaltningschefs frånvaro träder chef/rektor in i den ordning de angivits på 

telefonlistan i detta dokument. 

Till hjälp för förvaltningschef/ersättare finns KAFs och Arbetsmarknads-

enhetens (AME) ledningsgrupp samt administratörer i KAFs krisgrupp. 

Respektive chef/rektor ansvarar för den egna verksamheten. 

2.2 Kommunikation  
Kommunen har en krisinformationsorganisation som förvaltningen 

samarbetar med för att kunna skapa en gemensam lägesbild.  

All information ska vid allvarlig eller extra ordinär händelse samordnas via 

kommunikationsavdelningen och KAFs ledningsgrupp. 

Vid allvarlig eller extra ordinär händelse kan kommunikatör kallas till 

kommunens krisinformationsorganisation. 

Vid allvarlig eller extra ordinär händelse kan utsedda personer i KAFs 

krisgrupp kallas till kommunens Upplysningscentral.  

All information till deltagare/elever/klienter skall samordnas med 

kommunens krisinformationsorganisation. 

2.3 Stabs- och stödfunktioner 
Ledarskapet vid en allvarlig eller extra ordinär händelse ska färgas av 

ansvars-, likhets- och närhetsprinciperna. Att så mycket som möjligt av 

arbetet ska ske på samma sätt som i vardagen. 

Vid en allvarlig eller extra ordinär händelse är krisgruppens främsta uppgift 

att ta fram aktuell lägesbild och inom sin egen förvaltning planera för 

åtgärder på kort och lång sikt. 

Ryttarsalen används som stabsplats. 
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Alla aktiviteter dokumenteras för att kunna följas upp efteråt. 

Förvaltningens diarie kan föras manuellt.  

Alla i krisgruppen ska ha samtliga nummer till krisgruppen lätt tillgängliga 

på det larmkort som hålls aktuellt av informatör.  

När gruppen samlas utses administratörer.  

Administratörernas uppgifter när KAFs krisgrupp samlas är 

 att föra anteckningar,  

 att föra logg med tidslinje över beslut och händelser på tavla eller 

blädderblock i syftet är att kunna ge lägesbild till kommunen och  

 att behov av mat, dryck och vila uppfylls. 

3.1 Prioriterade verksamheter 
Den enda av förvaltningens verksamheter som är prioriterad är Stöd- och 

försörjningsenheten. Om lokalerna eller utrustningen inte kan nyttjas på 

grund av olycka eller sabotage flyttar enhetens reception i första hand till 

Arbetsmarknadscenters entré och i andra hand träder överenskommelse med 

Socialförvaltningen in. Vid elbortfall flyttar enhetens reception i första hand 

till Arbetsmarknadscenters entré och i andra hand träder överenskommelse 

med Socialföraltningen in. För enhetens övriga personal finns möjlighet till 

överenskommelse om distansarbete vid behov.  

Om lokaler förstörs av olycka eller sabotage för annan verksamhet inom 

förvaltningen förskjuts verksamheten i tid under den period som krävs.  

3.2 Uthållighetsanalys 
Förvaltningen klarar att ha verksamheten igång under en längre tidsperiod 

förutsatt att lokalerna är disponibla för verksamheten. 

Vid längre katastroflägen upprättas arbetsschema för att ha bemanning 

under den tid som krävs. 

4.1 Larmlistor  
Larmlista med all personal finns i Kundservice, i krispärmarna på 

Arbetsmarknadsenheten och Lärcenter samt på Fronter. Listan hålls aktuell 

av personalsekreterare. 

4.2 Personal 
Personalsekreteraren ajourhåller personallista över alla anställda. 

4.3 Utbildningsstatus  
Förvaltningen deltar i de utbildningsinsatser som genomförs av kommunen.  

5.1 Entreprenörer, samverkande 
I händelse av större järnvägsolycka har kommunledningen har ansvar för 

kontakter med exempelvis SJ, Trafikverket och FEAB. 
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6.1 Förvaltningsspecifika åtaganden 
Verksamheten bedrivs i oförminskad omfattning där så är möjligt.  

Meddelaransvar för elever/deltagare under 18 år. Chef/rektor ska alltid 

meddelas när elev/deltagare yngre än 18 år skrivs in i verksamheten. En 

förteckning upprättas och chef/rektor ansvarar för att vårdnadshavare 

meddelas.  

7.1 Övrigt 
Reservkraft saknas på Lärcenter.  

7.2 Krispärmen  
I förvaltningens krispärm på Lärcenter ska det alltid finnas  

 fem exemplar av den aktuella planen inklusive telefonlista 

 pennor, papper, whiteboard-pennor och uppställningsnyckel. 
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Kompetens- och arbetslivsförvaltningens 
krisplan 
Förvaltningschef har ansvar för att en övergripande krisplan och kris-

organisation upprättas och hålls aktuell samt för att dokumenten diskuteras 

på APT och blir kända av alla. 

En mindre händelse, som berör enskild person eller en grupp av människor, 

kan ändå behöva hanteras som en krissituation. Om något sådant händer 

inom KAF är det viktigt att veta vem som gör vad. 
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Ansvaret för krisartade situationer vilar i första hand på förvaltningschef/ 

ersättare. KAFs krisgrupp är tänkt som en resurs och träder i kraft då det 

uppstår krisartade situationer, såsom allvarlig sjukdom, dödsfall, olyckor 

o.s.v. bland KAFs personal och deltagare/elever/klienter. 

Vid en krisartad situation 

 är förvaltningschef ytterst ansvarig, vid dennas frånvaro träder chef/ 

rektor in i den ordning de angivits på telefonlistan i detta dokument. 

 samlas förvaltningens krisgrupp för att ta fram en lägesbild och för att 

fördela arbetsuppgifter. Se bild 2. 

 informeras personal och deltagare av förvaltningschef/ersättare eller av 

denna utsedd person. 

 besvaras alla samtal utifrån, från massmedia med flera, av förvaltnings-

chefen i samverkan med kommunens krisinformationsorganisation. 

 kan IT-avdelningen stänga ingående telefonlinjer så att alla samtal går 

direkt till växeln på Lärcenter 7100, växeln på Arbetsmarknadsenheten 

7300 eller kommunens växel 5000.  

 bör förvaltningschef/ersättare bestämma tid för pressinformation och 

inte lämna information vid andra tillfällen. 

 är nämndsekreteraren förvaltningschefens administrativa stöd. 

Krispärm och krislåda finns på både Arbetsmarknadsenheten och Lärcenter. 

I lådan finns ram, duk, ljusstakar, ljus, tändstickor, vas och näsdukar samt 

böcker och texter till stöd och en skiva med stilla musik. På Lärcenter finns 

lådan i valvet i administrationskorridoren och på Arbetsmarknadscenter i 

receptionen på Stöd- och försörjningsenheten.  

Stabsarbetsplan/dagordning vid möte i händelse av kris 

 Närvarande 

 Sekreterare för mötet 

 Nulägesbeskrivning 

 Berörda/kritiska verksamheter 

 Inriktning av fortsatt arbete 

 Kommunikation/information 

- Internt 

- Externt 

- Upplysning 

 Sammanfattning av beslut 

 Nästa möte 

Att tänka på  

 Håll dig informerad, delge information 

 Aktuell larmlista 

 Logga händelser/beslut 

 Krisgruppen skall ej vidarekoppla eller stänga av sina telefoner 
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KAFs Krisgrupp 
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Fastställande av riksnorm för försörjningsstöd 2023 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden fastställer riksnorm samt fördelning 

av behovsposterna för 2023.  

Sammanfattning  

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje 

kalenderår men varje kommun beslutar om fördelningen av behovsposterna. 

Bakgrund 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje 

kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. 

Det görs ingen nationell uppdelning av riksnormens totalsummor, varje 

kommun beslutar om fördelning av behovsposterna. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens förslag framgår av underlaget. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förändringar av riksnorm samt fördelning av behovsposter finansieras inom 

ram. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetlivsförvaltningen,  

2022-12-16 

 Riksnorm 2023 samt fördelning poster  

 Riksnormen för försörjningsstod 2023 från Socialstyrelsen 

Beslutet ska skickas till 

Elin Andersson, enhetschef  

 



 

  2 (2) 

 

 

Elin Andersson 

Enhetschef 



Riksnorm 2023 samt fördelning poster 

 

 

Ensamstående Sambo 

Livsmedel, alla måltider 2039 3395 

Kläder/skor 671 1341 

Fritid/lek 475 950 

Hygien 305 614 

   

Summa personliga kostnader 3490 6300 

   

 
Barn- och ungdomar 

 

 Under  

0 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14år 15-18 år 19-20 år 

Livsmedel ej lunch 961 1031 1071 1149     

Livsmedel alla måltider 1111 1251 1271 1439 1606 1865 2129 2044 

Kläder/skor 372 505 505 562 598 635 694 819 

Fritid/lek 167 245 303 382 857 990 1089 1112 

Hygien 620 549 181 167 169 250 328 455 

Barn/ ungdomsförsäkring 150 150 150 150 150 150 150  

Summa Personliga kostnader         

Utan lunch 5 dagar per vecka 2270 2480 2210 2410     

Alla måltider 2420 2700 2410 2700 3380 3890 4390 4430 

 

Gemensamma hushållskostnader           Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.  

Förbrukningsvaror 180 200 326 360 440 500 550  

Dagstidning, telefon 950 1050 1254 1430 1620 1830 1960  

Summa gemensamma kostnader 1130 1250 1580 1790 2060 2330 2510  

 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 180 kronor för varje 

ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

 

Fickpengsbelopp: 2581/månad 

 

Reducerad norm/dag (post för livsmedel): 

Ensamstående: 67 

Sambo 112 

0 år: 37 

1-2 år: 41 

3 år: 42 

4-6 år: 47 

7-10 år: 53 

11-14 år: 61 

15-18 år: 70 

19-20 år 67 
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Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten  

Samira Aqil, Anna-Karin Sandén 

 

 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

 

Riksnormen för försörjningsstöd 2023  

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen  

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt  

kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.2 

 

 
 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för  

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enligt 

följande tabeller.  

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad 

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Summa 

personliga 

kostnader 

2 420 2 700 2 410 2 700 3 380 3 890 4 390 4 430 

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka 

2 270 2 480 2 210 2 410 – – – – 

 

Personliga kostnader vuxna, kronor per månad 

 Ensamstående Sammanboende 

Summa personliga kostnader 3 490 6 300 

 

Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kostnader 1 130 1 250 1 580 1 790 2 060 2 330 2 510 

 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 

personer lägger man till 180 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det 

motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

                                                      
1 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) 

2 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)   

 

 

I riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med  

8,6 procent jämfört med riksnormen för 2022.  



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-11-08 Dnr 4.3–36289/2022 2(2) 

 

En person som bor i ett hushåll utan att vara 

sammanboende 

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 

vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 

ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop  

personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader 

för ensamstående.  

 

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så 

här: 2 060 kr/5 personer + 3 490 kr = 3 902 kr 

 

Riksnormen tar hänsyn till 

• hur många personer som finns i hushållet  

• ålder på barn och skolungdomar  

• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  

• om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  

 

Kostnader i riksnormen  

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för kost-

nadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrupper.3  

Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader 

för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hy-

gien samt dagstidning och telefon.4 Riksnormen grundar sig på Konsumentver-

kets senaste pris- och konsumtionsundersökningar.5 Barn och ungdomsförsäk-

ring medräknas även som en individuell utgiftspost som Konsumentverket 

beräknar för de barn som ingår i hushållet. Mer information om Konsumentver-

kets aktuella kostnadsberäkningar finns hos Konsumentverket.6 

 

                                                      
3 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
4 4 kap. 3 § socialtjänstlagen 
5 2 kap, 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
6 Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden. 

Mer information om kostnadsberäkningar finns på Konsumentverkets webbplats på www.konsumentverket.se  
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 Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Kommunrevisionens granskning av verksamhets-
övergång Stöd- och försörjningsenheten, utförd av 
Deloitte  

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på 

nämndssammanträdet 8 februari presentera förslag på hantering av de 

rekommendationer som finns i granskningen av verksamhetsövergången.  

Sammanfattning  

Kommunens revisorer har med stöd av revisionsbyrån Deloitte genomfört en 

granskning av flytten och omorganisationen av stöd- och försörjnings-

verksamheten och dess effekter avseende ekonomiskt bistånd. I samband 

med granskningen har en rapport upprättats.  

Deloittes samlade bedömning är att nämnden till stor del har genomfört 

flytten och implementerat den organisation som beslutats.  

Kommunens revisorer önskar få del av kompetens- och arbetslivsnämndens 

syn på rapportens rekommendationer samt hur nämnden avser att hantera 

dessa senast 24 februari 2023.  

Bakgrund 

Kommunens revisorer har med stöd av revisionsbyrån Deloitte genomfört en 

granskning av flytten och omorganisationen av stöd- och försörjnings-

verksamheten och dess effekter avseende ekonomiskt bistånd. I samband 

med granskningen har en rapport upprättats.  

Deloittes samlade bedömning är att nämnden till stor del har genomfört 

flytten och implementerat den organisation som beslutats.  

Rapporten innehåller ett antal iakttagelser samt sju rekommendationer till 

kompetens- och arbetslivsnämnden. Nämnden rekommenderas att: 

 Vidta nödvändiga åtgärder för en budget i balans. 

 Säkerställa att nämndsmålen med tillhörande indikatorer även täcker 

verksamheten stöd och försörjning. 

 Tillse att reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd antas politiskt. 



 

  2 (2) 

 

 

 Säkerställa att nämnden har nödvändiga kunskaper kring 

Socialtjänstlagen (SoL) och myndighetsutövning inom ekonomiskt 

bistånd. 

 Utveckla samverkan och samarbete med socialnämnden. 

 Utvärdera i vilken omfattning syfte och mål med övergången har 

uppnåtts.  

 Vidta fler åtgärder för att fler individer med försörjningsstöd övergår 

till egen försörjning, d.v.s. studier och/eller arbete.  

Kommunens revisorer önskar få del av kompetens- och arbetslivsnämndens 

syn på rapportens rekommendationer samt hur nämnden avser att hantera 

dessa senast 24 februari 2023.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att flera av rekommendationerna i rapporten är 

omhändertagna i pågående utvecklingsarbete samt pågående arbete med 

Verksamhetsplan 2023-2025. Några av rekommendationerna behöver 

särskild hantering och återrapportering till nämnden. Förvaltningen avser att 

ta fram ett underlag för nämnden med förslag på hur samtliga 

rekommendationer tas om hand.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2022-01-03 

 Rapport avseende Kommunrevisionens granskning av flytt och 

omorganisation av stöd- och försörjningsverksamheten, 2022-12-29.  

Beslutet ska skickas till 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 

Peter Löfhom, verksamhetschef AME 

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 
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1 Sammanfat tning

Sammanfattning
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Falköping kommun fått uppdraget att

genomföra en granskning avseende flytt och omorganisation av stöd- och

försörjningsverksamheten och dess effekter på kostnader för ekonomiskt bistånd.

Revisionsfr åga
Har kompetens- och arbetslivsnämnden genomfört flytten och omorganisation av stöd- och

försörjningsverksamheten på ett erforderligt sätt och i enlighet med fullmäktiges beslut?

Har syfte och mål med flytten och organisation av stöd- och försörjningsverksamhet

uppnåtts?

Svar  på  r evisionsfr åga
Vår sammanfattande bedömning är att kompetens- och arbetslivsnämnden har till viss del

genomfört flytten och omorganisation av stöd- och försörjningsverksamheten på ett

erforderligt sätt och i enlighet med fullmäktiges beslut. Vår sammanfattande bedömning är

att det i nuläget är för tidigt att uttala sig om syfte och mäl med flytten och

omorganisationen av stöd- och försörjningsverksamheten har uppnåtts.

Iakttagelser

• Övergripande syftet med flytten av stöd- och försörjning till kompetens- och

arbetslivsnämnden (KAN) är att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Falköping

kommun.

• Flytten av stöd- och försörjningsverksamheten var välplanerad, välgenomtänkt och

väldokumenterad. Nämnden har i en liten utsträckning varit involverad.

• En del politiker uttrycker osäkerhet att fatta beslut i frågor kring myndighetsutövning

(Ekonomisk bistånd) eller initiera uppdrag med anledning av bristande kunskaper inom

relevant lagstiftning.

• Nämnden har inte reviderat nämndmålen med tillhörande indikatorer så att även

verksamheten stöd och försörjning (ekonomiskt bistånd) täcks. Detta medför att

nämndens arbete kopplat till ekonomiskt bistånd blir svårare att utvärdera.

• Nämnden har ännu inte gjort någon återrapportering av status och resultat av

verksamhetsövergången till kommunfullmäktige.

• Organisatoriskt återfinns stöd- och försörjningsstöd under verksamhet

"arbetsmarknad", där även enheten "arbetsmarknadscenter" finns. Dessa enheter

huserar i samma lokaler.

• Verksamhetsövergången har inte föranlett några förändringar avseende roller, ansvar

och/eller befattningar inom stöd — och försörjningsstödsenheten. Det är lika många
medarbetare som innan flytten till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

• Aktivitetskrav för biståndsmottagare har skärpts. Med anledning av detta har riktlinjer

för ekonomiskt bistånd reviderats på tjänstemannanivån. De reviderade riktlinjerna har

inte antagits av nämnden.

• Samarbetet och samverkan mellan stöd- och försörjning och övriga delar av

socialtjänsten har försvårats och försvagats med anledning av flytten.

• Nämnden prognostiserar underskott på 15,7 mnkr för helår 2022 varav 10,7 mnkr

avser ekonomiskt bistånd. Nämnden har inte upprättat en åtgärdsplan för budget i

balans.

• Utbetalning för ekonomiskt bistånd (kr/månad) har minskat med ca 10% under jul -sep

2022. Utbetalningen är dock fortfarande betydligt högre än budgeterat. Om

utbetalningar legat i linje med budget hade den totala utbetalningen uppgått till 29,3

mkr per år i stället för drygt 40 mkr (snitt de senaste 3 åren).

• Andel biståndsmottagare med försörjningsstöd p.g.a. sociala skäl har ökat under 2020-

2022 samtidigt som andel p.g.a. arbetslöshet minskat i lika stor utsträckning.

• Antal biståndsmottagare (exkl. barn) som per augusti 2022 har övergått i egen

försörjning (arbete eller studier) uppgår till drygt 24% vilket är ca 6 % fler än

motsvarande period år 2021.
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Rekommendationer

Kompetens- och arbetslivsnämnden rekommenderas att

• Vidta nödvändiga åtgärder för en budget i balans.

• Säkerställa att nämndmålen med tillhörande indikatorer även täcker verksamheten

stöd och försörjning (ekonomiskt bistånd).

• Tillse att reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd antas politiskt.

• Säkerställa att nämnden har nödvändiga kunskaper kring Socialtjänstlagen (Sol.) och

myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd.

• Utveckla samverkan och samarbete med socialnämnden.

• Utvärdera i vilken omfattning syfte och mål med övergången av stöd- och försörjning

har uppnåtts.

• Vidta fler åtgärder för att fler individer med försörjningsstöd övergår till egen

försörjning, dvs studier och/eller arbete.

Jönköping den 2022-12-04

DELOITTE AB

Revsul Dedic Ghenoa Abbas Torbjörn Bengtsson

Projektledare Verksamhetskonsult Kvalitetsgranskare
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1 Inledning

1. Inledning

Bakgrund

Försörjningsstöd är en form av ekonomiskt bistånd som den enskilde kan ha rätt till för

att försörja sig. Försörjningsstödsverksamheten styrs av socialtjänstlagen som lyder

enligt 4 kap 1 § "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och

för sin livsföring i övrigt".

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han

eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov delta i

kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid

folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd

även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Kommunfullmäktige i Falköping kommun beslutade om en omorganisation som innebar

att delar av ekonomiskt bistånd flyttades till Arbetsmarknadsenheten 1 maj 2021. Flytten

innebar också att försörjningsstödsverksamheten flyttade från socialnämnden till

kompetens- och arbetslivsnämnden. Fullmäktige beslutade i samband med

omorganisationen att ta fram en ny arbetsmarknadsstrategi för hela kommunen som

riktar sig specifikt till den målgrupp som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Syftet

med omorganisationen är att försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten får ett

starkare samarbete för att uppnå strategins mål.

Syfte och avgränsning

Granskningens syfte är att undersöka om flytten har genomförts i enlighet med vad

kommunfullmäktige i Falköping kommun har beslutat. Granskningen har begränsats till

kompetens- och arbetslivsnämnden samt hur stor andel personer som övergått till egen

försörjning. Avser enbart individer som uppbär/uppbar ekonomiskt bistånd på grund av

arbetsbrist.

Revisionsfråga

Rev isionsfråga 1: Har kompetens- och arbetslivsnämnden genomfört flytten och

omorganisationen av stöd- och försörjningsverksamheten på ett erforderligt sätt och i

enlighet med fullmäktiges beslut?

Rev isionsfråga 2: Har syfte och mål med flytten och organisation av stöd- och

försörjningsverksamhet uppnåtts?

Underl iggande frågestäl lningar

• Har nämnden genomfört flytten och implementerat den organisation som beslutats?

o Har den föregåtts av ändamålsenlig planering och konsekvensanalys?

o Har nämnden redovisat status och effekter av kyffen för kommunfullmäktige?

• Har nämnden säkerställt att stöd- och försörjningsverksamheten har förutsättning för

att bedriva sin verksamhet på ett rättssäkert och effektivt sätt?

o Har stöd- och försörjningsorganisationen fastställts och dokumenterats?

o Är roller och ansvar mellan stöd- och försörjning och arbetsmarknad definierade och
dokumenterade?

o Har intema processer inom stöd- och försörjning och mellan stöd- och försörjning och
arbetsmarknad definierats och dokumenterats? Är dessa kända?

• Har nämnden genomfört uppföljning och utvärdering av organisationsförändringen

med hänsyn till huruvida syftet och målen uppnåtts?

o Har några andra positiva eller negativa konsekvenser noterats?
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Metod och granskningsinriktning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, statistiska analyser samt genom

intervjuer med följande befattningshavare:

• Kompetens och arbetslivsnämndens presidium

• Förvaltningschef

• Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten

• Enhetschef Stöd- och försörjningsenheten

Granskningen har  delats in i  fö l jande sju faser :

• Planering av intervjuer.

• Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning.

• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov

komplettering med mer material.

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på

revisionsfråga.

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning.

• Presentation av granskning till revisorer.

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.

Revisionskri terier

Kommunallag, (2017:7256 kap)

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer

som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna

ska även se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt och att verksamheten bedrivs

på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter

och ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska

uppmärksammat följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och

ekonomiska ställning.

Socialt jänstlag, (2001:453 10 kap)

För en socialnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen

(2017:725). Lag (2017:742). Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra

kommunens talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning

ankommer på socialnämnden.

Socialnämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos

andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.

Reglemente för  kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (2021-03-29, § 32)

Av reglementet, § 1 framgår att kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är

kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, ekonomiskt bistånd enligt §

3, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar.

Kompetens- och arbetslivnämnden ska fullgöra kommunens ansvar enligt

socialtjänstlagen (2001:453) för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd.

Undantaget är sådant ekonomiskt bistånd som är direkt kopplat till inledd utredning av

socialnämnden och därpå beviljade insatser, exempelvis placering. Vidare, ska nämnden

fullgöra kommunens ansvar för bistånd till boende i akuta situationer med undantag för

boendesociala avtal samt placeringar som socialnämnden ansvarar för.

Av § 4 framgår att kompetens- och arbetslivnämnden ska ha hand om den ekonomiska

förvaltningen inom sitt förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade

föreskrifter för denna.

Kval i tetssäkring
Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten

har även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna.
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2. Granskningsresultat
Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av omorganisationen av stöd och försörjningsenheten i Falköpings kommun gjorts nedan. De

iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig.

2.1 Flytt av stöd- och försörjningsverksamhet

Sy f t e o c h  m ål  m ed  ar b et s m ar k nad s s t r at eg in  o c h  o m o r g an i s er i ng en

Kommunfullmäktige i Falköping kommun antog 2016 en ny arbetsmarknadsstrategi.

Syftet med den nya arbetsmarknadsstrategin är att personer som ansöker om

ekonomiskt bistånd ska komma ut i sysselsättning inom 90 dagar och att behovet av

ekonomiskt bistånd ska minska. Arbetet med arbetsmarknadsstrategin ska verka som en

viktig del i arbetet med att uppnå Falköping kommuns övergripande mål och visioner.

Ansvaret för arbetsmarknadsstrategin låg på kompetens- och arbetslivsnämnden och

uppdraget att genomföra det praktiska arbetet fördelades mellan två förvaltningar,

arbetsmarknadscenter och enheten för stöd och försörjning. I samband med att en ny

arbetsmarknadsstrategi antogs fick socialförvaltningens enhet för stöd- och försörjning

och kompetens- och arbetslivsförvaltningens arbetsmarknadsenhet i uppdrag att

sarnlokaliseras under namnet Arbetsmarknadscenter.

Med hjälp av en extern part har Falköpings kommun utvärderat arbetsmarknadsstrategin

under våren 2019 utifrån vad som genomförts, samt utvärdering av resultat och effekter.

Utvärderingen visade att arbetet med arbetsmarknadsstrategin inte fullt ut uppnått

förväntad effekt, bland annat har samlokaliseringen inte gett de önskade effekterna.

Utredande rekommenderade kommunen bland annat:

att arbetet med arbetsmarknadsstrategin behöver förtydligas avseende organisation,

strategisk styrning och operativ ledning samt att ansvaret för arbetet med

arbetsmarknadsstrategin ska förläggas på en nämnd, att en sammanhållen

organisation skapas på en förvaltning dit alla relevanta resurser allokeras och att

arbetet leds av en ansvarig chef som har mandat att fatta beslut.

• att utifrån en ny och tydligare organisation, arbeta fram en uppdaterad målbild och

tydlig definition för den nya organisationens uppdrag, där mål och målgrupp bör

tydligt utgå från att de individer som får stöd ska ha som mål att komma i

egenförsörjning genom arbete.

Vid tidpunkt för utvärderingen av arbetsmarknadsstrategin (2019) var

ungdomsarbetslösheten i Falköping förfarande hög och det fanns en stor grupp

nyanlända. Målgruppen nyanlända har utmaningar som svaga i det svenska språket

samt allmänt låg eller mycket låg utbildningsnivå. Det fanns därmed en stor andel

personer i Falköping som stod långt ifrån arbetsmarknaden och som svåra att matcha till

arbete, även om arbetsgivarna hade behov av att rekrytera.

Under 2020 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut. En förnyad

arbetsmarknadspolitik för Falköping kommun. Den 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.

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik var att skapa bättre förutsättningar för

kommunens medborgare att komma i arbete och delaktighet i stället för arbetslöshet och

utanförskap. Därtill skapa bättre förutsättningar att möta näringslivets behov av

kompetensförsörjning och tillvarata deras vilja till socialt ansvarstagande. Ett av

uppdragen inom den förnyade arbetsmarknadspolitiken var att utreda hur
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arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd kan samlas under kompetens- och

arbetslivsnämnden och dess förvaltning.

Utredningen genomfördes och den nya organisationen där arbetsmarknadsinsatser och

ekonomiskt bistånd samlas under kompetens- och arbetslivsnämnden och dess

förvaltning vara klar och träda i kraft den 1 maj 2021. Ett av målen med en förnyad

arbetsmarknadspolitik och därmed uppdaterad arbetsmarknadsstrategi och den nya

organisationen var att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

I avsnitt 2.1 redovisas iakttagelser och slutsatser avseende den faktiska

planering/förberedelse, genomförande och uppföljningen/utvärderingen av flytt och

omorganisering. Övriga delar kopplande till förutsättningar, och utfall för ekonomiskt

bistånd behandlas i kommande avsnitt.

Fö r b er ed and e o c h  g eno m f ö r and e

De intervjuade tjänstemännen uppger att arbetet inför verksamhetsövergång av stöd och

försörjningsenheten från socialnämnden (SN) till kompetens- och arbetslivsnämnden

(KAN) har föregåtts av ett omfattande förberedelse och förarbete. Vi har tagit del av

riskanalyser, planering, genomförandeplaner (med tidslinje och utpekade ansvariga

personer för olika moment) och övriga dokumentation, vilket bekräftar det som uppges i

intervjuerna. Arbetet inför och under flytten har involverat personer på både

handläggarnivå och personer i ledande positioner. Det finns tydliga och detaljerade

planer och processbeskrivningar för verksamhetsövergång, se exempel i bilaga 1.

Enligt uppgifter har stöd- och försörjningsstödsverksamheten i samband med flytten fått

styra fysisk planering i de nya lokalerna. Vid utformning har det bland annat tagits

hänsyn till säkerhets— och integritetsaspekter. Det har tagits höjd för personalens
säkerhet då risken för incidenter är högre än i andra verksamheter inom både KAN och

kommunen i övrigt. I samband med den fysiska planeringen har även beaktats att

verksamhetens dokumentation bevaras rättssäkert och lätt tillgängligt för handläggarna.

I möte med nämndens presidium uppges det att det skett ett gediget arbete med

delegationsordningen, bland annat uppges att nämnden tillsammans med förvaltningen

har reviderat och anpassat delegationsordningen utefter behov. Detta har vi kunnat följa

genom nämndens sammanträdesprotokoll.

Stöd- och försörjningsenheten har fått behålla samtliga system och arbetsverktyg för att

kunna bedriva sin verksamhet. Förvaltningen har i synnerhet säkerställt att medarbetare

tillhörande andra verksamheter inte kan göra intrång i dessa system.

För att säkerställa rättssäkerheten inför och under flytten av stöd- och

försörjningsstödsverksamhet har klienten enligt de intervjuade tjänstemän varit i fokus.

Bland annat har det genomförts riskanalys avseende risker kopplade till rättssäkerhet.

Vidare har klienterna delgetts nödvändig information om flytten samt vilka delar som

påverkar klienten. Enligt de intervjuade har verksamheten genom prioriteringar

säkerställt att handläggningen inte försenas eller påverkas negativt.

Vid intervju med berörda tjänstemän uppges att handläggningen efter flytten bedrivits på

ett rättssäkert sätt och att medborgare i Falköping kommun inte påverkats negativt av

omorganisationen.

Å ter r ap p o r ter ing

Av kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll går det inte att ta del av någon

återrapportering av status och eventuella resultat av verksamhetsövergången. Vi har

även vid intervjutillfällena undersökt frågan och fått till svar att det inte skett någon

formell återrapportering. Däremot uppges att det i kommunfullmäktige har förekommit

frågor beträffande omorganisationen till kompetens- och arbetlivsnämndens ordförande.

B ed ö m n i ng  o c h  s l u t s at s er

Vår samlade bedömning är att nämnden till stor del har genomfört f lytten och

implementerat den organisation som beslutats.

Vår bedömning baseras på nedanstående slutsatser:

Vår uppfattning är att flytten av stöd- och försörjningsenheten från socialnämnden (SN)

till kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) och dess integrering inom nya nämnden

var välplanerad, genomtänkt och väldokumenterad. Vi noterar att det skett en gedigen

förberedelse och planering inför och under verksamhetsövergången. Det har upprättats

riskanalyser (inkl. interna och externa risker) och upprättats detaljerade planer och

processbeskrivningar. Även ansvarsfördelning inför och under övergången var tydlig.

Vi noterar att det finns olika uppfattningar gällande nämndens deltagande i

planeringsfasen inför implementering av flytten. Enligt uppgifter har vissa ledamöter varit
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mer delaktiga och andra inte alls. Vår uppfattning är att nämndens deltagande och

involvering i flytten av verksamheten varit otillräckligt. Arbetet har i huvudsak skötts av

tjänstemän.

Enligt uppgifter har rättssäkerheten och klienten varit i fokus under hela processen.

Klienter som berörs av verksamheten har underrättats och fått god vägledning.

Verksamheten har i samband med den fysiska flytten tagit hänsyn till sekretess, säkra

system och bevaring av dokumentation.

Det har inte gjorts några förändringar gällande verksamhetssystem samt interna

arbetsprocesser och rutiner. Arbetet att se över och uppdatera roller, ansvar,

arbetsprocesser och rutiner har påbörjats en period efter själva flytten.

Efter genomgång av styrdokument, handlingar beträffande flytten och intervjumaterial

noterar vi att nämnden inte varit särskilt involverade i omorganisationen. Nämnden har

inte fattat avgörande eller dirigerande beslut i och med flytten. Nämnden har inte yttrat

sig om hur integrationen mellan enheterna ska ske utan man har förlitat sig på att arbetet

ska ske på initiativ av tjänstemännen.

Förvaltningen har arbetat hårt med att få flytten på plats samt säkrat arbetsmiljön för

berörda tjänstemän. Vår bedömning är att mycket av arbetet som skett hittills bör ha

initierats av nämnden samt visat vilken riktning förvaltningen ska ta sig an

verksamhetsförändringen.

2.2 Förutsättningar
Organisation

I bilden 1 nedan visas organisationsschema för kompetens- och

arbetslivsnämnden/förvaltning (så som vi har uppfattat det utifrån underlaget i

verksamhetsrapport) inkl. stöd- och försörjningsenheten.

Som bilden visar återfinns stöd- och försörjningsenheten organisatorisk under

verksamhet "arbetsmarknad", där även enheten "arbetsmarknadscenter" finns. Dessa

två enheter återfinns i samma lokaler.

Kompetens- och
arbetsl ivnämnd

Kompetens- och
arbetslivsförvaltning

[Arbetsmarknad

( Ekonom
Namndsekreterare
Kommunikatör

, Koordinator

Rektor Rektor Rektor

ENHET
Stöd- och
försörjning

ENHET
Arbetsmarknads

-center

Bild 1: (Källa Verksamhetsrapport, reviderad)

1 - - - - -

ENHET
X

ENHET
Y

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade att verksamhetschefen för

arbetsmarknadsenheten även blir verksamhetschef för stöd och försörjningsenheten.

Detta för att skapa en tydlig styrning samt ökad känsla av tillhörighet.

Utöver enhetschefen arbetar 17 handläggare (ink. 1:e sekreterare inom) inom stöd — och
försörjning. Samma antal som innan flytten till KAN.

Av intervjuer och dokument framgår att flytten inte har inneburit några förändringar i

roller, ansvar och/eller befattningar inom stöd — och försörjningsenheten.

I samband med att politikerna intervjuats noterar vi att kunskapsnivån gällande

ekonomiskt bistånd varierar. En del politiker uttrycker osäkerhet att fatta beslut eller

initiera uppdrag med anledning av bristande kunskaper inom relevant lagstiftning. Andra

politiker upplevs besitta mer kunskap i området. Viss utbildning har erbjudits till nämnden

av förvaltningen. Bristande erfarenhet av myndighetsutövning är något som är

gemensamt för samtliga politiker, inte minst med hänsyn till den korta tid som gått sedan

omorganisationen.
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Processer och rutiner

I mötet med både politiker och berörda tjänstemän uppges att interna arbetsrutiner och

processer inte har förändrats sedan övergången. Några särskilda arbetsrutiner eller

beskrivningar i samband med flytten har inte upprättats. Vid upprepade tillfällen i

intervjuer anges den fysiska närheten som ett av huvudargumenten för flytt av stöd- och

försörjning till KAN. Nya arbetssätt och rutiner för samverkan med övrig socialtjänst i

Falköpings kommun har tagits fram. Samarbetet med socialförvaltningen har försvårats

utifrån att verksamheten befinner sig under olika nämnder och är beroende av samtycke

eller sekretessbrytande bestämmelser för att kunna samverka över nämndsgränserna.

De intervjuade uppger att enheterna stöd- och försörjning och arbetsmarknadscenter

arbetar med att forma effektiva arbetssätt på egna håll såsom att upprätta

verksamhetsplaner och rutiner. Det har tidigare funnits ett samarbete mellan enheterna

då man tidigare haft regelbundna möten. Flytten har resulterat i att samarbetet mellan

enheterna förenklats med hänsyn till den fysiska närheten.

Tjänstepersoner på ledningsnivå uppger att arbetsrutiner mellan stöd- och försörjning

och arbetsmarknadscenter är under framställning. Förvaltningen jobbar aktivt med att

integrera enheterna och identifiera gemensamma beröringspunkter.

Ett annat viktigt arbete som pågår enligt uppgift är att förvaltningen undersöker hur

arbetsmarknadsinsatser kan komma in i ett tidigt skede i stöd- och försörjningsarbetet.

Huruvida detta är på uppdrag av nämnden eller på förvaltningens initiativ är oklart.

Riktlinjerna för stöd- och försörjning har reviderats något efter flytten. Aktivitetskraven för

klienten har förtydligats och formulerats i ett dokument av förvaltningen. Revideringen

har inneburit att det ska upprättas en individanpassad skriftlig handlingsplan och om

planen inte efterlevs kan klienten förlora delar av eller hela bidraget efter individuell

bedömning av ansvarig socialsekreterare. Förvaltningen arbetar med att integrera

individplanerna i de gemensamma systemen. Samtliga klienter uppges ha en plan dock

finns viss eftersläpning med att få det nedskrivet.

De nya/uppdaterade riktlinjerna har dock inte antagits av nämnden. Enligt de intervjuade

regleras en del av åtstramningen i arbetsmarknadsstrategin (antagen av

kommunfullmäktige).

Ekonomiska resurser

Samtliga intervjuade uppger att kompetens- och arbetslivsnämnden har tilldelats lika stor

budget för stöd- och försörjningsenheten som socialnämnden hade tidigare.

Enligt de intervjuade var socialnämndens budget för stöd- och försörjningsenheten stram

och konstaterat underbudgeterad då man under flera år rapporterat en budget i obalans.

Kompetens- och arbetslivsnämnden har haft kännedom om att stöd- och

försörjningsenheten har varit underfinansierad inom socialnämnden, men valt att behålla

budget. Chefer på förvaltningen har uttryckt viss oro med anledning av budgeten då

underskottsbudget är svårhanterlig. Nämndens presidium uppger att nämnden medvetet

valt att behålla en underskottsbudget för att signalera politikens riktning till förvaltningen.

Beslutet om att behålla en underskottsbudget är ett majoritetsbeslut inom nämnden.

Något budgetäskade till kommunfullmäktige har inte initierats.

Däremot har nämnden inför 2022 beslutat om ett engångstillägg till budgeten på 5 mnkr

avsedda för arbetsmarknadsinsatser i syfte att fler individer ska nå stegförflyttningar mot

egen försörjning.

Arbetsmarknadsenhetens budget (inkl. stöd- och försörjning) för 2022 uppgår till drygt 60

mkr. Av ekonomiska rapporter per augusti 2022 framgår att nämnden prognostiserar

underskott på 15,7 mnkr för helår 2022. Drygt 70% eller 10,7 mnkr av beräknat

underskott hänförs till ekonomiskt bistånd.

I intervjuer med tjänstemän och politiker framkommer att nämnden inte arbetat fram en

åtgärdsplan för att nå en budget i balans. Nämnden förväntar sig att antalet klienter

kommer att minska och därmed kommer kostnaderna att minska. Enligt interna

uppgifterna har utbetalningar för ekonomiskt bistånd (kr/månad) minskat under de

senaste månaderna, dock inte till den nivå som hade inneburit en budget i balans.

För att nå budget i balans uppges att förvaltningen arbetar vidare med analys om

biståndet. Syftet är att identifiera lämpliga åtgärder för att minska ekonomiskt bistånd på

sikt och framför allt det långvariga biståndet. Det bedöms dock att arbetet inte kommer

ge några effekter på kort sikt.
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Bedömning och slutsatser

Har nämnden säkerställt att stöd- och försörjningsverksamhet har förutsättning för att

bedriva sin verksamhet på ett rättssäkert och effektivt sätt?

Vår samlade bedömning är att nämnden till viss del säkerställt att stöd- och

försörjningsverksamheten har förutsättning att bedriva sin verksamhet på ett rättssäkert

och effektivt sätt.

Vår bedömning baseras på nedanstående slutsatser:

Förutom att stöd- och försörjningsenheten har en ny verksamhetschef har roller och

ansvar för personal inom stöd- och försörjningsenhet inte förändrats jämfört med innan

flytten.

Vi har noterat att kunskapsbrister inom området myndighetsutövning råder bland

ledamöterna i nämnden. Detta resulterar i en ökad risk för att fatta felaktiga eller

bristfälliga beslut. Detta är ett definitivt utvecklingsområde för kompetens- och

arbetslivsnämnden.

Vi gör bedömningen att i nuläget råder det inte säkerskilt tydliga interna processer

mellan enheterna. Däremot har vi uppfattat att det är ett högt prioriterat arbetsområde.

Förvaltningen jobbar aktivt med processen, har en enhetlig syn på metodiken om hur

integrationen ska se ut och inte minst ömsesidig tro på gynnsam samverkan.

Vi delar nämndens uppfattning att interna processer ska hanteras av förvaltningen.

Däremot bör nämnden formulera mål kopplat till integrationen mellan enheterna.

Nämnden bör verka för samverkan mellan politik och förvaltning genom dialog för att

tillsammans arbeta fram processer. Principerna avseende beslut om aktivitetskraven för

den enskilde klienten samt konsekvenserna av att inte följa sin plan bör tas av nämnden.

Vi får en bild av att i nuläget jobbar försörjningsstöd Stöd och försörjningsenheten och

arbetsmarknadscenter på olika fronter. Det förekommer ett visst ökat samarbete som

grundar sig i arbetet som fanns innan omorganisationen.

Som beskrivits tidigare prognostiserar nämnden ett budgetunderskott för helår 2022.

Underskott hänförs till övervägande del till ekonomiskt bistånd. Trots kännedom om

prognoserad negativ avvikelse inom ekonomiskt bistånd upplevs underskottet inte som

något besvärande för varken politiker och tjänstemän vi intervjuat. Det råder förståelse

och acceptans avseende avvikelsen.

Även om nämnden bedömer att de inte får täckning för ekonomiskt bistånd (budgetram

från kf), kvarstår faktum att nämnden ansvarar för att nämndens verksamhet bedrivs i

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt (inkl. tilldelad budget), samt

de föreskrifter som gäller för verksamheten. I nämndens reglemente § 4 anges att

kompetens- och arbetslivnämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom

sitt förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter för

denna. Nämnderna ska även se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt och att

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Med tanke på ovanstående anser vi att nämnden borde ha upprättat en åtgärdsplan för

en budget i balans 2022. Nämnden måste säkerställa att tilldelade resurser

harmoniserar/matchar det faktiska behovet. Det kan handla om ökade resurser och/eller

att nämnden behöver se över ambitionsnivån, arbeta med effektiviteten men även göra

prioriteringar inom nämndens samtliga verksamheter. I det fall där nämnden är tvungen

att prioritera mellan verksamheterna är det den lagstyrda verksamheten som har

företräde i förhållande till icke-lagstyrd verksamhet. Om nämnden bedömer att

budgetunderskott uppstår inom ekonomiskt bistånd (lagstyrd verksamhet) då bör

nämnden se över övriga verksamhet som inte lagstyrda.

En verksamhet som bedrivs med ett ständigt underskott kan ge en känsla av otrygghet,

nedstämdhet och lägre motivation bland ledare och medarbetare.

2.3 Uppföljning och utvärdering

Syftet med avsnitt 2.3 är att undersöka om nämnden följt upp implementering av
verksamheten samt utvärderat effekter i förhållande till fastställda mål och syfte. Syftet
med avsnittet är även att undersöka om flytten har lett/inneburit andra effekter förutom
de som anges i syfte och mål. Syfte och mål med den ny arbetsmarknadsstrategi och
flytt av stöd- och försörjningsstödsverksamhet från socialnämnden till kompetens- och
arbetslivsnämnden har beskrivits i avsnitt 2.1.

Uppföl jn ing och utvärder ing av f lyt ten

Enligt uppgifter har kompetens- och arbetslivsnämnden inte gjort någon utvärdering av

flytten med avseende på syfte och mål. Däremot har nämnden enligt de intervjuade i
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samband med nämndsammanträden tagit del av verksamheternas pågående arbete

med flytt och integration. De har även tagit del av de ekonomiska aspekterna såsom

budget, prognoser och aktuell statisk.

Även om nämnden/förvaltningen inte följ upp och utvärderat kopplingen mellan flytten

och utvecklingen avseende ekonomiskt bistånd (statistik och kostnad) och resultat av

arbetsmarknadsåtgärder under perioden maj 2021- sep 2022 (en "orsak-verkananalys"),

kan vi ta del av att förvaltningen följer och återrapporterar utvecklingen avseende både

ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. Vi noterar bland annat en gedigen

sammanställning i verksamhetsrapport (nämndens delår 2022).

Då redovisad utveckling inte direkt kopplats till åtgärder/insatser som genomförts går det

inte att uttala sig om flytten påverkat eller inte påverkat utvecklingen inom ekonomiskt

bistånd och arbetsmarknad. Viktigt att ha i åtanke är att det kan ta tid innan en förändring

ger mätbara och märkbara effekter både gällande positiva och negativa konsekvenser.

Uppdater ing/juster ing av mål och indikatorer

Enligt de intervjuade och underlag vi tagit del av har kompetens- och arbetslivsnämnden

inte uppdaterat/justerat nämndmål med tillhörande indikatorer och målvärde med

anledning av att nämnden från och med maj 2021 tog ansvar förr omorganisationen.

Övr iga Iakttagelser

Vid större förändringar och likt denna omorganisation berörs en arbetsgrupp eller

funktion mer än någon annan i organisationen. I denna kontext är det arbetsgruppen

inom försörjningsstödsverksamheten som fått genomgå den stora förändringen.

Enligt intervjuade tjänstepersoner och politiker har beslutet om genomförande av

omorganisering inte varit tacksam bland personalen inom stöd- och försörjning. Vissa

medarbetare har varit tydliga med att de inte stöttar beslutet. Det uppges att trots

personalen fått ta del av riskarbetet och varit delaktig i planeringen, har närmsta chefer

upplevt oro bland personalen. Personalen har uttryckt att de hade behövt mer tid för

implementering av flytten från att beslutet fattades. Då det varit en tid av oro har

förvaltningen varit försiktig med att initiera fler förändringar.

I samtal med tjänstepersoner uppges att arbetet med att integrera enheterna stöd- och

försörjning och arbetsmarknadscenter varit utmanande inte minst på grund av

kulturskillnader. Trots att båda enheterna jobbar i det långsiktiga arbetet med att få

klienter i sysselsättning och egen försörjning finns det olikheter organisatoriskt. En

delförklaring kan vara att stöd- och försörjningsenheten är till stor del lagstyrt vilket är

inte fallet med arbetsmarknadscenter.

Vissa medarbetare hävdar att samarbetet som fanns mellan stöd- och försörjning och

arbetsmarknadscenter innan omorganisationen var bra och tillräckligt. Andra menar att

det samarbetet inte fick den tid som behövdes för att arbeta upp effektiva rutiner och

arbetssätt.

Under intervju med tjänstepersoner i ledande position framförs att avståndet mellan

socialkontoret och handläggarna på stöd- och försörjning har ökat och därmed påverkat

samverkan. Det finns även en oro bland personalen inom stöd- och försörjning att

anknytningen och samarbetet med socialkontoret kommer försämras efter flytten.

Personalen menar att det arbetet trots omorganisationen bör fortgå då samverkan med

socialkontoret bidrar till effektivt arbete inte minst för klienten.

Sekretessen mellan socialkontoret och stöd- och försörjning är ett hinder som uppstått

efter omorganisationen eftersom verksamheterna finns under olika nämnder. Vid

intervjuer uppger tjänstepersoner att sekretesshindret inom arbetsmarknadsenheten kan

och bör åtgärdas juridiskt.

Bedömning och slutsatser

Har nämnden genomfört uppföljning och utvärdering av organisationsförändringen med

hänsyn till huruvida syftet och målen uppnåtts? Har några andra positiva eller negativa

konsekvenser noterats?

Vår samlade bedömning är att nämnden till viss del genomfört uppföljning och

utvärdering av organisationsförändringen avseende på huruvida syftet och målen

uppnåtts

Med hänsyn till den korta tid som gått sedan omorganisationen delar vi dock nämndens

uppfattning att en utvärdering inte hade varit givande i nuläget.

Däremot bedömer vi att delar av omorganisationen går att utvärdera såsom hur flytten

har genomförts. En utvärdering av personalens upplevelse och efterlevnad av

arbetsmarknadsstrategin är andra aspekter värda att undersöka. Dessa delmoment kan
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ligga till grund för en större utvärdering som utförs i framtiden där man även beaktar

aspekter såsom effekter/resultat med anledning av omorganisationen.

Även om det är för tidigt att utvärdera slutliga effekter av flytten borde nämnden ha

utvärderat både implementering/införande av organisationen och dess effekter i

förhållande till syftet och målet.

I vår granskning har vi noterat att personalen inom försörjningsstödsverksamheten har

visat ett stort motstånd med anledning av omorganisationen. Handläggarna är den

arbetsgrupp som fått genomföra den omfattande omställningen och med hänsyn till

ovanstående anser vi att det är angeläget att utvärdera arbetsmiljön samt trivseln. Vi ser

även att trivselhöjande insatser mellan stöd- och försörjningsenheten och

arbetsmarknadscenter gjorts. Det har varit utmanande men samverkan på

handläggarnivå fungerar och beskrivs av medarbetarna inom båda enheterna som

fungerande. Det är av vikt att fortsätta med aktiviteter för att bibehålla det goda

arbetsklimatet mellan enheterna. Utifrån ett samverkansperspektiv bedömer vi att

samarbetet med socialkontoret bör underhållas och utvecklas. Sekretessen som är ett

hinder idag med anledning av de organisatoriska förändringarna bör ses över och

eventuellt åtgärdas. Vi noterar att nämnden inte har uppdaterat/justerat nämndmål med

tillhörande indikatorer och målvärdena med anledning av att nämnden från och med maj

2021 tog ansvar för en verksamhet som tidigare inte ansvarats för. Vi har därför svårt att

se att den nya verksamheten täcks i nämndens nuvarande mål och indikatorer. Vi anser

därför att nämndmål med tillhörande indikatorer bör ses över så att även den nya

verksamheten täcks samt att dessa ligger i linje med arbetsmarkandsstrategin.

2.4 Volym- och kostnadsutveckling (Ekonomisk bistånd)

För att få en viss uppfattning kring utvecklingen inom ekonomiskt bistånd samt

arbetsmarknadsenheten, framför allt de senaste 3 åren har vi dels tagit del av

förvaltningens egen uppföljning och sammanställning, dels officiell statistik kopplat till

ekonomiskt bistånd.

Utveckling av antal hushåll, antal biståndsmottagare, antal biståndsmottagare per

hushåll samt antal barn (<18 år) i hushåll med ekonomiskt bistånd över per månad under

perioden januari 2020 och juni 2022 redovisas i grafen i bild 2.
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Bild 2: (Käl la: Interna uppgifter, Kompetens- och arbetslivsförvaltning)

Av graferna i bild 2 framgår att antal hushåll med ekonomiskt bistånd, total antal

biståndsmottagare samt totalt antal barn (<18 år) har minskat sedan stöd- och

försörjning flyttade från socialnämnden (SN) till kompetens- och arbetslivsnämnden (maj

2021) och fram till juni 2022. Minskningen gäller framförallt totalt antal biståndsmottagare

under 2022. Under samma period har genomsnittligt antal personer per hushåll med

ekonomiskt bistånd varit relativt oförändrat. Detta innebär att antal vuxna

biståndsmottagare har minskat i mindre takt än totalt antal biståndsmottagare.

Av interna uppgifter framgår att utbetalning kronor per hushåll har ökat under perioden

augusti 2021 och juni 2022.

I bild 3 redovisas totalt utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) per månad under period jan

2020 och september 2022.

Av bild 3 framgår att genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) per månad har legat

kring 3340 tkr per månad eller drygt 40,1 mnkr per år. Noterbart är att utbetalning per

månad har varierat mer per månad under perioden jan- juni än under perioden augusti

och december. Noterbart är att utbetalningar per månad under 2022 har varit något lägre

än motsvarande månad under 2021.
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Bild 3: (Käl la: Interna uppgifter, Kompetens- och arbetslivsförvaltning)

Utbetalning per månad under perioden juli och september 2022 har legat på lägre nivå

än tidigare åren (drygt 2943 tkr). Den budgeterade utbetalningen för ekonomiskt bistånd

per månad ligger på drygt 2447 tkr. Ovanstående innebär att den faktiska utbetalningen

ligger betydligt högre än budgeterat, drygt 11 mnkr under 2020 och 2021.

Andel biståndsmottagare som är ensamstående man med eller utan barn av total antal

biståndsmottagare har minskat från 44 % till 39% mellan 2020 och 2022, se tabell 1.

Under samma period har andel har ensamstående kvinna med och utan barn, från 37%

till 45%. Målgruppen sammanboende par 16+ år utan/med barn har legat på samma nivå

mellan 2020 och 2022, drygt 16%.

år 2020 år 2021 år 2022

Ensamstående man 18+ utan barn. 39% 40% 36%

Ensamstående man 18+ med barn. 6% 3% 3%

Ensamstående kvinna 18+ utan barn. 20% 23% 26%

Ensamstående kvinna 18+ med barn. 17% 17% 19%

Sammanboende par 16+ år utan barn. 7% 5% 6%

Sammanboende par 16+ år med barn. 10% 11% 10%

Okänd hushållstyp. 1% 0% 0%

Tabel l  1 (Käl l a: Interna uppgifter, Kompetens- och arbetslivs förvaltning)

Andel biståndsmottagare med försörjningsstöd pga. sociala skäl har ökat under de

senaste 3 åren samtidigt som andel biståndsmottagare med försörjningsstöd pga.

arbetslöshet har minskat i lika stor utsträckning.

Orsak till försörjningshinder år 2020 år 2021 Ar 2022 (jan -sep)

Arbetslöshet 60% 56% 49%

Sociala skäl 29% 35% 38%

Sjukskriven, ingen sjukpeng 11% 10% 13%

Tabel l  1 (Käl l a: Interna uppgifter, Kompetens- och arbetslivsförvaltning)

Försörjningshinder p.g.a. arbetslöshet avser att biståndsmottagare är arbetslös, bedöms

ha arbetsförmåga på heltid eller deltid samt står till arbetsmarknadens förfogande.

Utgångspunkten är att personen i princip omgående kan börja på ett för denne lämpligt

arbete, dvs, det ska inte finnas andra betydande svårigheter som personen måste

komma till rätta med innan ett arbete kan bli aktuellt.

Försörjningshinder p.g.a. sjukdom och ohälsa avser en biståndsmottagare som är

sjukskriven och har ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande som styrker nedsatt

arbetsförmåga, eller som har ingen eller otillräcklig inkomst av sjuk- eller

aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Försörjningshinder p.g.a. sociala skäl avser en biståndsmottagare som för närvarande

inte står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer saknar

arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Arbete kan bli aktuellt i

framtiden men först efter förberedande insatser.

Med modellberäknad nettokostnad avses den förväntade nettokostnaden i förhållande till

följande strukturvariabler: andelen med högst förgymnasial utbildning i befolkningen,

andelen unga vuxna av befolkningen 18-64 år, andelen arbetslösa i befolkningen

(årsgenomsnitt) samt andelen i befolkningen som någon gång under året varit arbetslös

utan ersättning. Alla förklarande variabler avser föregående år. Med nettokostnad avses

bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser kostnader för utredning och utbetalning av

försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt (försörjningsstöd)

enligt SoL.
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Modellberäknad resp. redovisad nettokostnad för ekonomiskt bistånd, kr/inv. i Falköping

kommun samt avvikelse mellan dessa två kostnader under 2020 och 2021 redovisas i

tabell 3.

Ekonomiskt bistånd, kr/inv. år  2020 år  2021

Modellberäknad nettokostnad. 1 432 1 442

Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv. 1 545 1 617

Avvikelse (%) + 7,9% + 12,2%

Tabel l  3 (Käl la: Kolada.se)

Ovanstående indikerar att Falköping kommun har högre nettokostnad än vad som kan

förväntas utifrån egen struktur. Avvikelse ökade från 7,9 % till 12,2 % under 2021 jämfört

med 2020. Om nettokostnad för ekonomiskt bistånd, kr/inv. i Falköpings kommun hade

legat på den förväntade nivån hade den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd år 2020

varit drygt 3,8 mnkr och 2021 drygt 5,8 mnkr lägre än redovisat.

Antal nybesök avseende ekonomiskt bistånd har ökat tre år i rad, från 66 till 114, se

tabell 4. Andel helt nya nybesök har legat på samma nivå, däremot har andel

återkommande ansökningar fördubblats under mellan 2020 och 2022

Nybesök Jan -mars 2020 Jan -mars 2021 Jan -mars 2022

Antal nybesök 66 94 114

Andel helt nya 32% 32% 30%

Andel återkommande 36% 43% 61%

Andel nyinflyttade 32% 24% 12%

Tabell 4 (Käl la: Kolada.se)

Enligt nämndens verksamhetsrapport (delår 2022) avslutas varje månad i snitt ca 30

sökande av ekonomiskt bistånd. Det är en siffra som ligger i samma nivå som för hela

2021. I bild 4 nedan redovisas antal och typ av avslut av ekonomiskt bistånd, per delår

augusti 2021 och 2022.
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Bild 4: (Käl la: Verksamhetsrapport/delår Kompetens- och arbetslivsnämnden 2022)
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Enligt verksamhetsrapporten/delår 2022 låg det genomsnittliga antalet

biståndsmottagare exkl, barn per mån under januari och juli på 641 år 2021 resp. 567 år

2022. Antal biståndsmottagare exkl, barn per månad år 2022 var ca 11,5% färre än

2021. Vidare, per augusti 2022 har 51 biståndsmottagare (eller 24%) av totalt 212

biståndsmottagare övergått i egen försörjning (arbete/studier). Under samma period

2021 har 32 (eller 18%) av 181 avslutade biståndsmottagare övergått i egen försörjning

(arbete/studier). Andel av samtliga biståndsmottagare exkl, barn som övergått till egen

försörjning uppgick till 5% år 2021 och 9% år 2022.

Kommentarer
Antal biståndsmottagare exkl. barn per månad år 2022 var ca 11,5% färre än 2021.

Vidare noteras att utbetalningar för ekonomiskt bistånd per månad under jul -sep 2022

minskat med ca 10% jämfört med genomsnittliga utbetalningar (drygt 3,3 mnkr/månad)

per år under 2020, 2021 och början av 2022. Budgeterad utbetalning av ekonomiskt

bistånd uppgår till 2,45 mnkr per månad. Detta innebär att skillnaden mellan faktiskt utfall

och budget fortfarande är relativt stor.
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Om utbetalningarna varit i linje med budget hade den totala utbetalningen för ekonomiskt

bistånd legat på drygt 29,3 mnkr per år. Den totala utbetalning av ekonomiskt bistånd de

senaste 3 åren har varit drygt 40 mnkr, en differens på drygt 11 mnkr kr mot budget.

Vi noterar att nettokostnad för ekonomiskt bistånd i Falköping kommun år 2021 var ca

12% högre än förväntat enligt kommunstrukturen.

I mötet med både tjänstepersoner och ledamöter undersöker vi om omorganisationen är

bidragande till de förbättrade siffrorna inom ekonomiskt bistånd. Till svar får vi att det är

svårt att göra den slutsatsen av olika anledningar. Dels har omvärldsläget varit osäkert,

arbetsmarknaden har haft ett enormt behov av personal samtidigt som omorganisationen

medfört stramare aktivitetskrav för klienten.

Vi delar denna uppfattning. Det är svårt att uttala sig om den faktiska förklaringen till den

minskade utbetalningen per månad de senaste månaderna. Det vi dock har fått

kännedom om är att stöd- och försörjning börjat tillämpa nya riktlinjer, med stramare

aktivitetskrav. Vi noterar inflöde av nya biståndsmottagare har minskat, detta gäller

framför allt målgrupp vuxna biståndsmottagare utan barn. Det vi också har noterat är

något fler deltagare som deltagit i kommunala arbetsmarknadsåtgärder har övergått till

egen försörjning (arbete/studier). Enligt intern statistik har dock antal individer som

initierats från socialtjänsten ökat i både antal och andel av alla som initierats till

arbetsmarknadsenheten.

Med hänsyn till ovanstående går det därför inte att dra någon slutsats om minskningen

av utbetalat bistånd kan kopplas till flytten av stöd- och försörjning, eller om den beror på

andra omständigheter och/eller ändringar som har gjorts i samband med flytten, till

exempel ökat aktivitetskrav. Vi har också en stark arbetsmarknad!

Förvaltningen har noterat att ensamstående medelålders män är den målgrupp som

lättast lyckas få anställning eller sysselsättning. Kvinnor och hushåll med flera barn

tenderar att fastna i bidragsverksamheten. Fokusmålgruppen som är de personer som

står allra längst ifrån arbetsmarknadens förfogande har förvaltningen inte jobbat aktivt

med ännu. Vi noterar att verksamhetschef inom berört område har bland annat

genomfört en gedigen orsaksanalys för att i ett tidigt skede identifiera "varför vissa

individer i Falköpings kommun fastnar i ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd?" På

så sätt har man lyckats sätta fokus på få men prioriterade områden för att enklare ta sig

an problematiken. Orsaksanalysen omfattar även av en tydlig genomförandeplan för hur

arbetet med fokusområdena ska än mer utvecklas.
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Bilagor

Bilaga 1: Planer och processkartor

Översiktsplan Verksamhetsövergång försörjningsstöd till KAF
2020 2021

Oktober November December Januari Februari Mars April Maj

Process Ansvarig
Pre.

Deadline
v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18

Arbete arbetsmarknadsstrategi Namn.Förnamn
-

Ekonomi Namn.Förnamn

Reglemente Namn.Förnamn

Delegationsordning Namn.Förnamn

Kvalitöt- och ledningssystem Namn.Förnamn

Administration Namn.Förnamn

System personal Namn.Förnamn

Lokaler Namn.Förnamn

IT Namn.Förnamn

Arbetssätt Namn.Förnamn

Facklig samverkan Namn.Förnamn

Arbete aktivitetskrav Namn.Förnamn
-

Arbete arbetsmarknadsanställningar Namn.Förnamn

Samverkan KAF + KLF Näringsliv Namn.Förnamn

Kvalitöt Namn.Förnamn

Kartläggning målgrupp Namn.Förnamn
-

Utbildning personal Namn.Förnamn
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HANDLINGSPLANETVARBETSOMRADEN

FOKUSOMRADEN e TEMAN
• Kompetensoch utbildning

• Ledningens förståelse/ • Ledningens ansvar
e Aktivitetskrav
• Teamutveckling

kunskap • Fokus deltagare/ • Info om flytt till målgrupp
• Profession och egen klienter • Lokaler

..... arb.situation • Kunskapsutbyte/
•• Logistik/förflyttning

CL input: beslut e Samarbete ny org. utbildning Medarbetarnas delaktighet
c verksamhets- . Samarbete med SOC • Inställning/motivation Mötesstruktur—

övergång • Säkerhet och hot/vald • Aktiviteter för Trivsel
• Utebliven förbättring för

medarbetare (socialt) •
• Sarnverkansstru kur

deltagare/klient • Arbetssätt • Verksam hetssystem
• Säkerhetsrutin hot och våld

CL
__

Nr

Workshop 2 mors: , ,
0

1 W orkshop 1 Ta fram handling, ' W orkshop 3 april: Vision. mal och- =
to Enkät december:

januari:
' Arbete utifrån

, fånga farhågor, hitta lösningar på _ planer -i- handlingsplaner handlingsplanför

ö rädslor och oro
e, farhågorna. Arbete I prioriteringar med SMARTa mål -

fortsatt
para 3 omgångar utifrån SMARTa • skapa vision och mål processubredding,

mål. Arbete i grupp I
om 5-6 st.

V

Kategorisera

Nr

Sammanställning

Y

Sammanställning

W
• Vision/målbild

1-3 årfarhågor/rädslor/ material till nya material och • Uppdelade
oro områden/teman återkoppla arbetsgrupper

..._. för fortsatta
=
CL

processer
•-•
0

Fokusonnråden

18



Deloitte.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member
firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies
through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' most complex business challenges. To learn
more about how Deloitte's approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on LinkedIn or Twitter.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte network") is, by means of this
communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in
the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

C) 2022 Deloitte AB



 

Staben | Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 
 
Falköpings kommun, 52181 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-12-16 
KAN 2022/00094  

 
 

 

 
 

  

YH Guldsmed 2023 angående beslut från Myndigheten 
för yrkeshögskolan 

Förslag till beslut 

1. Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 

uppdrag att fortsätta driva YH Guldsmed och därför starta de 

utbildningsomgångar Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat.  

Sammanfattning  

En ny ansökan om att få driva utbildningen YH Guldsmed har lämnats till 

Myndigheten för yrkeshögskolan och beslut tas den 12 januari 2023. 

Guldsmedsutbildningen har funnits i Falköping sedan senare delen av 90-talet. 

Yrkesområdet sysselsatte vid utbildningsstarten betydligt fler individer än i 

dagsläget. Utbildningen är unik i sitt slag och lockar intresserade från hela 

landet. Det är ett smalt yrkesområde det finns ett nationellt intresse av en 

utbildning av hög kvalitet. Det finns utifrån nuvarande intäktsnivå inte 

ekonomiska incitament att överväga en nedläggning av utbildningen.  

Förvaltningen bedömer att YH Guldsmed bör fortsätta bedrivas. 

Bakgrund 

En ny ansökan om att få driva utbildningen YH Guldsmed har lämnats till 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och beslut tas den 12 januari 2023. 

Guldsmedsutbildningen har funnits i Falköping sedan senare delen av 90-talet. 

Yrkesområdet sysselsatte vid utbildningsstarten betydligt fler individer än i 

dagsläget. Enligt SCBs Yrkesregister finns det runt 325 personer i Sverige 

anställda inom gruppen Guld- och silversmeder, nästan samtliga är anställda 

inom icke offentligt ägda aktiebolag. 

Yrkesgruppen har svårigheter att hantera utbildning inom yrket då många är 

ensamföretagare. MYH är medveten om de utmaningar som små och smala 

branscher har och kommer att ha i framtiden. MYHs definition av ett smalt 

yrkesområde omfattar ett kvalificerat yrkeskunnande som är av betydelse både 

för individ och för samhälle, utan krav på att det måste finnas ett uttryckligt 

arbetsmarknadsbehov. Lärcenters Guldsmedsutbildning kan även fortsatt 

kategoriseras som ett smalt yrkesområde där det finns behov av att utveckla 



 

  2 (2) 

 

 

och bevara ett yrkeskunnande som individen helt eller delvis kan försörja sig 

på.  

Guldsmedsutbildningen i Falköping bedrivs sedan 2012 på Ållebergs-

gymnasiet med anpassade verkstadslokaler utrustade med ny och modern 

teknik.  

Inför ansökan 2018 gjordes ett större omtag kring utbildningen och den 

förlängdes då till att bli treårig. Det skedde utifrån att antalet kurser utökades 

och att förändringar och nya behov inom branschen identifierades, som 

exempelvis behov av kunskaper inom entreprenörskap och småföretagande. 

Utbildningen är unik i sitt slag och lockar intresserade från hela landet. Det 

finns dock inga specifika incitament utifrån lokal eller regional kompetens-

försörjning att bedriva utbildningen då yrkesområdet är begränsat, att bedriva 

utbildningen handlar framförallt om att bevara ett yrkeskunnande i ett 

nationellt perspektiv. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att inriktningen i Verksamhetsplan 2023-2025 talar för 

att i högre grad inrikta resurser mot utveckling av kompetensmäkleri och ökad 

samverkan med andra utbildningsanordnare gällande eftergymnasiala 

utbildningar. Detta för att möjliggöra ett större och bredare utbildningsutbud 

anpassat till det lokala och regionala näringslivets och kommuninvånarnas 

utbildningsbehov. 

YH Guldsmed har funnits i förvaltningens egen regi under lång tid och riktas 

mot ett smalt yrkesområde, där det finns ett nationellt intresse av en utbildning 

av hög kvalitet. Det finns utifrån nuvarande intäktsnivå inte ekonomiska 

incitament att överväga en nedläggning av utbildningen.  

Förvaltningen bedömer att YH Guldsmed bör fortsätta bedrivas. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Vid nuvarande elevantal ryms kostnaderna inom budgetram utifrån 

bedömningen att intäktssidan är densamma.   

Under förutsättning att utbildningens platser fylls så sker kostnadstäckning 

av kommande utbildningsomgångar via statsbidrag från myndigheten MYH. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2022-12-16 

Beslutet ska skickas till 

Rickard Sandberg 

Rektor 

 

 

Rickard Sandberg 

Rektor 
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Anmälan av delegationsbeslut november 2023, 
kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

beslut för perioden 2022-12-01– 2022-12-31. 

Sammanfattning  

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Bakgrund 

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, december 2022 690 

Personal/anställningar – tillsvidare, december 2022 2 

Personal/anställningar – visstid, december 2022 25 

Ekonomiska ärenden 
Beslut om att utse utanordnare och attestanter, giltig från 221206 2022-12-05 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter, giltig från 230101 2022-12-19 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter, giltig från 230206 2022-12-19 

Ordförandebeslut 
Utseende av dataskyddsombud för kompetens- och arbetslivsnämnden 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet. 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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