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Inledning  
 

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg 

för uppföljning av planerad verksamhet och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. 

Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som 

kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Delårs-

rapporten ska även fungera som ett underlag till 

eventuella verksamhetsförändringar som kan 

behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har son utgångspunkt i kommunen 

som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till 

kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla 

till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. 

Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som 

syftar till att sammanföra verksamhets- och 

ekonomi-styrning. Nämnden följer kontinuerligt 

upp sin verksamhetsplan och budget i samband med 

kommunens gemensamma uppföljningar vid första 

tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är 
kommunens organ med ansvar för arbetsmarknads-
enheten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3, 
kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning 
och eftergymnasiala utbildningar.  

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 

vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 

regional utveckling. Arbetet med att skapa 

kontakter mellan arbetsliv och utbildning är av 

största vikt utifrån att etablering på arbets-

marknaden lyfts som en central del i kommunens 

flerårsplan. Vuxnas möjlighet till lärande är 

angeläget utifrån många olika perspektiv. Att möta 

sina möjligheter genom att lära nytt, lära om och 

lära mer är verktyget för att medborgare ska kunna 

ta nästa steg. Utgångspunkten ska vara vad den 

enskilde individen har med sig samt arbets-

marknadens behov avseende kompetens och 

arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av 

utbildningar och insatser som matchar såväl 

medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan 

KOMMUNAL VERKSAMHET VIA PRIVATA 

UTFÖRARE  

VUXENUTBILDNING 

Centrala Trafikskolan i Tidaholm AB 

Jensen Education school AB 

NTI-skolan 

NÄMNDENS ORGANISATION 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 
 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Corona-pandemin påverkar fortfarande arbets-

marknad, samhällsekonomi samt människors hälso-

status och vardag i stor utsträckning. I augusti 

månad är ca 80 % av Sveriges befolkning 

vaccinerade med en dos och drygt 60 % med två 

doser vilket ger hopp om att en mer normal tid är att 

vänta. Pandemins konsekvenser, utmaningar, 

lärdomar och möjligheter är dock ännu svåra att 

överblicka.  

Digitaliseringens snabba framfart och de förändrade 

arbetssätten, delvis utifrån pandemin, skapar behov 

av nya kompetenser och yrkesroller. En del yrken 

försvinner medan andra branscher växer och 

behöver rekrytera. Kompetensbehoven inom skola, 

vård, omsorg och samhällsbyggnad ökar i takt med 

att befolkningen och särskilt andelen äldre växer.  

Per siste augusti stod 1 371 personer i Falköping till 

arbetsmarknadens förfogande, motsvarande siffra för 

2020 var 1 732. Som diagrammet visar uppgår 

arbetslösheten fortfarande till relativt höga nivåer 

men lägre än i fjol och kurvan planar dessutom ut på 

en jämn nivå.

 

 

Arbetslöshet delas upp i friktionsarbetslöshet, 

strukturell arbetslöshet och konjunkturell arbets-

löshet. Konjunkturell arbetslöshet kan bero på att 

företag minskar personalstyrkan i sämre tider, 

exempelvis under pandemin. När arbetskraftsutbud 

och efterfrågan på kompetens är i obalans skapas 

strukturella och mer långsiktiga problem med 

långtidsarbetslöshet som följd.  

Problemen med långtidsarbetslöshet har förstärkts 

under pandemin till följd av den förändrade arbets-

marknaden vilket har lett till en förskjutning av vilka 

som hamnar i långtidsarbetslöshet. Trots att arbets-

lösheten som helhet ser ut att minska så är gruppen 

som befinner sig i långtidsarbetslöshet större än 

någonsin. Många i målgruppen kan ha bristande 

språkkunskaper, låg eller ingen utbildnings-

bakgrund, missbruk, psykiatrisk problematik eller 

annan social utsatthet vilket kan leda till att 

individen står i behov av ekonomiskt bistånd. I 

Falköping ligger antalet hushåll med behov av 

ekonomiskt bistånd på fortsatt höga nivåer.  

Individens behov av stöd för att stegförflyttning mot 

egen försörjning ska kunna ske har ökat de senaste 

åren. Detta syns inom både Vuxnas lärande (Vux) 

och AME. Den strukturella arbetslösheten är 

samhällets stora utmaning framöver och här kommer 

Vux att spela en viktig roll. Utbildning är ett viktigt 

verktyg för att klara den kompetensförsörjning som 

arbetsmarknaden behöver på både kort och lång sikt 

och Vux bär en viktig roll för att täta kompetens-

glappet mellan arbetsgivare och individ.  

Arbetsförmedlingens (AF) reformation är ännu långt 

ifrån klar vilket i hög grad påverkar många av 

förvaltningens arbetsprocesser. Frågan om vilken 

roll kommunen bär i reformeringen av arbets-

marknadspolitiken kvarstår och ju längre oklar-

heterna fortgår desto större negativ påverkan är det 

för såväl förvaltningen som för de medborgare som 

står i behov av myndighetens tjänster. 

Nästan 80 miljoner människor befinner sig på flykt i 

världen och allt färre flyktingar har möjlighet att 

återvända till sina hem. Klimatförändringar och 

konflikter skapar global osäkerhet vars status kan 

förändras oerhört snabbt. Under mycket kort tid har 

det politiska läget i Afghanistan förändrats och 
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människor försöker nu fly från konflikt och förtryck. 

Vilken påverkan detta får nationellt och lokalt är för 

tidigt att säga. Trots det stora behovet av asyl har 

antalet asylsökande till Sverige minskat under det 

senaste året. Diagrammet visar de senaste årens 

asylinvandring (källa Migrationsverket). 

 

Merparten av utfärdade uppehållstillstånd i Sverige 

under juli månad beror på studier, arbete eller 

anknytning, se diagram (källa Migrationsverket). 

Situationen speglar väl de sökande till utbildning i 

svenska för invandrare (SFI) i Falköping över tid.  

 

De omfattande restriktioner som följt i pandemins 

spår har medfört en begränsad internationell 

rörlighet. Även om massvaccinationer pågår i 

världen går det ännu inte att med säkerhet förutspå 

hur restriktionerna kommer att utvecklas och när 

förhållandena kan börja återgå till ett mer normalt 

läge.  

Ansökningstrycket till såväl SFI som förvaltningens 

övriga pedagogiska verksamheter kvarstår på 

likvärdiga nivåer som tidigare. Det finns farhågor 

om att de elever som slutat såväl gymnasiet som 

grundskolan under pandemin kan ha bristande 

kunskaper vars efterverkningar ännu är svåra att 

överblicka.  

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES 
PÅVERKAN PÅ NÄMNDERNA 

Pandemin har under lång tid förändrat förut-

sättningarna för förvaltningen att bedriva sina 

verksamheter. Troligen kommer pandemins efter-

verkningar att vara kännbara under vintern och även 

under nästa planperiod. Pandemin har byggt upp en 

utbildnings- och aktivitetsskuld som det idag är svårt 

att bedöma omfattningen av. Långvariga fjärr- och 

distansstudier har saktat ned elevernas genom-

strömningstakt inom Vux och många elever behöver 

mer tid och extra stöd för att kunna slutföra sina 

studier. På grund av pandemins restriktioner har 

AME inte kunnat erbjuda aktiviteter i fysisk form 

eller skrivit in nya deltagare på det sätt som tidigare 

planerats. Under hösten planeras en stegvis återgång 

till det normala men det har uppstått ett glapp för de 

deltagare som behöver kontinuerlig stöttning för att 

kunna stegförflytta sig vilket kommer att påverka 

den närmaste tidens arbete med målgrupp och 

aktivitetsplanering.  

Förvaltningens ekonomi har under en längre tid 
påverkats av de minskade schablonersättningarna. 

Minskat antal asylsökande generar färre personer 

som får uppehållstillstånd med färre som kan ingå i 

etableringsprogam vilket leder till lägre schablon-

ersättning för förvaltningen. Många av eleverna som 

kommer in på SFI har låg eller ingen utbildnings-

bakgrund, en bild som också speglas inom gruppen 

arbetslösa i Skaraborg. Samtidigt ökar kraven på 

arbetsmarknaden och på individen som ska lära nytt, 

lära mer eller lära om vilket gör att förvaltningens 

resurser behöver fördelas för att bemöta dessa krav 

och behov. Att skapa ett matchande utbildnings- och 

aktivitetsutbud är utmanande under rådande 

omständigheter. Det senaste året har stora 

förändringar skett på arbetsmarknaden och en del 

branscher behöver lång tid för att återhämta sig. 

Samverkan med näringslivet kommer att spela en än 

större roll framöver för att matchning mellan 
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medborgare, utbildning och arbetsgivare ska kunna 

ske. I en alltmer komplex värld som genomgår 

snabba förändringar blir kompetenskapitalet allt mer 

betydelsefullt. Förvaltningen spelar en stor roll 

genom att stötta individer att möta sina möjligheter, 

stärka sin position på arbetsmarknaden och närma 

sig egen försörjning.  

1 maj flyttades Stöd- och försörjningsenheten från 

socialförvaltningen till KAF. Förvaltningen bär 

ansvaret för kommunens arbetsmarknadsstrategi 

som syftar till att minska behovet av ekonomiskt 

bistånd och få fler i arbete. Verksamhetsövergången 

har och kommer under lång tid att påverka 

förvaltningens ekonomi- och målstyrningsprocesser. 

Ett omfattande arbete väntar med att analysera 

målgrupp och statistik samt utvärdera arbets-

processer för att på bästa sätt utveckla de metoder 

som behövs för att minska behovet av ekonomiskt 

bistånd.  

Det är av stor vikt att få till en fungerande sam-

verkan med AF utifrån beskriven problematik samt 

den nya arbetsmarknadsstrategin. Under hösten 

upptas Arbetsmarknadsrådets möten i Falköping där 

kommunala chefer, chefer inom AF samt politiska 

företrädare deltar med syfte att diskutera både 

nuläge och strategier för att bemöta och förvalta de 

statliga satsningar som görs. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 
MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 

målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa 

klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den 

löpande måltexten.  

KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål 

och har knutit an delmål under respektive mål för att 

tydliggöra nämndens och förvaltningens roll och 

uppdrag för medarbetare och medborgare. 

Nämndens arbete med de globala målen enligt 

Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska 

processerna inom förvaltningen. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Corona-pandemin 

Pandemin påverkar fortfarande förvaltningens 

verksamheter, både i strategisk och operativ 

bemärkelse. Genomströmningstakten har saktats ned 

inom alla förvaltningens verksamheter. Våren har 

präglats av fjärr- och distansstudier och har påverkat 

elevernas studietid i form av förlängda kurser eller i 

värsta fall avbrott. Den snabba digitaliseringstakten 

har både utvecklat och utmanat förvaltningen och 

dess målgrupp. Elever kan sakna förutsättningar att 

klara studier utan fysiska möten och stöd eller rent 

av sakna digitala verktyg. Under hösten ska en 

successiv tillbakagång ske med förhoppning om en 

mer normal undervisning med möjlighet till fysisk 

studieverkstad och handledning. AMEs verksam-

heter har varit stängda i fysisk bemärkelse under 

större delen av årets första halva. Det är färre 

deltagare inskrivna och färre har avslutats än tidigare 

vilket kopplas till de restriktioner pandemin medfört. 

Arbetslöshetssiffrorna ligger på fortsatt höga nivåer 

lokalt även om siffrorna gått ner sedan årsskiftet. 

Oroande är framför allt andelen långtidsarbetslösa 

vars situation utmanar såväl samhälle som 

förvaltning.  

Pandemins restriktioner att arbeta hemifrån har 

skapat nya digitala arbetsmiljöer vars konsekvenser 

ännu inte går att se verkningarna av. Hur detta 

påverkar medarbetarnas hälsa är något som behöver 

hållas i medvetande framöver. Medarbetare har inom 

alla förvaltningens verksamheter varit kreativa och 

användningen av digitala verktyg har blivit ett allt-

mer naturligt inslag i det dagliga arbetet.  
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Verksamhetsövergång 

1 maj flyttades Stöd- och försörjningsenheten från 

socialförvaltningen till KAF. Nu har förvaltningen 

nya förutsättningar att ta sig an målgruppen som är i 

behov av ekonomiskt bistånd då förvaltningen också 

bär ansvaret för den nya arbetsmarknadsstrategin. 

Med utvecklade processer och ett helhetsperspektiv 

på målgruppen finns förhoppning och förväntningar 

om en minskning av såväl behovet av ekonomiskt 

bistånd som den ohälsa och utanförskap som 

arbetslöshet kan leda till.  

Verksamhetsövergången påverkade förvaltningens 
verksamheter och processer i hög grad redan före 
flytten. Det är två verksamheter som ska skapa en ny 
organisation med gemensamma arbetssätt och en ny 
gemensam arbetsmiljö och arbetskultur.  

Arbetsförmedlingens reformering 

AFs reformering har pågått sedan januari 2019 och 

har sedan dess påverkat förvaltningen i negativ 

bemärkelse. Från hösten 2019 och ett år framåt 

saknades den lokala närvaron från myndigheten helt 

i Falköping. Men sedan mitten av september 2020 

har AF representerats på statens servicekontor 

tillsammans med Försäkringskassan (FK) och 

Skatteverket. Därmed kan medborgare få delar av 

den service som det stängda AF-kontoret tidigare 

tillhandahöll.  

Utredningen om kommuners medverkan i den 

statliga arbetsmarknadspolitiken har varit klar sedan 

sommaren 2020. Där kan läsas att kommunens roll 

som extern aktör förtydligas och därmed kan 

kommuner delta i upphandlingar från AF. Formerna 

för detta är ännu oklara vilket bromsar upp 

processen för dels förvaltningen men framför allt för 

medborgare som hamnar i kläm i långa väntetider.  

AF är en viktig samarbetspartner för förvaltningen 

och myndighetens situation drabbar alla de 

beröringspunkter som förvaltningen har med den. 

Dialog med myndigheten är nödvändigt ur flera 

perspektiv, dels ur målgruppens men också för att få 

uppdaterad och relevant information gällande 

näringslivets kompetensbehov. 
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 

och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget. 

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från kommunfull-

mäktiges 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 målupp-

fyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet 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 

utvecklingsområden.  

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 

beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGSARBETE 

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla 

strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Verksamheterna med sina uppdrag finns till för 

Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier, 

fortsatta studier eller arbete. Den centrala ekonomi- 
och målstyrningen har utvecklats under flera år och 

arbetet fortgår vilket utmanar förvaltningens 

processer. Processutveckling är ständigt aktuellt och 

förutsättningarna för att bedriva utbildning samt 

erbjuda matchande arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

förändras i takt med omvärlden. Detta kräver en 

flexibel och lösningsorienterad organisation. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1 

 

 

 

 

DelmåI: Erbjuda förutsättningar för att stärka 
indivdens position på arbetsmarknaden med målet 
att nå egen försörjning  

FULLFÖLJDA STUDIER OCH AKTIVITETER 

Förvaltningens alla verksamheter bidrar direkt och 

indirekt till samhällets framtida kompetens-

försörjning. Målsättningen är att stärka individens 

position på arbetsmarknaden genom fullföljda 

studier och aktiviteter och därigenom gynna steg-

förflyttningar mot egen försörjning.  

Mellan januari och juni 2021 har 131 deltagare varit 

inskrivna och aktiva inom AME vilket är färre än 

tidigare års jämförbara perioder, se diagram. Av 

dessa 131 aktiva har 65 deltagare avslutats. 

 

Antalet inskrivna deltagare som uppbär försörjnings-

stöd eller försörjningsstöd i kombination med annan 

ersättning är för första halvåret 66 personer vilket 

motsvarar 50 %. Andelen med försörjningsstöd var 

46 % vid delår april och som grafen i diagrammet 

visar så ser trenden ut att fortsätta öka för att tangera 

siffran från 2020, 55 %. 

På grund av pandemins restriktioner har AME sedan 

december 2020 och vidare under våren inte kunnat 

erbjuda aktiviteter i fysisk form eller skrivit in nya 

deltagare på det sätt som tidigare planerats. Det 

förklarar det lägre antalet inskrivna samt avslutade 

deltagare för våren 2021. De vanligast remittenterna 

FK, AF samt Stöd- och försörjningsenheten har inte 

heller haft fysiska möten i normal bemärkelse vilket 

också påverkar inflödet till AME.  

 

Snittiden för avslutade deltagare har markant sjunkit 

de senaste åren. Snittet mellan inskrivning och 

avslut för en deltagare är 126 dagar (133 dagar för 

kvinnor och 119 dagar för män) vilket kan jämföras 

med 147 dagar per augusti 2020. Statistiken används 

som en indikator för förvaltningen och ska ge ett 

mått på genomströmning av deltagare i kombination 

med att följa upp avslutsorsaker. I analys kring 

snittid per augusti 2021 framkommer att flera 

inskrivna deltagare har kommit till AME genom 

externa aktörer som inte är remittenter till AME. 

Informationen framkommer oftast först vid kart-

läggningssamtalet och dessa deltagare skrivs då ut 

och hänvisas tillbaka till den externa aktören. 

Därmed befinner sig dessa deltagare endast några 

dagar i verksamhetssystemet vilket då förkortar 

snittiden avsevärt. Detta är en problematik som 

återkommande lyfts med AF.  

Målgruppen har drabbats negativt av pandemins 

effekter och de restriktioner som påverkat både 

samhället, arbetsmarknaden och AMEs möjlighet att 

fysiskt möta deltagare. Till viss del har verksam-

heten erbjudit digitala aktiviteter och coachande 

samtal men i analyser från AME framkommer att 

flera deltagare mått dåligt under den här perioden 

och tagit steg tillbaka i både hälsostatus och sin 
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utveckling då de inte kunnat gå till praktikplats eller 

arbetsträning.  

 

 

En annan indikator under mål 1 är Andel deltagare 
som gått till egen försörjning, som vid inskrivning 
stod på försörjningsstöd. Av de 66 personer som vid 
inskrivning hade försörjningsstöd eller försörjnings-
stöd i kombination med annan ersättning har 38 
personer avslutats. Av dessa har 12 personer (32 %) 
gått till egen försörjning, det vill säga arbete eller 
studier. 7 personer har gått till arbete och 5 personer 
till studier. I statistiken syns en avsevärd skillnad 
mot tidigare års jämförbara perioder vilket är miss-
visande då det ser ut som om förvaltningen fått ut 
fler i arbete/studier än tidigare år. Förklaringen är att 
färre deltagare totalt har avslutats vilket gör att 
andelen blir högre.  

 

Den vanligaste försörjningen vid avslut (oavsett 
försörjning vid inskrivning) är alltjämt försörjnings-
stöd, se diagram. Det är fortsatt svårt för 
förvaltningen att skapa rätt förutsättningar som leder 
till egen försörjning utifrån målgruppens behov. 

Även om små och få stegförflyttningar är positiva 
för individen visar analys att insatser och processer 
behöver utvecklas för att fler ska kunna etablera sig 
på arbetsmarknaden med hållbara resultat. Det är 
inte alla som kan nå målet egen försörjning men med 
systematiskt och utvecklat processbaserat arbete är 
målsättningen att individen ska komma i rätt typ av 
försörjning utifrån behov och förutsättningar. 

I takt med att restriktioner lättas förväntas fler 
deltagare bli inskrivna på AME och fler komma ut i 
aktivitet såsom praktik eller studier. Det är också 
helt nödvändigt med ett större inflöde av deltagare 
för att utveckla arbetet med den stegmodell som 
AME tagit fram det senaste året. Med fler deltagare 
inskrivna kan fler stegförflyttningar analyseras för 
att på så vis skapa de mest gynnsamma processerna 
för de deltagare och klienter som verksamheten 
möter. Detta i kombination med målgruppsanalys 
förväntas ge synliga resultat på AMEs statistik samt 
kommunens arbetsmarknadsstrategi.  

 

Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd upp-
gick till 483 per 31 juli. Det motsvarar 995 bistånds-
mottagare (samtliga personer i hushållet inklusive 
barn). Antalet hushåll är färre än 2020 (507 per 31 
juli) men ligger överlag högt under första halvåret 
2021. Sett till antal biståndsmottagare så är ökningen 
stabil hela första halvåret i jämförelse med 2020, det 
är alltså färre hushåll men de omfattar fler personer.  

För att arbetet framåt med målgruppen som erhåller 
ekonomiskt bistånd ska kunna bryta mönster behövs 
nya arbetsformer och angreppssätt. De tre vanligaste 
orsakerna för beviljat bistånd är arbetslöshet (med 
antingen otillräcklig ersättning, väntar på ersättning 
eller helt saknar ersättning), arbetshinder av sociala 
skäl eller att klienten är sjukskriven men inte 
erhåller någon sjukpenning, se diagram. Ungefär 
hälften av alla beslut har arbetslöshet som orsak till 
behovet av ekonomiskt bistånd. Detta ligger i linje 
med utbetalt ekonomiskt bistånd nationellt där 
rapport från AF (juni 2021) skriver att omkring 
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hälften av alla vuxna som behöver ekonomiskt 
bistånd gör det på grund av arbetslöshet.  

 

 

Även om ingen analys har gjorts av siffrorna per del-
år augusti kan det konstateras att orsaken arbets-
hinder av sociala skäl har ökat betydligt under 2021 i 
jämförelse med 2020. 

 

Djupare analyser av målgruppen som helhet och av 
de vanligaste orsakerna är ett arbete som skyndsamt 
ska påbörjas och slutföras. Till helårsrapporteringen 
förväntas analysen vara klar och planering för 
fortsatta åtgärder, metod- och processutveckling ska 
ha påbörjats. Sammanslagningen och den nya 
organisationen syftade till att skapa effektivare 
flöden och förändrade arbetsprocesser som ska göra 
skillnad på statistiken för ekonomiskt bistånd.  

Ett matchande utbud av aktiviteter och utbildning 
samt arbete med fullföljda studier ökar möjligheten 
till varaktig anställning på arbetsmarknaden. I dessa 
processer krävs inte bara verksamheter av god 
kvalitet utan också fungerande samverkansstrukturer 

med näringsliv och övriga verksamheter för att 
individen ska gynnas i sin lärprocess. Förvaltningens 
arbete med samverkan beskrivs under mål 3, Skapa 
förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.  

 

Under de senaste åren har arbetet med avbrotts-
statistik och rutiner kring avbrott utvecklats inom 
Vux, gällande utbildningar i egen regi. Detta som ett 
av flera angreppssätt att få fler att slutföra sina 
studier, det är ett rimligt antagande att om färre gör 
avbrott så fullföljer fler. Under innevarande år har 
rutiner och arbetssätt för avbrott skärpts ytterligare 
inom de pedagogiska verksamheterna. I analyser 
kring avbrottsstatistik och uppföljning av 
förbättringsarbetet kring avbrott framkommer det att 
pedagoger upplever att fler avbrott har förhindrats 
genom elevsamtal och reflektion men också att 
individanpassningen har kunnat öka. Fler 
förlängningar har gjorts istället för avbrott vilket är 
positivt för elevernas slutresultat men kan påverka 
förvaltningens resursplanering och framtida 
intagningstakt negativt då fler befinner sig verksam-
heterna under längre tid. 

 

Totalt har 490 avbrott registrerats under årets första 

halva, detta ställs i relation till antalet inskrivna 

kursdeltagare som är 3 269. Motsvarande siffror för 

2020 är 468 avbrott och 2 842 kursdeltagare. 

Andelen avbrott i förhållande till det totala antalet 

kursdeltagare mäts som en indikator och utfallet för 

delår augusti är 15 % avbrott totalt för de pedagog-
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iska verksamheterna. En knapp förbättring i jäm-

förelse med 2020 (16 %) men en försämring jämfört 

med 2019 (13 %). Som diagrammet visar har 

andelen avbrott ökat inom Allmänna ämnen och SFI 

men minskat inom de gymnasiala yrkes-

utbildningarna (YRK). Målgrupperna kan ha olika 

förutsättningar för att hantera de utmaningar som 

fjärr- och distansstudier medför. 

 

Vanligaste orsaken till avbrott under första halvåret 

är liksom under första kvartalet Inaktiv (180). 

Privata skäl (154) är näst vanligast liksom under 

första kvartalet.  

 

Vidare kan nämnas att avbrottsorsaken Arbete/ 

Studier ökat från föregående år vilket ses som 

positivt. Sedan årsskiftet har avbrottsorsakerna och 

definitionerna förädlats vilket kommer att ge nya 

möjligheter att undersöka vilka åtgärder som fram-

över kan minska avbrott. Det är glädjande att 

andelen avbrott är lägre än i fjol trots pandemin.  

Många avbrott sker i mars vilket kan förklaras av 

bristande studieteknik så väl som bristande val-

kompetens, det vill säga att eleverna inte innan 

påbörjade studier vet vad som förväntas inom ramen 

för påbörjad utbildning och att detta ger sig till 

känna efter en tid i respektive utbildning.  

Vid jämförelse med övriga samverkanskommuner i 

Vux Skaraborg uppvisas samma skäl som de 

vanligaste avbrottsorsakerna. Under hösten kommer 

såväl rektorsgrupp som nätverksgrupper med 

pedagoger inom Vux Skaraborg att gemensamt 

jobba vidare med hur inaktivitet kan minskas. 

Pandemin har varit en parameter som påverkat 

studerandes möjlighet till fullföljda studier bland 

annat genom att studieverkstaden varit stängd och att 

det varit begränsad tillgång till lärare fysiskt. 

Fortsatt arbete med att utveckla språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, individanpassning 

samt nästa digitala steg leder till en ökad val-

kompetens och därmed förväntas de påverknings-

bara avbrotten minska inom Vux i Falköping.  

 

Som komplement till avbrottsstatistiken har 
indikatorn Andel satta betyg F (icke godkänd) 
tillkommit i årets verksamhetsplan. Andelen betyg F 
ställs i förhållande till det totala antalet satta betyg. 

 

Under årets första hälft sattes det 1 564 betyg och av 
dem var 6 % (89) betyg F. Det är lägre andel än 
tidigare års jämförbara period vilket är ett gott 
resultat. Totala antalet satta betyg är fler än tidigare 
år vilket förklaras med att färre betyg sattes under 
2020 till följd av pandemin. Många elever har haft 
svårt att hålla samma studietakt som tidigare vilket 
har lett till förlängda kurser och därmed en för-
skjutning av betygsättning. Det är troligtvis den 
förskjutningen som syns i diagrammet.  

Det är ändå färre betyg satta i relation till antalet 
inskrivna kursdeltagare i jämförelse med tidigare år, 
utan pandemi. Nedan syns fördelningen av satta 
betyg under perioden januari-juni 2021.  
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Det har i analyser från arbetslag konstaterats att det 
är svårare för eleverna att nå de högre betygen. Inom 
Allmänna ämnen syns det att det är eleverna som 
studerar på närdistans som har svårast att klara 
kurserna på en nivå som ger betyg. Den tidigare 
nämnda stängda studieverkstaden tros påverka 
elevernas studieresultat. Många studerande är i 
behov av det stöd som ett fysiskt möte ger för att nå 
högre betyg. När Vux stegvis går tillbaka till en mer 
normal studietillvaro förväntas det ge effekt på 
framtida betygsstatistik. 

Det är glädjande att den totala andelen F har minskat 
och i kombination med totalt lägre andel avbrott 
bedömmer förvaltningen ändå att en högre målupp-
fyllelse kring fullföljda studier är nådd.  

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) är en brygga 
mellan utbildningssektorn och AMEs verksamheter. 
KAA bidrar i hög grad till att visa ungdomar mellan 
16-20 år vägen till arbete, studier och förebygger på 
så vis socialt utanförskap och minskar risken för 
ökad ohälsa i målgruppen. Under årets första hälft 
har 143 ungdomar varit registrerade hos KAA varav 
75 % deltagit i minst en åtgärd. De vanligaste 
åtgärderna är samtal, studier på vuxenutbildning, 
studier på folkhögskola eller förmedling av arbete 
eller stöd för att söka arbete. Precis som för andra 
verksamheter har pandemin bromsat upp en del 
processer medan digitala vägar har öppnat nya 
möjligheter. De ungdomar som har kunnat 

kombinera studier på gymnasiets introduktions-
program med praktik genom AME har visat goda 
resultat. Ett gott exempel på tydligt samarbete där 
ungdomen står i fokus. Precis som inom Vux ser 
KAA att det sker kursförlängningar för elever på 
gymnasiet, en följd av pandemin. Det har däremot 
inte skett fler utskrivningar från gymnasiet under 
våren i jämförelse med tidigare år, något som 
befarades på grund av fjärr- och distansstudierna. 

Nuvarande verksamhetsplan följer statistik gällande 
antagning och antal startande som indikatorer för 
mål 1. Inför hösten planerades start för sex yrkes-
utbildningar, lärling barnskötare, lärling restaurang, 
godstrafik/yrkesförare, vård och omsorg, industri-
utbildning samt industriutbildning med språkstöd. 
Som diagrammet visar är det betydligt fler som 
ansöker än som kan få en plats på någon av 
utbildningarna. Alla som ansöker är inte behöriga 
och här kan det fortsatta arbetet med valkompetens 
och utveckling av hemsidan spela roll framöver då 
fler redan före ansökan kan få en förståelse för vad 
som krävs inom respektive utbildning. I analys av 
antagningssiffrorna reflekteras det kring mängden 
ansökningar som helt saknar behörighet. Arbetet 
med valkompetens beskrivs under målets andra 
fokusområde Aktivt arbete med att höja 
medborgarens valkompetens. 

 

Det som sticker ut i diagrammet är den låga andelen 
antagna till lärling barnskötare, i förhållande till 
antalet ansökningar.  

Endast 10 % av de som söker utbildningen erbjuds 
en plats. Situationen behöver analyseras mer för att 
se vad som ligger bakom det höga antalet sökande. 
Det är branschernas behov som anger hur många 
utbildningsplatser som ska erbjudas och för en 
lärlingsutbildning är det också branschens kapacitet 
att ta emot elever som spelar roll då en lärlingselev 
tar mycket resurser i anspråk hos arbetsgivaren.  
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Allmänna ämnen har haft tre kursstarter sedan 
rapporten i delår april vilket redovisas i diagrammet. 
Andelen ansökningar kontra antagningar ligger på 
höga nivåer speciellt i augusti månads antagning. De 
höga ansökningssiffrorna tolkas som att det finns ett 
stort behov av kompetensförstärkning hos med-
borgare för att stärka positionen på arbets-
marknaden. Konkurrensen om arbetstillfällen är hög 
vilket pandemin fortsätter att påverka negativt. Detta 
kan spela in i förvaltningens statistik då många söker 
utbildningar de inte ens är behöriga till alternativt 
söker flera utbildningar men bara kan tacka ja till en. 

 

Alla elever som ansöker till Allmänna ämne och 

som är behöriga antas till kursen till skillnad från 

YRK där det finns ett tak för hur många platser som 

kan erbjudas. 

Totalt har 73 % av alla ansökningar erbjudits en 

utbildningsplats. Detta gäller enbart utbildningar och 
kurser som förvaltningen anordnar i egen regi.  

Som ny indikator mäter förvaltningen andel 

startande elever i förhållande till antal antagna 

elever. Totalt har 88 % av alla antagna elever startat 

respektive utbildning i augusti. Detta bör ställas i 

relation till antal utbildningsplatser, se indikator 

under mål 3. 

  

AKTIVT ARBETE MED ATT HÖJA 
MEDBORGARENS VALKOMPETENS 

Valkompetens är ett samlingsnamn för en rad 

kompetenser som syftar till att stärka individer och 

grupper att på ett strukturerat sätt samla, analysera, 

sammanställa och organisera information om sig 

själv, utbildningar, yrkesliv och de valmöjligheter 

som finns och därigenom stärka förmågan att ta och 

genomföra beslut. Förvaltningen ser stora vinster 

med ett proaktivt arbete som kan förtydliga kraven 

på en studerande, vad varje utbildning och yrkes-

inriktning kan innebära samt systematiskt och 

kontinuerligt stärka elevernas studieteknik och 

valkompetens för att få fler att fullfölja sina studier. 

Valkompetensarbetet är förvaltningsövergripande 

och sker i både snäv och vid bemärkelse med stöd i 

den SYV-plan som förvaltningens studie- och yrkes-
vägledning (SYV) ansvarar för. SYV-planen ska 

revideras under hösten och beskriver vad varje 

verksamhet kan och bör utföra för respektive 

målgrupp, individ, utbildning och/eller arbetsgivare. 

Alla förvaltningens verksamheter bidrar i varje möte 

mellan medborgare och medarbetare till att påverka 

och stärka individens position på arbetsmarknaden. 

Studie- och yrkesvägledning i den snäva 

bemärkelsen ansvarar SYV för. Under våren har 

SYV genomfört 282 samtal för riktad vägledning, 

det är nästan 100 fler än jämförbar period 2020. 

Utöver detta har samtal erbjudits inom både AME 

och särskild utbildning för vuxna. Under årets första 

månader har SYV haft informationspass för både 

SFI och för Ållebergsgymnasiets introduktions-

program. Samverkansstrukturerna med gymnasiet är 

under utveckling utifrån det politiska uppdraget att 

utreda en resurseffektivisering kring lokaler, 

personal och/eller kursutbud. Mer om uppdraget kan 

läsas under rubriken Kommunfullmäktiges uppdrag 

till nämnd 2021.  
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Arbetet inom YRK med att forma en förberedande 

kurs som stärker elevernas möjligheter att tillgodo-

göra sig en utbildning och vara förberedd på vidare 

studier fortgår och planeras vara klar våren 2022. 

Alla pedagogiska verksamheter är inkopplade i 

processen och samverkan inom Vux är nödvändigt 

för att optimera arbetet med valkompetens. SYV bär 

en viktig roll för att stärka pedagogernas syn och 

kunskap kring valkompetensarbetet och den enskilde 

individen. SYV är bland annat delaktig i elev-

ärenden inom ramen för den individuella studie-

planen.  

De pedagogiska verksamheternas arbete med 

studieteknik är betydande för elevernas förstärkta 

valkompetens. Studietekniksarbetet är riktad mot 

både fysisk och digital undervisning och inom SFI 

även på modersmål. Med hjälp av god studieteknik 

och gemensamma strukturer i Fronter får eleverna 

goda förutsättningar att genomföra sina studier. 

Allmänna ämnen har tagit fram ett studieteknik-

dokument och en film om studieteknik som även 

använts inom andra verksamheter. Ökade digitala 

kunskaper bidrar till ökad valkompetens och under-

lättar även studieteknik. Under våren har flertalet 

orienteringskurser med syfte att öka den digitala 

kunskapen så väl som orienteringskurser för ökad 

språkutveckling genomförts. Inom vissa 

orienteringskurser har innehållet varit riktat mot 

utbildning och yrken vilket gett ökad kunskap och 

stärkt valkompetens. Elevernas studiemotivation 

påverkas positivt av ökade kunskaper inom såväl det 

digitala området som svenska.  

Inom AME sker valkompetensarbete naturligt i flera 

av de insatser som erbjuds deltagare. Bland annat i 

kartläggningssamtal, utredningar och under praktik. 

En förhöjd valkompetens ökar möjligheten till 

matchning mellan individ, utbildning och/eller 

arbetsgivare. Projektet En plattform för alla drivs 

genom Europeiska socialfonden (ESF) med det 

övergripande syftet att fler ska komma i aktivitet 

samt att tiden till aktivitet ska förkortas. Genom 

individbaserade insatser ska deltagaren stärkas för 

att närma sig arbetsmarknaden, här spelar arbetet 

med valkompetens stor roll för matchnings-

processen. Projektet gick in i genomförandefas 

hösten 2020 och avslutas sommaren 2022. Projektet 

har haft stora svårigheter att rekrytera deltagare 

under pandemin och arbetet med metodutveckling 

har inte varit tillfredsställande. Enligt ESFs 

reglemente utvärderas projektet av extern aktör och 

en första utvärdering gällande rekryteringsprocessen 

har utförts under våren 2021. Utvärderingen lyfter 

fram pandemin och dess restriktioner vilket ledde till 

en passivitet inom projektet där det tog tid att skapa 

nya lösningar för att möta deltagare vilket i sin tur 

lett till låga deltagarantal, få stegförflyttningar och 

ett oroväckande lågt inflöde av deltagare. Detta 

drabbar metodutvecklingen negativt. Sedan 

utvärderingsrapporten skrevs har deltagarantalet 

ökat och möjligheten att individanpassa vissa 

insatser har gett viss projektprogression men det 

kommer krävas ett omfattande arbete för att få 

projektet att nå målen inom utsatt tid.  

Ett av verktygen för att stärka medborgarens val-

kompetens och samtidigt undersöka nöjdheten hos 

förvaltningens målgrupp, är nöjdhetsenkäten som 

genomförs två gånger per år. Vårens resultat visar att 

index totalt har ökat på de flesta frågor jämfört med 

2020, se diagram. Det går också att se att resultatet 

är likvärdigt med tidigare resultat vilket tolkas som 

positivt. 

 

Målribban är alltid 75, vilket är gränsen för mycket 

bra enligt SCB och förvaltningen lyckas nå det målet 

både totalt och på alla specifika frågor utom en. För 

frågan Jag har kommit närmare ett arbete/utbildning 

är index 69,6 vilket inte förvånar med tanke på det 

samhällsekonomiska läget. På flera frågor har 

förvaltningen ett index över 80 vilket är ett väldigt 

gott resultat. Frågan På Lärcenter/Arbetsmarknads-

center är alla välkomna oavsett kön, kultur, religion, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning har 

förvaltningens högsta index på 84,1. Tillsammans 

med frågan All personal på Lärcenter/Arbets-

marknadscenter är villiga att hjälpa mig om jag har 

en fråga, vars index är 81,9 visar den att 

förvaltningen lyckas i sin ambition att vara en öppen 

och trygg mötesplats som är välkomnande och 

stöttande.  

Diagrammet visar de tre mättillfällen då den nya 

enkäten använts under 2020-2021. 
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Enkätfrågorna är nya sedan 2020 och vid de 

mättillfällen som enkäten hittills använts har 

pandemin varit aktuell. Att svaren för våren 2021 är 

högre tolkas som ett gott resultat då pandemin skulle 

kunna påverka deltagares/elevers upplevelse av 

delaktighet, nöjdhet och trygghet.  

 

Över tid har förvaltningens gemensamma index gått 

nedåt. Frågorna är inte samma som tidigare men 

index visar en tendens vart kundnöjdheten befinner 

sig och är en faktor för förvaltningen att förhålla sig 

till. Vårens totala index är likvärdigt med mot-

svarande index hösten 2020 men högre än våren 

2020 vilket är positivt. Det totala indexet våren 2021 

är 78.  

Nöjdhetsenkäten är kopplad till flera processer och 

områden inom förvaltningen och resultatet kan 

användas på många sätt. Enkäten är dock bara en del 

i nöjdhetsarbetet. Alla arbetslag har utvecklat 

återkopplingen till respondenterna under det senaste 

året för att skapa högre delaktighet och fånga in 

förbättringsområden gällande förvaltningens 

verksamheter. Inom YRK ska mer utrymme ges för 

pedagogiska diskussioner och kompetensutveckling 

kopplade till målarbetet för att ytterligare gynna 

resultaten i nöjdhetsenkäten framöver. Dialogen är 

ett viktigt verktyg för att främja det demokratiska 

samtalet med medborgaren och som också främjar 

arbetet med valkompetens. Med ett demokratiskt 

förhållningssätt till sin omgivning ökar möjligheten 

till deltagande i samhälls- och arbetsliv.  

Återrapportering av enkäten har gjorts med hjälp av 

filmer och/eller samtal i undervisningsgrupper, 

ibland med hjälp av modersmålsstödjare. Det 

framkommer att många elever är medvetna om att 

deras enkätsvar och delaktighet i återkopplings-

samtalen är viktiga och bidrar till att verksamheterna 

blir bättre. Att det finns en god struktur kring det 

pedagogiska arbetet och att strukturen är känd hos 

eleverna ger en trygghet som gynnar dem och bidrar 

till resultatet för förvaltningens nöjdhetsenkät. 

Andra verktyg för att bidra till höjd valkompetens är 

ständig utveckling av förvaltningens hemsida. 

Elever ska före och under sin studietid vara med-

vetna om vad som väntar och förväntas inom 

respektive utbildning. Arbetet med valkompetens är 

långsiktigt och det kommer att dröja innan effekter 

av arbetet syns i statistik och ännu längre innan 

analyser kan göras om vilka åtgärder kopplade till 

valkompetensarbetet som kan minska avbrott, ge 

färre betyg F eller gynnar stegförflyttningar inom 

AME. Det är viktigt att arbetet med valkompetens är 

en ständigt pågående och närvarande process då 

analysen av avbrottsstatistik kan visa att elevernas 

motivation minskar när kurser/utbildning varit igång 

en tid. 

KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV 
NÄMNDENS DELMÅL UTIFRÅN 
KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

Omvärldens förändringar har i stor omfattning 

påverkat förvaltningens arbete med att stärka 

individens position på arbetsmarknaden. AME har 

haft svårt att möjliggöra stegförflyttning för 

deltagare och klienter utifrån pandemins 

restriktioner och begränsningar för fysiska möten. 

Färre deltagare har varit inskrivna och färre har 

avslutats än tidigare år. Detta påverkar resultatet för 

de kommunikativa indikatorer som AME mäter 

under mål 1. Indikatorerna kan tolkas som trendbrott 

men analyser visar att det är andra faktorer som 

spelar in för AMEs resultat bland annat remittering 

via externa aktörer men framförallt det minskade 

flödet av deltagare. De deltagare som varit inskrivna 

har ändå kunnat genomgå vissa stegförflyttningar 

men underlaget är för litet för att det ska gå att ta 

beslut om framtida aktivitetsutbud och metoder. 

Arbetet med att analysera både målgrupp och arbets-

processer inom AME behöver fortsätta för att 

förvaltningen ska kunna nå nya resultat och ge effekt 

på arbetsmarknadsstrategins mål. Den stora 
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utmaningen för AME är att dagens insatser inte 

räcker till för de deltagare som står längst bort ifrån 

arbetsmarknaden. Sedan delår april har enheten för 

stöd och försörjning tillkommit i förvaltningens 

verksamheter och ett omfattade arbete har påbörjats 

för att skapa en ny organisation med gemensam 

målbild. Till rapporteringen för helår 2021 förväntas 

målgruppsanalysen vara klar och aktivitetsplanering 

för 2022 påbörjad. 

Pandemin har utmanat men också bidragit till 

flexiblare processer kring målgruppen inom Vux. 

Fjärr och distansundervisning har möjliggjort en 

högre grad av individualisering och utökad enskild 

handledning vilket är gynnsamt för elevernas lär-

process. Statistiken för avbrott inom de pedagogiska 

verksamheterna samt andelen betyg F ligger lägre än 

2020, båda är kommunikativa indikatorer för mål 1. 

Detta antyder att en högre måluppfyllelse kring 

fullföljda studier är nådd. Genomströmningstakten 

för de pedagogiska verksamheterna har saktats ner 

vilket till stor del beror på att kurser blir förlängda, 

en faktor som också ska vägas mot minskningen av 

avbrott och betyg F. Arbete med att höja elevers och 

deltagares valkompetens pågår och tillsammans med 

bland annat studieteknik och digital kompetens-

förstärkning förväntas individens förutsättningar 

stärkas ytterligare i ett långsiktigt perspektiv. 

Effekter av valkompetensarbetet kan ännu inte ses i 

resultat eller uppföljningar. 

Verksamheternas arbete har som helhet bidragit till 

att elevers och deltagares position på arbets-

markanden har stärkts men sammantaget bedöms 

måluppfyllelsen för mål 1, Skapa förutsättningar för 

ett socialt hållbart Falköping, som godtagbar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend

Nöjdhetsindex (NKI) bland elever och 
deltagare ska vara över 75

78,5 79,5 78,1 78 •
Andel elever som har blivit antagna i 
förhållande till antal ansökningar (%)

73% •
Andel elever som har startat sin utbildning i 
förhållande till antal antagna elever (%)

88% •
Andel avbrott i förhållande till totalt antal 
kursdeltagare (%)

13% 16% 15% •
Andel betyg F i förhållande till totalt satta betyg 
(%)

4% 7% 8% 6% •
Snittid för deltagare AME, från inskrivning till 
avslut (antal dagar)

185,5 147 126 •
Andel deltagare AME som gått från 
försörjningsstöd till egen försörjning (%)

25% 19% 18% 32% •
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
ATTRAKTIVARE FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 
 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har inget 
delmål under mål 2. Genom att arbeta med de 
övriga tre målen bidrar Kompetens- och 
arbetslivsnämnden till ett attraktivare Falköping. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kompetens- och arbetslivsnämnden, 2021-09-22



19 I VERKSAMHETSRAPPORT PER 2021-08-31 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3 

 

 

 

 

Delmål: Erbjuda matchning och ett 
utbildningsutbud som arbetsmarknaden 
efterfrågar 

UTBILDNINGS- OCH AKTIVITETSUTBUD 
EFTER ARBETSMARKNADENS BEHOV 

Målsättningen för förvaltningen är att matcha till 

arbete. Verksamheterna ska möta medborgarnas och 

arbetsmarknadens behov genom att ha relevant 

utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska 

insatser som gynnar stegförflyttning mot den öppna 

arbetsmarknaden. Samverkan med näringslivet och 

andra utbildningsaktörer är därför nödvändigt för att 

identifiera kompetensbehov och för att kunna 

erbjuda de utbildningar som behövs. Sedan politiken 

2020 gav KAF och kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att gemensamt arbeta för att få fler i arbete 

och därmed minska försörjningsstödet har sam-

verkansstrukturerna utvecklats och gemensamma 

mål tagit form. Strukturen bärs på tre arbets-

områden; Efterfrågan och utbildningsutbud, En 

gemensam plattform samt Goda exempel. Alla 

områden har planerade processer och ett stort arbete 

har skett internt för att vara rustade när pandemins 

restriktioner lättar. Ett gemensamt jobb har utförts 

för att anskaffa fler praktikplatser inom näringslivet, 

här finns ett gott exempel på hur förvaltningarna 

arbetar tillsammans med gemensamma mål. Flera av 

verksamheterna inom KAF är beroende av praktik-

platser och för näringslivet är en praktikant ett mjukt 

sätt att bidra till socialt ansvar, stärka individens 

position på arbetsmarknaden och lära känna en 

eventuell ny medarbetare.  

Behovskartläggningen som genomfördes i början av 

året gav inte tillräckligt stort underlag för att kunna 

planera utbildningar i ett längre perspektiv men de 

kontaktytor som enkäten skapade tas tillvara och 

kommer att utvecklas framöver. Det finns en stor 

förhoppning om att planerade aktiviteter och 

processer kommer att kunna startas upp och 

genomföras under hösten och vintern för att fram-

över kunna utvärdera och dra upp nya riktlinjer för 

samverkan utifrån gemensamma behov. Vid upp-

följning per delår augusti framkommer att det är 

relationerna som gör det möjligt, förvaltningarna bär 

numera varandras namn och uppdrag mer naturligt i 

möten med näringslivet och andra aktörer. Med 

hjälp av information och kommunikation, mellan 

dels förvaltningarna men framför allt med närings-

livet så stärks det gemensamma uppdraget än mer. 

Bedömningen är att det interna arbetet med 

processerna är mycket framgångsrikt men att de 

stora utmaningarna framöver är att skapa hållbara 

resultat som ger de önskvärda politiska effekterna 

med bland annat en minskning i behovet av 

ekonomiskt bistånd. Detta är ett av de uttalade målen 

i den nya arbetsmarknadsstrategin. 

I de utökade nationella målen för Vuxenutbildningen 

beskrivs att den ska utgöra en bas för den nationella 

och regionala kompetensförsörjningen till arbets-

livet. Förvaltningen kan inte ensam möta efterfrågan 

på utbildningsplatser inom alla områden som söker 

kompetens utan är beroende av samverkan gällande 

YRK på både gymnasial och eftergymnasial nivå. 1 

juli trädde nya prioriterings- och urvalsregler ikraft 

gällande Komvux på gymnasial nivå samt Komvux 

som särskild utbildning. De nya reglerna om urval 

anger i vilken ordning olika grupper av sökande som 

alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras. 

Ett samarbete inom Skaraborg har pågått där en 

gemensam prioriteringsmatris tagits fram som ska 

börja användas i slutet av året. Antagningsfrågan är 

en av delarna inom KomX där en gemensam 
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funktion syftar till ökad effektivitet, större rätts-

säkerhet och en gemensam kvalitetsnivå hos de 15 

samverkande kommunerna. 

Som delår april beskrev så utreds hur språkförstärkta 

utbildningar på sikt kan öka och kvalitetssäkras. En 

projektledare anställd av Vux Skaraborg som 

finansieras via ESF har startat upp arbetet med så 

kallade kombinationsutbildningar, där yrkes-

utbildning kombineras med språkstudier för att få 

fler nyanlända i arbete. Ett kartläggande arbete med 

regioner i samverkan har startats och under hösten/ 

vintern ska spridning av goda exempel inspirera till 

nätverkande och fortsatt dialog kring möjliga 

kombinationsutbildningar. 

Samverkan sker i de strategiska processerna men 

testas också i de mer operativa. Falköping har sänt 

kursen Matematik 4 digitalt till ett par kommuner i 

Skaraborg vilket är ett exempel på hur den digitala 

omställningen som skett genom fjärr- och distans-

studier kan nyttjas för att mer resurseffektivt bredda 

utbudet av utbildning i Skaraborg. Vidare ska ett 

fortsatt samarbete ske med en gemensam kurs-

katalog för fem kommuner som fungerar som en av 

tre utbildningsnoder i Skaraborg. Förvaltningen är 

en stor och viktig aktör i Skaraborgssamverkan och 

är både delaktig och drivande i flera av de 

utvecklande processerna. 

I augusti startade förvaltningen en ny yrkeshög-

skoleutbildning (YH), Tekniker för spårbundna 

fordon. Antalet antagna är lägre än vad som önskats 

men förvaltningen ser potential i utbildningen och 

hoppas att intresset för utbildningen ska spridas tills 

nästa års antagning inför januari 2023 vilket framför 

allt kommer att gynna branschen. YH Guldsmed är 

också en utbildning som förvaltningen driver i egen 

regi. Utbildningen har fyllt alla sina utbildnings-

platser med flera reserver. 

Som indikator under mål 3 mäts Andel inskrivna på 

förvaltningens egna yrkesutbildningar, i förhållande 

till antalet platser.  

Vid höstens antagning erbjöd YRK 91 egna 

utbildningsplatser varav 80 har fyllts. De resterande 

11 platserna finns inom Vård- och omsorgs-

utbildningen. Andelen startande elever i förhållande 

till antal platser är 88 %.  

 

En utmaning inom YRK som har följt i pandemins 

spår är svårigheten att hitta APL-platser, främst till 

CNC-utbildningen. Här kan samverkan med KLF 

näringsliv spela roll framöver där arbete fortgår för 

att knyta upp praktikplatser inom näringslivet. 

Förvaltningen erbjuder ständigt uppdragsutbildning 

som ett flexibelt och tillmötesgående sätt att ge 

arbetsgivare möjlighet att erbjuda sin personal 

kompetensförstärkning. Under våren har 

utbildningar inom bland annat Leda utan att vara 

chef, Excel samt projektledning genomförts. På flera 

av tillfällena har både näringsidkare och kommunal 

personal deltagit tillsammans, ett gott exempel på 

hur resurser kan optimeras samtidigt som relationen 

mellan företag och kommun stärks och utvecklas. 

Inom ramen för uppdragsutbildning har också ett 

äldreomsorgslyft för kommunens egen personal skett 

genom en statlig satsning. Förvaltningen har en 

arbetsgrupp som tillsammans med branschen 

utformar kompetensutvecklingsinsatser utifrån varje 

verksamhet. Satsningen ska vara slutförd under 

innevarande år. 

Vidare har förvaltningen utökat utbudet inom 

Komvux som särskild utbildning för vuxna med tre 

nya kurser, musik, svensk drama-teater och geografi 

Sverige. 

UTVECKLA MATCHNINGSPROCESSEN 

Genom att följa upp elever/deltagare sex månader 

efter avslutad utbildning/insats har förvaltningen 

möjlighet att kontrollera förhållandet mellan utbud 

och efterfrågan. Matchningsperspektivet mot både 

lokal och regional arbetsmarknad är av stor vikt. 

Sexmånaders-uppföljningen är en indikator under 

mål 3 och genomförs inom de gymnasiala och 

eftergymnasiala yrkesutbildningarna samt inom 

AME. Det rådande samhällsläget gör det svårt att 

säga om dagens utbud kommer att matcha framtida 

behov fullt ut och samverkansformerna som tidigare 
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nämnts är viktiga för att identifiera kommande 

behov. 

 

Under våren har 37 avslutade YRK-elever ringts upp 

varav 24 har besvarat enkäten, svarsfrekvens 65 %. 

Av dessa 24 befinner sig 67 % (16 personer) i 

arbete. Som diagrammet visar är det Vård och 

omsorgs-elever som fått de flesta anställningarna, 72 

% av VO-eleverna har arbete. Restaurangbranschen 

har haft ett svårt år bakom sig med hårda 

restriktioner utifrån pandemin, det är en trolig 

förklaring till att det är flera avslutade restaurang-

elever som står som arbetssökande. Detta har också 

synts under vårens ansökningsperiod då det är färre 

som sökt sig till restaurangutbildningen. Ingen 

restaurangutbildning startar därför under hösten. De 

som ansökt har istället erbjudits lärlingsplats.  

Sett över tid är det färre som befinner sig i arbete sex 

månader efter avslutade studier jämfört med våren 

2018 då alla som följdes upp befann sig i arbete sex 

månader efter avslut. Noterbart är att under 2018 

följdes enbart Vård- och omsorgselever upp då 

förvaltningen före 2018 inte hade fler yrkes-

utbildningar.  

 

Det kan vara den pågående pandemin som syns i 

siffrorna för 2020 och 2021 men det är av stor vikt 

att följa resultaten framöver och göra djupare 

analyser i samverkan med respektive bransch. Om 

examinerade elever inte är anställningsbara efter 

avslut behöver åtgärder sättas in och utbud och/eller 

kursprogram korrigeras. 

 

Som indikator följs Andel personer som gått vidare 

till arbete/studier inom sex månader efter avslutad 

utbildning (YRK) och diagrammet visar att 71 % av 

de som avslutades för sex månader sen nu befinner 

sig i arbete eller studier. I analys har pandemin 

nämnts som en orsak då många verksamheter inte 

tagit in vikarier eller tillfällig personal. Det kan vara 

en orsak som också förklarar ökningen av tim-

anställda, se diagram. Kommunens omorganisation 

inom äldreomsorgen har i tidigare rapporteringar 

nämnts som en orsak för den variation som syns i 

linjediagrammet för anställningsform.  

 

Tidigare rapporter har också tagit upp förskjutningen 

av utfärdade diplom som anledning till variationen 

mellan tillsvidareanställning och timanställning. 

Diplom är en förutsättning för att erbjudas en 

tillsvidareanställning i Falköpings kommun men 

många som studerat språkförstärkt utbildning har 

prioriterat yrkeskurserna och avslutar sina svensk-

studier efter att utbildningen är klar vilket leder till 

ett diplom i efterskott. Det kan förklara ökningen av 

utfärdade diplom, se diagram, som närmar sig 

samma antal som för delåret 2019. Det är inte bara 

viktigt att diplom kan utfärdas för individens håll-

barhet på arbetsmarknaden utan också att språk-

studierna kan avslutas då språket är identifierat som 
en barriär för anställning, oavsett bransch.  

Kompetens- och arbetslivsnämnden, 2021-09-22



KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER 2021-08-31 I 22 

 

Under 2021 sker en nationell översyn av ämnes- och 

kursplaner inom Vård och omsorg med syfte att 

skapa förutsättningar för en nationell sammanhållen 

utbildning som ger möjlighet att uppnå de 

kompetenskrav för undersköterska som Social-

styrelsen föreslagit. Detta förstärker matchnings-

processen för de elever som framöver examineras 

från vård och omsorgsutbildningen men ställer också 

högre krav på elevernas grundläggande språknivå 

vilket i sin tur påverkar förvaltningens övriga 

pedagogiska verksamheter.  

Under året har möten skett mellan Skolverket och 

vårdlärare från Skaraborg parallellt med arbete i 

mindre lokala grupper med syfte att hitta berörings-

punkter mellan olika ämnen för att minska belast-

ningen för eleverna då de nya kurserna är mycket 

innehållsrika. 

 

Under våren har 68 personer som avslutats från 

AME ringts upp varav 52 har svarat på enkäten. Det 

ger en svarsfrekvens på 76 %.  

Andelen som gått vidare till arbete/studier inom sex 

månader efter avslutad insats (AME) mäts som 

indikator under mål 3 och visar att 33 % av de som 

följts upp efter sex månader befinner sig i arbete 

eller studier. Andelen som befinner sig i arbete har 

minskat betydligt men andelen som studerar ligger 
på samma nivå som i fjol vilket får bedömas som 

positivt under rådande omständigheter. Diagrammet 

visar på ett längre tidsperspektiv där det tydligt syns 

hur graferna för arbete och arbetssökande inte bara 

har bytt plats utan skillnaden ser också ut att öka.  

 

Uppföljningen visar att andelen som står till arbets-

marknadens förfogande fortsätter att öka vilket 

bekräftar de utmaningar som redan beskrivits för 

AME och dess målgrupp under mål 1. Arbets-

marknadsstrategins ansvar vilar främst på KAN och 

dess förvaltning men alla kommunens verksamheter 

ska stötta och vara aktiva i att få fler i arbete och 

därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd. Ett 

viktigt arbete är att stötta näringslivet i att ta ett 

större socialt ansvar, bland annat genom att skapa 

förståelse för målgruppen som står utanför arbets-

marknaden. Ett absolut fokus är att skapa hållbarhet 

i alla dessa processer. Arbetsmarknadens utveckling 

är avgörande för en fortsatt samhällsutveckling och 

välfärd. 

Som kompletterande indikator följs också Andel av 

arbetsmarknadsenhetens deltagare som går till 

arbete/studier/praktik. Betydligt färre har gått ut i 

arbete och studier men framför allt i praktik. 

Eftersom praktikanter fortfarande befinner sig i 

verksamheten och andel personer som gått till 

arbete/studier ställs i relation till antal avslutade så 

kan indikatorn inte presenteras som ett enda mått. 

Av 131 inskrivna deltagare har 16 personer gått till 

praktik, det motsvarar 12 %.  

 

Av de 65 deltagare som avslutats har 22 personer 

gått till arbete/studier, det motsvarar 34 %. Precis 

som analysen gällande andel försörjningsstödstagare 
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som gått till egen försörjning (se mål 1) ger 

diagrammet en missvisande bild av huruvida fler än 

tidigare har gått till arbete/studier. Att andelen ökat 

beror på att det är färre som avslutats. 

 

KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV 
NÄMNDENS DELMÅL UTIFRÅN 
KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

Samverkansstrukturen med KLF Näringsliv har 

fortsatt utvecklats för att med god beredskap stärka 

utvecklingen av såväl näringsliv som den enskilde 

som behöver stöd på vägen till arbete. Det finns en 

förväntan på effektutdelning även för mål 1 i en 

vidare utveckling av samverkan. Detta kommer att 

gynna arbetet med arbetsmarknadsstrategin. 

Osäkerheten på arbetsmarknaden pågår ännu och 

även om samhällsekonomin stabiliserats har flera 

branscher fortsatt stora utmaningar. Detta syns i de 

sexmånaders-uppföljningar som förvaltningen har 

som kommunikativa indikatorer under mål 3. 

Indikatorernas resultat speglar till stor del den 

arbetsmarknad som råder just nu.  

Förvaltningens utbildningsutbud matchar till stor del 

det kompetensbehov som arbetsmarknaden har, sett 

till den offentliga sektorns behov då flertalet av dem 

som står i arbete är avslutade Vård- och omsorgs-

elever. Framtiden är dock osäker för avslutade 

restaurangelever då branschen drabbats hårt av 

samhällskrisen.  

Samverkan med Vux Skaraborg har flera större 

utvecklingsprocesser igång där förvaltningen är en 

aktiv och drivande representant. Samverkan gynnar 

utbud och utvecklar bland annat processerna för 

antagning. Förvaltningens utbud av YH-utbildningar 

har utökats med Tekniker för spårbundna fordon 

vilket matchar väl mot en bransch som har stort 

rekryteringsbehov. Pandemin har bromsat takten på 

det som ska genomföras inom samverkan men 

processer och strukturer har utvecklats. 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för mål 3, 

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 

utvecklas, som god. 

 

 

 

  

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend

Andel deltagare AME som gått till 
arbete/studier/praktik (%)

23% 28% 31% 34% •
Andel personer som går vidare till 
arbete/studier inom 6 månader efter avlutad 
insats (AME)

61% 39% 33% •
Andel personer som går vidare till 
arbete/studier inom 6 månader efter avlutad 
insats (YRK)

100% 88% 80% 71% •
Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till 
antal utbildningsplatser (%)

88% •Kompetens- och arbetslivsnämnden, 2021-09-22
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA 
UTVECKLANDE OCH FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

 

 

Delmål: Förvaltningens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning 

NÄSTA DIGITALA STEG 

Digitalisering möjliggör en högre grad av flexibilitet 

och effektivitet för förvaltningen, både inom 

organisationen och gentemot målgruppen. Pandemin 

har forcerat nya digitala arbetssätt och skyndat på 

processer när det gäller mötesformer och 

undervisningsmöjligheter. En av de största 

utmaningarna för förvaltningen är elever och 

deltagares tillgång till digitala medel i hemmet, här 

behöver förvaltningen även fortsatt vara lyhörd och 

erbjuda möjligheter för att motverka ett digitalt 

utanförskap. Det är också utmanande att introducera 

elever till digital undervisning eftersom även intro-

duktionen sker via distans. Digitala kunskaper 
förstärker elevernas motivation och studieteknik 

vilka båda är viktiga faktorer för fullföljda studier 

och etablering på arbetsmarknaden. Elever inom SFI 

har haft möjlighet att låna tekniska hjälpmedel vilket 

i hög grad har bidragit till att de klarat sina studier 

och kan gå vidare till nästa kurs. Fjärr- och distans-

studier är den nya vardagen för både elever och 

pedagoger och kommer delvis att vara så även under 

den närmaste tiden. Det är därför viktigt att fortsätta 

stärka både strukturerna och kompetensen kring 

digitala frågor och områden eftersom digitaliserings-

takten fortsätter vara hög rent generellt i samhället. 

Ett arbete som försvårats i och med fjärr- och 

distansstudier är bedömning av elevernas kunskaper. 

Här blir kollegial samverkan viktig vilket beskrivs 

vidare under rubriken Hållbart medarbetarskap. 

Att bibehålla och utveckla pedagogernas tekniska 

kompetens avseende Fronter och andra digitala 

verktyg gynnar också elevernas digitala kunskaper 

och därmed deras förutsättningar att fullfölja sina 

studier. Fronter är förvaltningens lärplattform och ett 

av de viktigaste verktygen för att kommunicera med 

eleverna samt strukturera material och inlämnings-

uppgifter. Med en gemensam struktur blir igen-

känningsfaktorn högre vilket underlättar studierna 

och elevernas kommunikation med pedagogerna.  

Det digitala arbetet inom AME har inte kommit lika 

långt som inom Vux. Aktiviteter och insatser har 

inte kunnat ersättas med digitala forum så som 

undervisning har kunnat göra. De digitala 

strukturerna inom AME är ett fortsatt utvecklings-

område. 

Förvaltningens plan för informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) har en stark förankring 

i kommunens digitaliseringspolicy och verkar som 

styrdokument för den digitala utvecklingen. IKT-

planen ska revideras under hösten. Digitalisering i 

sig är inte målet utan digital utveckling bidrar till 

höjd måluppfyllelse inom de andra målen och fokus-

områdena. Genom kompetensförstärkning hos både 

medarbetare och medborgare kan nya digitala 

utmaningar och krav bemötas med goda förut-

sättningar.  

HÅLLBART MEDARBETARSKAP 

Distansarbete, omplanering utifrån fjärr- och 

distansstudier, fysiskt stängda lokaler och en stor del 

digitala möten istället för att ses fysiskt har omkull-

kastat den vardag och arbetsmiljö som de flesta 

medarbetare befann sig i före pandemin. Dessa 

faktorer spelar alla in i den psykosociala arbets-

miljön. Den digitala vardagen har öppnat möjlig-

heter såsom att arbeta hemifrån men också varit en 

stressande faktor som utmanat såväl medarbetare 

som chef. Den rådande situationen utmanar det nära 

ledarskapet som förvaltningen strävar efter. 
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Förvaltningen vill stärka tilliten genom hela styr-

kedjan, mellan politik och tjänstepersoner, mellan 

chef och medarbetar, mellan medarbetare och mellan 

medarbetare och medborgare. Kommunikation på 

alla styrkedjans nivåer, öppenhet och faktabaserade 

underlag för beslutsfattande stärker och skapar tillit. 

I den digitala vardagen är det svårt att skapa 

relationer vilket också bidrar till den psykosociala 

arbetsmiljön och till den tillitsbaserade styrningen.  

Under våren genomfördes kommunens medarbetar-

enkät och förvaltningen har både en hög svars-

frekvens (87 %) och ett högt NMI (Nöjd Medarbetar 

Index). Årets NMI uppgår till 76 vilket är högre än 

förra mätningen, 2019 då NMI var 75. Medarbetar-

enkätens syfte är att ge indikation på hur med-

arbetare inom Falköpings kommun upplever 

kommunen/förvaltningen som arbetsgivare. 

Resultatet har under våren återkopplats till med-

arbetare på respektive arbetsplatsträff (APT) inom 

förvaltningen. Respektive chef har i uppgift att 

senast under september ta fram en handlingsplan 

som påvisar utvecklingsområden med tillhörande 

aktiviteter utifrån resultatet i enkäten.  

Förvaltningen har goda resultat inom områden som 

engagemang och medarbetarskap, ledarskap, mål 

och resultatstyrning. Förbättringar finns att göra 

inom området utvecklingssamtal och lönesamtal där 

resultatet avviker något från 2019. Vidare ser 

ansvariga för respektive verksamhet att frågan 

gällande arbetsplatsträffens relevans/meningsfullhet 

haft lägre resultat och därmed också är ett 

utvecklingsområde. Under senare år har 

förvaltningen förändrat genomförande av APT och 

har genom APT i mindre grupper också möjliggjort 

ett förbättrat dialogforum för medarbetare och chef. 

I september träder kommunens nya samverkansavtal 

i kraft vilket innebär möjlighet till förändrad APT-

struktur där mötet kan vara mer tematiskt uppbyggt 

för att skapa samverkan med en tillitsfull dialog där 

alla är delaktiga och tar ansvar. 

Kollegial samverkan och kollegialt lärande är en 

viktig del i att stärka samverkansstrukturer och 

förvaltningens kompetenskapital. Det är en av förut-

sättningarna för att tillsammans lösa uppdragen i 

arbetsmarknadsstrategin och förvaltningens över-

gripande mål gällande verksamhets- och ekonomi-

styrning. God kvalitet säkerställs genom att 

rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som 

verksamheterna och uppdragen kräver. Som 

indikator för mål 4 mäter förvaltningen andel lärare 

som undervisar i sin behörighet samt andel lärare 

med legitimation. 

 

Behöriga lärare är en nationell bristvara men 

förvaltningen har under flera år haft en stabil andel 

som dessutom ökar. Behöriga lärare uppgår till 87 % 

och det gör även andelen lärare med legitimation. 

Andel lärare som både har legitimation samt under-

visar i sin behörighet uppgår till 82 %. Behöriga 

lärare säkerställer en hög kvalitet i de pedagogiska 

verksamheterna.  

PROCESSBASERADE ARBETSSÄTT 

Förvaltningen har under lång tid arbetat systematiskt 
för att förbättra de övergripande processerna som 
gäller verksamhets- och ekonomistyrning. Struktur, 
systematik och processbaserade arbetssätt är 
nödvändigt för att kunna bemöta omvärldens 
förändringar och krav samt fungerar som grund-
stenar i det ständiga förbättringsarbetet. Under 
hösten implementeras en ny kvalitetsstruktur som 
ska skapa likvärdiga kvalitetskedjor inom de två 
stora verksamheterna AME och Vux. Den nya 
strukturen bygger på dialogbaserad uppföljning och 
kommer att gynna kommunikation, tillit och de 
förvaltningsövergripande processerna. Den största 
skillnaden blir att utvecklingsplaner tas fram för 
AME respektive Vux istället för att arbetet sker på 
arbetslagsnivå. Detta effektiviserar inte bara 
administrativa arbetet utan ger också en mer 
sammanhållen koppling till förvaltningens 
verksamhetsplan.  

Uppföljning och analys är bland de viktigaste 
delarna i det systematiska kvalitetsarbetet och helt 
beroende av medarbetarens kännedom, förståelse 
och delaktighet i arbetet. Ett omfattande arbete har 
gjorts inom förvaltningen gällande statistik, avbrott 
och definitioner för att säkerställa kvaliteten på 
analysunderlag. Under planperioden ligger ett fokus 
på antagningsprocessen samt ett fortsatt arbete kring 
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hanteringen av avbrott. Gällande antagnings-
processen är målet att alla ansökningar ska vara 
digitala. Målet är ännu inte uppfyllt då ansökningar 
till kurser via externa utbildare fortfarande kan 
komma på papper. Löpande läggs även dessa kurser 
in i det digitala ansökningsverktyget Hypernet och 
även om arbetet är tidskrävande så blir det i ett 
längre perspektiv tidsbesparande, kvalitetssäkrat och 
effektivare. Digitala ansökningar är kompletta och 
det saknas ingen information vilket kan bromsa upp 
arbetsflödet. Arbetet med att utveckla hemsidan 
förväntas leda till ökad valkompetens hos med-
borgarna. Förhoppningen är att minska antalet 
obehöriga sökande. Det effektiviserar antagnings-
arbetet. 

Den nya och större organisationen på AME har ett 
omfattande arbete framför sig gällande process-
utveckling och kartläggning av målgrupp och 
arbetsmetoder. Utmaningarna som förvaltningen står 
inför kräver samarbete, samverkan och med-
arbetarnas delaktighet. 

KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV 
NÄMNDENS DELMÅL UTIFRÅN 
KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

Även under mål 4 har pandemin varit den faktor som 
påverkat förvaltningen mest under rapporterings-
tiden per augusti. Faktorn utmanar de flesta 
processer inom förvaltningen samt alla medarbetare. 
Många har delvis arbetat hemifrån under perioden 
och hur detta påverkar medarbetarnas hälsa i ett 
längre perspektiv är ännu svårt att överblicka. Med 
hjälp av flexibilitet och digitala resurser har Vux 
kunnat fortsätta sin undervisning trots restriktioner 
utifrån pandemin. Det tillsammans med den 

kollegiala samverkan och utvecklingen av såväl 
undervisning som kunskapsbedömning har lett till 
att lärprocessen för eleverna kunnat fortsätta. Den 
digitala beredskapen fortsätter höjas och 
förvaltningen har en mycket god förmåga att 
fortsätta med fjärr- och distansundervisning samt 
digitala möten och workshops för både personal och 
deltagare. Inom AME behöver digitaliserings-
strukturerna utvecklas för att skapa bättre och 
framtida beredskap. 

När fysiska möten inte kan genomföras ställs både 
tillit och ansvar på sin spets. Förvaltningen har 
verkat för att stötta och värna hållbarheten i alla 
dessa processer även om det nära ledarskapet 
utmanas av distansen som pandemin medfört. Årets 
medarbetarenkät visar på goda resultat med ett högre 
NMI än tidigare år vilket ses som ett gott betyg på 
förvaltningen och kommunen som attraktiv 
arbetsgivare. Även den höga andelen lärare som 
undervisar i sin behörighet stärker denna 
uppfattning.  

Verksamhetsövergången av Stöd- och försörjnings-
enheten har påverkat såväl det dagliga som det 
strategiska arbetet inom flera delar av förvaltningen. 
Här kommer förvaltningens arbete med processer, 
struktur och systematik att vara av stor vikt för att 
den nya organisationen ska få förutsättningarna att 
skapa gynnsamma metoder som ger effekt på mål 1 
och mål 3. 

Måluppfyllelsen för mål 4, Kommunens 
organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning, bedöms som god. 

  

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka 
jämfört med föregående mätning

75 76 •
Andel lärare som undervisar i sin 
behörighet

78% 80% 83% 87% •
Andel lärare med legitimation 87% •
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Jämförelser och nyckeltal 

 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING JÄMFÖRT 
MED PLAN 

Förvaltningen följer nogsamt söktrycket inom de 
pedagogiska verksamheterna. I samhället råder det 
fortfarande en stor osäkerhet kring framtiden vilket 
gör det svårt att prognosticera mängden ansökningar 
och hur elever klarar att fullfölja sina studier. Fjärr- 
och distansundervisningen som bedrivs under 
pandemin är inte en optimal studieform. En effekt av 
detta kan bli en förlängning av studieprocessen för 
många av de studerande, vilket i sin tur påverkar 
genomströmningstakten. Förvaltningens målgrupp 
har förändrats och fler behöver längre tid på sig för 
att bli redo för nästa steg.  

Inom AME påverkas deltagarantalet av vad som sker 
i omvärlden och även det är svårprognosticerat. 
Verksamheterna är beroende av externa aktörer 
framförallt AF. Den situation som myndigheten 
fortfarande befinner sig i drabbar alla de berörings-
punkter som förvaltningen har med AF. 

 

 

 

 

 

  

UTFALL
2020-08 

UTFALL
2021-08 

PROGNOS 
2021 

Utbildning av vuxna

Antal elever 1 272 1 251 1 750

Antal kursdeltagare 3 012 3 627 5 500

Arbetsmarknadsenheten

Antal deltagare 205 131 250

JÄMFÖRELSER & NYCKELTAL 
KOMMUNEN 
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Personalredovisning 

PERSONALREDOVISNING  

KOMMUNEN  

UTFALL 
2020-08  

UTFALL 
2021-08  

BUDGET 
2021  

PROGNOS 
2021  

PROGNOS-
AVVIKELSE  

Personalsammansättning           

Tillsvidare anställda 130 146 131 146 0,0 

Visstidsanställda 33 42 45 42 0,0 

Timanställda 7 8 6 8 0,0 

            

Rekrytering/Omsättning           

Pensionsavgångar 3 1 3 3 2,0 

            

Frånvaro            

Sjukfrånvaro 6,3 % 3,8 %       

 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Förvaltningen har av 196 anställda. 146 av dem har 

tillsvidaretjänst och 42 visstidstjänster. Utöver dessa 

finns också ett antal timanställda. Per 1 maj 2021 

utökades antalet medarbetare i och med 

verksamhetsövergången av Stöd- och försörjnings-

enheten. Det togs ingen hänsyn till detta i 

verksamhetsplanen 2021-2023 men förklarar 

ökningen.  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Förvaltningen har en hög andel behöriga lärare. Per 

31 augusti är 87 % av undervisande lärare behöriga i 

de ämnen de undervisar i, lika stor andel 87 %, har 

lärarlegitimation.  

Vid eventuella vakanser sker noggranna över-

väganden utifrån befintliga resurser inför eventuell 

rekrytering.  

FRÅNVARO 

Chefer i verksamheten följer upp frånvaron löpande 

och följer kommunens rutiner för detta. 

2021 blir ett speciellt år i sjukfrånvarostatistiken på 

grund av pandemin och de förändrade sjuk-

skrivningsregler som varit gällande under året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kompetens- och arbetslivsnämnden, 2021-09-22



29 I VERKSAMHETSRAPPORT PER 2021-08-31 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

Förväntad utveckling  
 

VERKSAMHETSÖVERGÅNG STÖD- OCH 

FÖRSÖRJNINGSENHET TILL AME 

Den nya arbetsmarknadsstrategin samt övergången 
av socialförvaltningens Stöd- och försörjningsenhet 
till KAF är två viktiga delar i Falköpings förnyade 
arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsfrågan 
kommer att vara ett fokusområde framåt för 
kommunen och syftet är att gemensamt främja 
stegförflyttningar för individen, kompetensförsörja 
arbetsmarknaden samt minska behovet av 
försörjningsstöd. Den nya organisationen inom 
AME förväntas under hösten och vintern genomföra 
och slutföra kartläggning av målgruppen som står i 
behov av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. 
När analys av materialet samt utvärdering av 
nuvarande arbetsprocesser är utfört kan metoder och 
insatser utvecklas för att bättre matcha individernas 
behov och stärka deras förutsättningar. 

HÅLLBAR MATCHNING 

Förvaltningens målsättning är matchning till arbete. 
Samhällsekonomin har under en lång tid påverkat 
arbetsmarknaden och dess kompetensbehov. Arbets-
lösheten är nu lägre än vid tidigare delårs-
rapportering men andelen långtidsarbetslösa ökar. 
Förvaltningens förutsättningar att optimalt matcha 
utbud med efterfrågan är till stor del beroende på 
samverkan. Samverkan med branscher, nätverk och 
externa aktörer är nödvändigt för att möta 
kompetensbehov med rätt utbud av utbildning och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt för att stärka 
den sociala hållbarheten i Falköpings kommun. 

Matchning mot arbetsmarknaden börjar direkt när 
eleven/deltagaren kommer i kontakt med någon av 
förvaltningens verksamheter. Arbetet med val-
kompetens förväntas ge effekter som färre avbrott 
och fler godkända betyg. Vuxenutbildning och 
fullföljda studier är verktyg för en hållbar 
matchningsprocess och för individens etablering på 
den öppna arbetsmarknaden. 
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 
RESULTATRÄKNING 

Efter delår april har nämndens budgetram justerats 

med 28,2 mkr utifrån verksamhetsövergången av 

Stöd- och försörjningsenheten, löneöversyn kopplat 

till läraravtal, kapitalkostnader, PO-pålägg samt 

internränta. 

Delårsresultatet per augusti är 66 117 tkr.  

På intäktssidan erhålls schablonersättningen på 

fortsatt låga nivåer i jämförelse med både budget 

och föregående år. Statsbidragen kopplat till YRK 

ingår med utbetalning för de sex första månaderna. 

Vissa intäktsposter är i utfallet lägre än budget då de 

verksamheterna inte har kunnat bedrivas fullt ut på 

grund av restriktioner. Ersättning för sjuklöne-

kostnader har erhållits under hela året.  

Efter övergången av Stöd- och försörjningsenheten 

ingår ekonomiskt bistånd i verksamhetskostnader 

och är den största posten. Det kan konstateras att 

utfallet inte är i nivå med budget per delår augusti. 

Övriga verksamhetskostnader ligger mer eller 

mindre i nivå med budget och omfattar bland annat 

dataprogram, licenser, inköp av olika material, 

förbrukningsmaterial samt interkommunal ersättning 

för de utbildningar som kommunens invånare har 

rätt att läsa på annan ort.  

Nämnden lämnar per delår augusti en prognos som 

är lägre än budget. Det beräknande underskottet är 

främst kopplat till ekonomiskt bistånd, men det finns 

osäkerheter även inom de övriga verksamheterna. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 
/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

I och med verksamhetsövergången av Stöd- och 

försörjningsenheten övertogs ett budgetunderskott 

kopplat till ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har 

för avsikt att arbeta vidare med det politiska 

uppdraget inom ramen för arbetsmarknadsstrategin. 

Effekterna av arbetet behöver ses över tid.  

Det ekonomiska utfallet kommer att följas nogsamt 

framöver både utifrån ett konstaterat underskott men 

även utifrån vissa osäkerheter i de andra 

verksamheterna. 

  

UTFALL
2020-08 

UTFALL
2021-08 

BUDGET
2021 

PROGNOS 
2021 

PROGNOS-
AVVIKELSE 

Intäkter

Avgifter mm 1 726 1 761 4 113 3 541 -572

Statsbidrag 18 290 16 422 29 325 27 719 -1 606

Övriga intäkter 2 659 3 138 4 561 4 387 -174

Interna intäkter 32 383 200 400 200

Summa intäkter 22 707 21 704 38 199 36 047 -2 152

Kostnader

Personalkostnader -54 149 -60 670 -92 343 -90 668 1 675

Verksamhetskostnader -5 589 -20 480 -27 632 -37 125 -9 493

Kapitalkostnader -445 -348 -633 -633 0

Interna kostnader -5 421 -6 323 -8 546 -8 546 0

Summa kostnader -65 604 -87 821 -129 154 -136 972 -7 818

RESULTATRÄKNING
FÖR NÄMND -42 897 -66 117 -90 955 -100 925 -9 970

RESULTATRÄKNING 
(TKR) 

KOMMUNEN 
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Resultat per verksamhetsområde 

 

UTBILDNING AV VUXNA  

På intäktssidan är det fortsatt statsbidrag och 

schablonersättning som är viktiga poster för att nå en 

budget i balans. Statsbidragen kopplade till YRK har 

betalats ut baserat på producerade poäng för årets 

sex första månader. En andra betalning kommer ske 

före årsskiftet. Prognosen för statsbidragen ligger i 

nivå med budget. Schablonersättningen är fortsatt 

lägre än budget och lägre än föregående år. I 

prognosen har den skrivits ned ytterligare jämfört 

med delår april. Söktrycket är dock konstant och 

inget tyder på att det kommer att minska. 

Personalkostnaderna är lägre än budget och även 

nedskrivna i prognosen utifrån sjukskrivningar. 

Övriga verksamhetskostnader är i nivå med budget 

både i utfall och prognos.  

Fram till sommaren bedrevs de flesta verksam-

heterna via fjärr- och distansundervisning. En 

gradvis återgång till undervisning på plats har skett 

efter sommaren, men med hänsyn till de restriktioner 

som finns. Förvaltningen fortsätter att nogsamt följa 

de satsningar som görs av regeringen kopplat till 

utbildning för att på bästa sätt kunna ta del av dessa.  

ARBETSMARKNAD 

Stöd- och försörjningsenheten är från 1 maj en del 

av AME. En budgetväxling har skett enligt beslut i 

kommunfullmäktige. Prognosen kopplat till 

ekonomiskt bistånd visar på ett underskott. I 

verksamheten pågår ett arbete med att skapa 

gemensamma arbetssätt och ny gemensam 

arbetsmiljö.  

På intäktssidan är lönebidrag en viktig post och 

möjliggör att verksamheten kan ta emot olika typer 

av bidragsanställningar. En del av lönebidragen är 

kopplade till tillsvidareanställning. Prognosen ligger 

i nivå med budget.  

Riktade satsningar från regeringen kopplat till 

arbetsmarknad har kommit. Det handlar främst om 

att skapa möjligheter till jobb för ungdomar. Hänsyn 

är till viss del tagen till detta i prognosen.  

GEMENSAMT 

Inom de gemensamma verksamheterna återfinns 
förvaltningsövergripande funktioner som special-
pedagoger, SYV, bibliotek, kundservice samt café.  

Personalkostnaderna är något lägre än budget och 
prognosen visar något bättre än budget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UTFALL
2020-08 

UTFALL
2021-08 

BUDGET
2021 

PROGNOS 
2021 

PROGNOS-
AVVIKELSE 

Utbildning av vuxna -20 937 -24 239 -31 111 -31 297 -186

Arbetsmarknadsenheten -10 627 -30 705 -42 454 -52 666 -10 212

Gemensamt -11 333 -11 173 -17 390 -16 962 428

SUMMA 
VERKSAMHETSREDOVISNING -42 897 -66 117 -90 955 -100 925 -9 970

VERKSAMHETSREDOVISNING 
(TKR) 

KOMMUNEN 
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Investeringsredovisning 

INVESTERINGSREDOVISNING 
(MNKR)  

KOMMUNEN  

UTFALL 
2021-08  

BUDGET 
2021  

PROGNOS 
2021  

PROGNOS-
AVVIKELSE  

          

Re-/löpande investeringar         

Möbler 0,0 0,2 0,2 0,0 

Teknisk utrustning 0,0 0,4 0,4 0,0 

Övriga inventarier 0,0 0,2 0,2 0,0 

Summa  0,0 0,7 0,7 0,0 

          

SUMMA NÄMNDS INVESTERING  0,0 0,7 0,7 0,0 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Utfall kopplat till investeringar är avsevärt lägre än 

budgeterade medel. Förvaltningen har planerat inköp 

under året enligt budget. Datorer är beställda för att 

kunna byta ut personalens bärbara datorer enligt 

plan. Även datorer som används vid undervisning är 

tänkta att bytas ut enligt plan. Leveranserna är dock 

försenade då leverantören inte har tillgång till 

produkterna då leveranskedjan och tillgång på 

datorer har påverkats av pandemin.  

Prognosen är ändå att investeringsmedel kommer att 

användas innan året är slut. Dels för att byta ut 

datorer enligt plan, dels för övriga inventarier som 

behövs i verksamheterna.  
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2020  

KOMMUNSTYRELSEN, BARN- OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN, KOMPETENS- 
OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring 

utbildningar, personal och utbildningslokaler 

mellan barn- och utbildningsnämnden och 

kompetens- och arbetslivsnämnden, med syfte att nå 

högre effektivitet och minskade kostnader, kan 

genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda 

nämnderna samt kommunstyrelsen under år 2021. 

Den pågående samverkan mellan med berörda 

rektorer och skolchefer inom Ållebergsgymnasiet 

och Vux har under första halvåret resulterat i 

informationsutbyte och ökad kännedom kring 

respektive verksamhet. Därtill har en plan för 

fortsatt samverkan skapats, där fullföljda studier 

och hur medborgarna i Falköpings kommun ska 

stärka sin position på arbetsmarknaden är utgångs-

punkten. Under hösten kommer arbetet att fortgå 

utifrån begreppen hållbarhet, resursanvändning och 

kvalitet.  

För fortsatt samverkan kring utbildningsfrågor vars 

syfte är ökad kvalitet och effektivitet i Falköpings 

kommun är det av vikt att styrdokument stämmer 

överens. Inför kommande planperioder gäller det 

såväl Flerårsplan, Verksamhetsplan som 

utvecklingsplaner för respektive verksamhet. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Kommunens flerårsplan beskriver de fyra över-

gripande målen och förvaltningens verksamhetsplan 

är bryggan mellan flerårsplan och de utvecklings-

planer som varje arbetslag skapar. Utvecklings-

planen syftar till att bryta ner nämndens uppdrag 

och intentioner till mål som ger riktning och 

värdeskapande arbete i respektive verksamhet. 

Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt 

kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom om och 

delaktighet i målarbetet. Förvaltningen värnar om 

ett arbetssätt som får delarna att vävas samman till 

en helhet där varje medarbetare får förståelse för 

hur denne är med och bidrar till Falköpings 

kommuns utveckling. Kännedom om mål- och 

ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är 

ett ständigt pågående arbete på alla nivåer inom 

förvaltningen. Med en transparens i analys och 

rapportering ökar delaktigheten och stärker tilliten 

vilket ytterligare främjar det systematiska kvalitets-

arbetet och utvecklingen av förvaltningens utbud 

till Falköpings kommuns medborgare. 

ÅTERKOPPLING TILL 
NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Med processbaserade arbetssätt sker en ständig 

uppföljning och utveckling av uppföljningsstruktur 

med tillhörande dokumentation. Mål- och ekonomi-

styrningen har under de senaste åren utvecklats 

centralt i kommunen vilket påverkar förvaltningens 

utvecklingsarbete och återkoppling till nämnd. 

Underlag för analys och uppföljning samlas in från 

varje verksamhet för att sammanställas och 

ytterligare analyseras så att nämnden får väl 

grundade beslutsunderlag. Ju mer som kan tas med 

i uppföljningar desto trovärdigare bild kan växa 

fram och därmed skapas de bästa förutsättningarna 

för att optimalt fördela resurserna som nämnden 

beslutar över.  

Det sker tätare ekonomiska uppföljningar nu och 

framåt då kommunens budgetprocess har utökats. I 

en tid med mindre ekonomiska medel behöver 

avvikelser upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan 

lyftas till nämnd med kort ställtid. Förvaltningen för 

en kontinuerlig dialog med nämnden kring 

omvärldsbevakning och ekonomi. Den politiska 

dialogen fortsätter att utvecklas vilket gör att 

styrkedjan mellan politik och tjänstemän stärks. 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av identifierade 

personuppgiftsincidenter hos de personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun visar att fler 

incidenter har identifierats år 2020 jämfört med år 2019 samt att personuppgiftsincidenterna 

är fördelade över fler personuppgiftsansvariga år 2020. Det tyder på att kunskapen och 

medvetenheten kring personuppgiftsincidenter har ökat i kommunens verksamheter vilket är 

positivt. Dock är antalet identifierade personuppgiftsincidenter alltjämt relativt lågt med 

hänsyn till den mängd personuppgifter som behandlas av de personuppgiftsansvariga i 

kommunen. Det behövs utbildning riktad till samtliga anställda i kommunen kring 

personuppgiftsincidenter och hur incidenter ska hanteras i Falköpings kommun, vilket också 

är planerat för hösten 2021.  

 

Flera personuppgiftsansvariga i kommunen har inte identifierat någon personuppgiftsincident 

i sin verksamhet under varken år 2019 eller 2020. Om det beror på att det inte har inträffat 

någon incident är det bra men sannolikheten för att så är fallet är låg. Utöver att öka 

kunskapen om personuppgiftsincidenter och kommunens rutin för rapportering av 

personuppgiftsincidenter hos de anställda är det också viktigt att det byggs en kultur i 

kommunen där det ses som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas. På så sätt 

kan kommunens verksamheter lära sig av incidenterna och vidta åtgärder för att lindra 

konsekvenserna av den inträffade incidenten och förhindra att liknande incidenter inträffar 

igen. 

 

Av de personuppgiftsincidenter som har identifierats av de personuppgiftsansvariga är det få 

som har anmälts till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare 

Datainspektionen). Det finns därför anledning att uppmärksamma att tröskeln för att anmäla 

en incident till Integritetsskyddsmyndigheten är låg. Enligt lag ska en personuppgiftsincident 

anmälas till tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för de 

registrerades rättigheter och friheter. 
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Inledning 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och ersatte 

personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar till ett starkare skydd för 

fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Vidare syftar lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna 

bestämma över sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa 

hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för dataskyddsförordningen.  
 

Syfte och tillsynsfrågor 

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 

Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell tillsynsfråga är hur många 

personuppgiftsincidenter som har identifierats hos respektive personuppgiftsansvarig i 

Falköpings kommun, för vilken dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också 

klargöras om de identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 

endast dokumenterats internt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 

dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 

personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgiftsincidenter har 

anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 2019. 

 
Avgränsningar 

Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad som har inträffat, 

varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med anledning av incidenten.  
 

Metod 

Tillsynen har genomförts genom att dataskyddsombudet skriftligen har begärt information 

från samtliga berörda personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun om antal identifierade 

personuppgiftsincidenter under år 2020 samt om dessa incidenter har anmälts till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenterats internt. 

 

Svar på ovan ställda frågor har inkommit från nästintill samtliga personuppgiftsansvariga.  
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Dataskyddsförordningen 

Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Enligt artikel 33 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig anmäla en 

personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten 

medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter.  

Personuppgiftsincidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten utan dröjsmål, senast 

inom 72 timmar efter att ha fått vetskap om den. 

Av artikel 33 dataskyddsförordningen följer också att den personuppgiftsansvarige ska 

dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet omständigheterna kring 

personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 

Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden 

av denna bestämmelse. 

Vad är en personuppgiftsincident? 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som omfattar personuppgifter och som kan 

innebära risker för människors friheter och rättigheter.  

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan 

exempelvis vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, foton på personer, IP-nummer 

och registreringsnummer. Även ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter 

även om det inte nämns några namn i inspelningen. 

Risk för människors friheter och rättigheter kan exempelvis vara att personuppgiftsansvarig 

förlorar kontrollen över de registrerades uppgifter eller att rättigheterna inskränks, exempelvis 

genom identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning, finansiell förlust, brott mot 

sekretess eller tystnadsplikt.  

En incident är något som sker av misstag eller ett medvetet intrång. Att 

personuppgiftsansvarig exempelvis genomför ett planerat systemunderhåll i ett IT-system 

som innebär att systemet inte är tillgängligt under den tiden utgör inte en 

personuppgiftsincident.  

Nedan anges exempel på personuppgiftsincidenter. 

 En tjänstedator eller tjänstetelefon som innehåller personuppgifter stjäls eller 

tappas bort. 

 En obehörig person får tillgång till ett IT-system som innehåller personuppgifter. 

Det kan röra sig om ett dataintrång eller att behörighetsstyrningar har upphävts. 

Det räcker att en obehörig person skulle kunna få tillgång till personuppgifterna 

för att det ska vara fråga om en personuppgiftsincident. 

 Ett mail med personuppgifter skickas till fel mottagare. 
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 Personuppgifter raderas på grund av olyckshändelse eller genom att en obehörig 

gör det (till exempel en hackare). 

 En anställd skriver av misstag eller avsiktligt in felaktiga personuppgifter i ett IT-

system.  

 Förlust av krypteringsnyckel till säkerhetskrypterad data. 

 Omfattande strömavbrott där personuppgifter inte är tillgängliga under en period 

eller förstörs för alltid. 

 Ett IT-system innehållande personuppgifter är inte tillgängligt på grund av 

exempelvis överbelastning eller angrepp från en hackare. 

Hur ska en incident hanteras enligt kommunens rutin? 

Den som upptäcker en personuppgiftsincident ska omgående rapportera incidenten genom att 

göra en anmälan i kommunens interna e-tjänst. Det framgår av kommunens rutin för 

rapportering av personuppgiftsincident som finns på Falnet.  

Berörd verksamhet gör en bedömning av personuppgiftsincidenten och om den ska anmälas 

till Integritetsskyddsmyndigheten. Om det bedöms att en anmälan till 

Integritetsskyddsmyndigheten inte behöver göras ska den personuppgiftsansvarige ändå 

dokumentera alla personuppgiftsincidenter internt.  

Uppdaterad rutin 

För att skapa bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att hantera 

personuppgiftsincidenter kommer processen och rutinen för rapportering av 

personuppgiftsincidenter att justeras. Förutom att e-tjänsten för anmälan av 

personuppgiftsincidenter uppdateras för att göra anmälan enklare för samtliga anställda har ett 

kompletterande dokument för fördjupad utredning kring och dokumentation av 

personuppgiftsincidenter skapats. Informationen som framgår av anmälan och den fördjupade 

utredningen utgör bland annat underlag för beslut om den inträffade personuppgiftsincidenten 

ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt och om de 

som är berörda av incidenten ska informeras. Genom den uppdaterade rutinen och den 

kompletterande utredningen ges bättre förutsättningar att fatta ett välgrundat beslut och att 

dokumentationen sker på ett ändamålsenligt sätt. 

 

I den uppdaterade rutinen tydliggörs det också att nämnden i egenskap av 

personuppgiftsansvarig en gång om året ska erhålla sammanställd information om de 

personuppgiftsincidenter som inträffat i verksamheten under det gångna året samt vilka 

åtgärder som vidtagits för att förebygga att liknande personuppgiftsincidenter sker igen. Inom 

ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska även kommunstyrelsens ledamöter årligen ges 

möjlighet att ta del av denna information enligt den uppdaterade rutinen.  

 

Information till de registrerade 

Om en personuppgiftsincident bedöms innebära en hög risk för enskilda personers rättigheter 

och friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål informera de registrerade 

som berörs om den inträffade personuppgiftsincidenten, artikel 34 dataskyddsförordningen. 
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Syftet med att informera de registrerade är att de ska kunna agera utifrån informationen som 

de får. Exempelvis ska de registrerade informeras om en incident har medfört att de 

registrerades lösenord har kommit obehöriga tillhanda så att de kan byta lösenord.  

 

Integritetsskyddsmyndighetens rapport om anmälda personuppgiftsincidenter 
år 2020  

Av Integritetsskyddsmyndighetens rapport ”Anmälda personuppgiftsincidenter 2020” (IMY 

rapport 2021:3) framgår att det totalt inkom 4 588 anmälningar om personuppgiftsincidenter 

till Integritetsskyddsmyndigheten år 2020. I rapporten anges vidare att antalet anmälda 

personuppgiftsincidenter var något lägre år 2020 jämfört med 2019. Offentlig sektor står för 

den största andelen av anmälda incidenter, i synnerhet statliga myndigheter och domstolar 

samt hälso- och sjukvården. Av rapporten framgår vidare att den vanligaste incidenten år 

2020, liksom föregående år, är felskickade mail eller brev, som utgör 40 procent av 

incidenterna. Den vanligaste orsaken till de anmälda incidenterna är fortsatt den mänskliga 

faktorn, som uppges ha orsakat mer än hälften av de anmälda incidenterna år 2020.  

Integritetsskyddsmyndigheten skriver i rapporten att myndigheten bedömer att det i Sverige 

fortfarande finns ett stort mörkertal i form av anmälningspliktiga incidenter som inte anmäls. 

Bedömningen baseras bland annat på utvecklingen i andra EU-länder där 

anmälningsskyldigheten för personuppgiftsincidenter funnits längre. Under år 2020 har tre 

tillsynsärenden inletts baserat på anmälda personuppgiftsincidenter, vilket är något färre än 

föregående år. Totalt har myndigheten inlett tillsyn i åtta ärenden baserat på 

personuppgiftsincidenter, eller som rör verksamheters hantering av personuppgiftsincidenter. 
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Iakttagelser och bedömning 

Resultatet av de efterfrågade uppgifterna om antalet identifierade personuppgiftsincidenter år 

2020 samt hur många av dessa incidenter som anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten av 

de personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun framgår av nedanstående tabell. Detta 

resultat kan jämföras med de uppgifter som framkom i kommunrevisionens rapport 

”Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen” daterad 27 maj 2020. Uppgifterna 

från kommunrevisionens rapport avseende år 2019 presenteras i tabellen inom parentestecken 

för de verksamheter som var angivna i rapporten.  

 Totalt antal identifierade 

personuppgiftsincidenter år 

2020. Inom parentestecknet 

framgår motsvarande uppgift 

för år 2019. 

Antal personuppgiftsincidenter 

som har anmälts till IMY år 

2020. Inom parentestecknet 

framgår motsvarande uppgift 

för år 2019. 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

6 (2) 0 (0) 

Byggnadsnämnden 1 (0) 0 (0) 

Hyresbostäder 

Falköping 

1 0 

Kommunrevisionen Uppgift saknas Uppgift saknas 

Kommunstyrelsen 3 (7) 1(1) 

Kompetens och 

arbetslivsnämnden 

0 (0) 0 (0) 

Kultur- och 

fritidsnämnden 

2 (0) 1 (0) 

Nämnden för 

Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg 

0 (0) 0 (0) 

Socialnämnden 6 (2) 1 (0) 

Tekniska nämnden 4 (0) 0 (0) 

Valnämnden 0 0 

Överförmyndaren 0 0 

 

Det kan konstateras att det år 2020 har identifierats fler incidenter hos de 

personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun än år 2019, från elva till tjugotvå stycken vid 

en jämförelse mellan de verksamheter som är representerade i båda undersökningarna. Det 

totala antalet identifierade personuppgiftsincidenter i samtliga undersökta verksamheter för år 

2020 är dock tjugotre stycken. I detta resultat saknas dock uppgift från en 

personuppgiftsansvarig.  

Det är positivt att fler incidenter har uppmärksammats jämfört med föregående år, vilket tyder 

på en bättre kunskap och förståelse för incidenter än tidigare. Det har under tiden också 

tillkommit en e-tjänst för anmälan av personuppgiftsincidenter vilket kan ha underlättat 

hanteringen av incidenterna. Dock uppfattas antalet incidenter alltjämt som lågt i förhållande 

till det stora antalet personuppgiftsbehandlingar som sker i kommunens verksamheter. 
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Utbildning behövs för att öka kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter 

och hur de ska hanteras i kommunen.  

Utbildning kring personuppgiftsincidenter för chefer på varje förvaltning/bolag är planerad till 

hösten 2021. Efter genomförd utbildning för chefer planeras ett utskick av ett kortare 

utbildningsmaterial till förvaltningarna/bolaget för utbildning av samtliga anställda, att 

genomföras förslagsvis i samband med arbetsplatsträffar. Genom dessa utbildningsinsatser 

kommer förhoppningsvis kunskapen om personuppgiftsincidenter och hur de ska hanteras att 

öka och därmed också antalet identifierade incidenter.  

 

Resultatet av granskningen kring personuppgiftsincidenter visar vidare att de identifierade 

incidenterna är fördelade över fler personuppgiftsansvariga år 2020 jämfört med år 2019 då 

de flesta incidenter var hänförliga till kommunstyrelsens verksamhet. Att incidenter har 

identifierats hos flertalet personuppgiftsansvariga är positivt eftersom det påvisar att det finns 

en fungerande rutin för incidenthantering i de flesta verksamheter. Alltjämt finns det dock 

verksamheter där det varken under år 2019 eller 2020 har identifierats någon 

personuppgiftsincident. Det kan framstå som positivt att det inte har identifierats någon 

incident eftersom det skulle kunna innebära att det inte har inträffat någon 

personuppgiftsincident. Sannolikheten för att det under två års tid inte har inträffat någon 

personuppgiftsincident bedöms dock som låg då det exempelvis räcker att ett mail 

innehållandes personuppgifter skickas till fel person för att det ska vara fråga om en 

personuppgiftsincident.  

Att personuppgiftsincidenter inte uppmärksammas kan utöver bristande kunskap handla om 

rädsla för att påvisa misstag. Det är därför viktigt att det skapas en kultur i kommunen där det 

ses som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas så att åtgärder kan vidtas för att 

omedelbart lindra konsekvenserna av den inträffade incidenten men också att åtgärder vidtas i 

ett längre perspektiv för att minska risken för att liknande incidenter inträffar igen.  

 

Det kan vidare konstateras att det är få av de identifierade personuppgiftsincidenterna som har 

anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten. Det bör framhållas att tröskeln för att anmäla en 

incident till Integritetsskyddsmyndigheten är låg. En personuppgiftsincident ska anmälas till 

tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för de 

registrerades rättigheter och friheter.   

 

Att få personuppgiftsincidenter anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten kan självklart bero 

på att det rör sig om incidenter av mindre allvarlig art som inte bedöms medföra risk för de 

registrerades rättigheter och friheter. En anledning till att de personuppgiftsansvariga tenderar 

att undvika att anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten kan dock 

vara att det råder osäkerhet kring vad en anmälan till tillsynsmyndigheten kan leda till. Enligt 

samma resonemang som ovan är det viktigt att det i kommunen skapas en kultur där det ses 

som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas, hanteras och bedöms på ett 

korrekt sätt så att de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen och vidtar 

adekvata åtgärder. Som framgår av informationen ovan är det också väldigt få anmälningar av 

personuppgiftsincidenter till Integritetskyddsmyndigheten som leder till tillsyn.  
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Dataskyddsombudet kan vara till stöd i bedömningen om en personuppgiftsincident bör 

anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessutom innehåller den uppdaterade rutinen om 

rapportering av personuppgiftsincident vägledning kring hur personuppgiftsansvarig ska göra 

bedömningen om incidenten medför risk för de registrerades rättigheter och friheter. Det 

slutliga beslutet om en incident ska anmälas till tillsynsmyndigheten ligger alltid på 

personuppgiftsansvarig eller den som utsetts att fatta sådant beslut enligt 

delegationsordningen. 

 

Dataskyddsombudet vill i sammanhanget påminna om att alla personuppgiftsincidenter ska 

dokumenteras enligt dataskyddsförordningen, oavsett om de anmäls till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt.   

 

2021-06-30 

Elinor Stenberg, dataskyddsombud 
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Tjänsteutlåtande om anmälan av delegationsbeslut 
augusti 2021, kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 

delegationsbeslut för perioden 2021-08-01 – 2021-08-31.         

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Delegationslistor 
Stöd och försörjningsenheten 919 

Övriga ärenden 
Beslut om studiestartstöd 5 

- varav beslut om förlängning 2 

Ekonomiska frågor 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2021-08-13.  

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet.        

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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