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Pernilla Nordberg (C)
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. ers. C. Sjöberg
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Anna Jonsson (KD)
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Dag Högrell (L), tj.g. ers. D. Josefsson, § 40-42, från kl. 10.40
Emelie Brännmark (M)
Johanna Johansson (SD)
Christopher Miinch (SD)

Yesim Göc (S), från kl. 8.45
Emil Eståbanez (V)
Dag Högre!! (L), till kl. 10.40

Sandra Lidberg, förvaltningschef
Anna Carlsson, nämndsekreterare
Peter Löfholm, verksamhetschef
Maria Mannvik, förvaltningsekonom
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Emma Björkman, arbetsmarknadskonsulent, § 41
Sarah Fagerström, ungdomsstrateg, § 41
Aya Henawi, Unga kommunutvecklare, § 41
Zeynab Hussaini, Unga kommunutvecklare, § 41
Salma Rifai, Unga kommunutvecklare, § 41
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§ 39 Dnr 2019/00047 615

Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg - mot stärkt
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med
svenska som andraspråk (U2019/02278/GV)

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar det presenterade remissvaret
gällande utredning för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för
elever med svenska som andraspråk (KLIVA) som sitt eget.

Deltar ej  i beslutet

Johanna Johansson (SD) och Christoffer Miinch (SD) deltar ej i beslutet.

Bakgrund

Falköpings kommun är remissinstans gällande utredning för stärkt kvalitet
och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
(KLIVA) och remissvaret har tagits fram av rektorerna för de olika delarna
av vuxenutbildningen på Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF)
Falköpings kommun.

Sammanfattning av utredningens förslag
Huvudmannen ska under tiden för sfi-studier (utbildning i svenska för
invandrare) erbjuda en sammanhållen utbildning, utgående från en
utbildningsplan framtagen av olika aktörer däribland Arbetsförmedling och
representant för vuxenutbildning. Elever inom den sammanhållna
utbildningen ska garanteras en undervisningstid om minst 23 timmar per
vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. Vilket innebär studier inom
sfi i kombination med andra aktiviteter som till exempel orienteringskurs,
kurs på grundläggande eller gymnasial nivå, praktik eller annat.

Kommentarer till utredningen av vuxenutbildningens rektorer
Rektorsgruppen har valt att fokusera på, och yttrande sker på de delar av
utredningen som behandlar, samverkan med Arbetsförmedlingen samt
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.

Arbetsförmedlingens förändrade roll kommer att påverka möjligheterna till
dialog och informationsutbyte. Som vi uppfattar det är rollfördelningen inom
Arbetsförmedlingen oklar vilket påverkar genomförandet av vissa förslag i
utredningen däribland förslaget om samråd.

Utredningens förslag gällande sammanhållen utbildning för de elever som
omfattas om utbildningsplikt enligt förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kommer att påverka
kommunens budget. Som utredningen påtalar kan även övriga elever med
samma behov erbjudas utökade aktiviteter. Ekonomiska och organisatoriska

Justerernps si naturer Protokollsutdraget bestyrks
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förutsättningar kommer bli en utmaning för Falköpings kommun som över
tid haft hög inflyttning av nyanlända i behov av utbildning.

Med hänvisning till detta ställer sig Falköpings kommun dock positiv till
utredningens syfte att sfi-elever ska erbjudas utbildning av god kvalitet som
motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra
genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och
kombinationer med andra insatser inom vuxenutbildning.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 september 2019, har utarbetats av rektor
Åsa Sandberg.

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 32/2019.

Yrkanden
Niclas Hillestrand (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Paragrafen skickas t il l
Utbildningsdepartementet
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§ 40 Dnr 2019/00065 006

Mötesdagar och tider 2020 för kompetens- och
arbetslivsnämnden och dess arbetsutskott

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att nämndens arbetsutskott
sammanträder onsdag 18 december 2019 klockan 8.00.

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att nämnden sammanträder
torsdag 9 januari klockan 8.30.

Bakgrund

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet har tillsammans bildat en ny majoritet i Falköpings kommun
med 26 mandat av totalt 51 i fullmäktige.

Som en följd av detta har beslut om Flerårsplan 2020-2022 och Budet 2020
flyttats från fullmäktiges möte 28 oktober till mötet 25 november.

Förvaltningens Verksamhetsplan 2020-2022, Budget 2020 och
Internkontrollplan 2020 ska enligt ekonomikontorets planering vara beslutad
senast 31 januari 2020. Förvaltningen föreslår därför att sammanträde med
beslut i dessa tre ärenden planeras till torsdag 9 januari 2020 med beredande
möte för arbetsutskottet onsdag 18 december 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 25 september 2019, har utarbetats av
nämndsekreterare Anna Carlsson.

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 33/2019.

Paragrafen skickas t il l
Kommunledningskansliet
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§ 41 Dnr 2018/00112006

Informationsärenden Kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2019

LUPP 2018

Sarah Fagerström, kommunens ungdomsstrateg, presenterade resultatet från
LUPP 2018, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Med sig hade hon tre
unga kommunutvecklare Aya Henawi, Zeynab Hussaini och Salma Rifai
som svarade på frågor.

Syftet med undersökningen, som genomförs i enkätform, är att få fram
underlag för arbetet med unga i Falköping. De delar som tas upp är
inflytande och demokrati, skola, hälsa, trygghet, fritid samt arbete och
framtid. Enkäten har tagits fram av MUCF, myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Den genomförs vart tredje år med första år 2015.

Undersökningen genomförs bland elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet.
2018 svarade 87 % av eleverna i årskurs 8 och 75 % av eleverna i år 2,
sammanlagt 583 svar.

Sarahs sammanfattningn av rapporten visar följande.
• En stor andel unga är nöjda med sin fritid och det utbud som finns i

Falköping — men trenden går nedåt.
• Nöjdheten med skolan och synen på möjligheterna att påverka i skolan

har försämrats i årskurs 8, men i år 2 är det (i stort sett) tvärtom.
• Delaktighet och inflytande är ganska oförändrat sedan 2015, men pojkars

intresse för att påverka har ökat. Intresset är överlag högre än i riket.
• Förtroendet för politiken är sämre i år 2 än årskurs 8. Ca 40 % av de

unga vill påverka, men anser sig ha små möjligheter att framföra sina
åsikter till beslutsfattarna. Över 20 % vill påverka och tror sig ha goda
möjligheter.

• Anledningar till att man inte vill vara med och påverka är exempelvis
ointresse, men även att man tror att det inte spelar någon roll eller att
man inte vet hur.

• Tryggheten på offentliga platser och i kollektivtrafiken i kommunen har
minskat.

• Tjejers utsatthet har ökat.
• Tjejers psykiska ohälsa som stress och nedstämdhet, har ökat. Tjejer och

killar i år 2 lider i lika stor utsträckning av sömnsvårigheter.
• På frågan om vad som orsakar stress är skolan och betygsystemet de allra

vanligaste svaren.
• Fler tjejer än killar vill studera vidare efter gymnasiet. Över 70 % av

både tjejer och killar vill flytta från kommunen efter studenten.
• 90 % av ungdomarna som gjort LUPP ser positivt på sin framtid.

Justerarnas signaturer 4/vi__ Protokollsutdraget bestyrks
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Sommarfer iepraktik  2019

Emma Björkman presenterade en sammanställning av de enkät-
undersökningar som genomförts dels bland de ungdomar som haft
sommarferiepraktikplats och dels bland de handledare/chefer/medarbetare
som tagit emot ungdomarna.

Antalet sökande ungdomar inför sommaren var totalt 282 stycken varav 216
har genomfört sin praktik. Antalet anmälda arbetsplatser var totalt 268
stycken. 127 av 216 ungdomar svarade på enkäten. Siffran för
handledare/chef/medarbetare var 42 av 65.

Budget för Sommarferiepraktik 2019 var 1 500 000 kronor och utfallet
1 220 636 kronor.

98 % av ungdomarna svarar att de är nöjda med sin praktikplats och 97 % att
de fick ett bra bemötande från personal på arbetsplatsen.

Inför praktikperioden var det 35 % av ungdomarna som kunde tänka sig ett
liknande arbete i framtiden. Efter praktikperioden är siffran 49 %.

98 % av handledare/chefer/medarbetare tycker att de fick tillräcklig
information om praktiken och praktikanterna samt vad som förväntades av
dem inför praktikperioden. 98 % av dem upplever att det var positivt att ta
emot praktikant på arbetsplatsen och 100 % är nöjda med praktikanternas
insatser.

Internkontroll 2019

Presentationen av arbetet med internkontroll inom förvaltningen under första
halvåret 2019 bordläggs och tas upp på nämndens möte 13 november.

Revider ing av reglemente för Kompetens- och arbetslivs-
nämnden 2019

Förslaget till reglemente bordläggs och kommer att diskuteras vid nämndens
möte 13 november. Ärendet tas upp för beslut vid nämndens möte 11
december.

Arbetsmarknad

Peter Löfholm informerade om att tjänsten som arbetsterapeut inom Arbets-
marknadsenheten åter är vakant. Till den tjänsten kommer nu att rekryteras
en person som är kunnig och erfaren inom arbetsträning och arbets-
förmågebedömning. De moment som måste göras av arbetsterapeut kommer
att göras i ett samarbete med Socialförvaltningen.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerar inte länge och det är en direkt
följd av myndighetens förändringsresa. De som drabbas mest är de individer
som är i behov av åtgärder.
Inom olika delar förväntas förtydliganden och klargöranden den 1 november
då Arbetsförmedlingen ska svara på ett antal frågor om det fortsatta arbetet.

Justera a signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Innan dess kommer troligen inga svar till de kommuner som ansökt om att få
ingå i pilotprojekt där kommunen själv tar en del av Arbetsförmedlingens
arbetsuppgifter och ansvar.

Arbetet enligt arbetsmarknadsstrategin som beslutades av kommun-
fullmäktige under 2016 ska utvärderas av extern part. Utvärderingen är tänkt
att visa det som behöver förändras men också det som har fungerat bra.
Upphandling av utvärderingen sker under hösten 2019 och genomförs
snarast efter det.

Den ansökan till ESF-rådet gällande projektet En plattform för alla
beviljades inte. Arbetsmarknadsenheten har av rådet uppmanats att göra en
ny ansökan inför november.

Verksamhetsplan 2020-2022 samt Årshjul kvalitets- och
utvecklingsarbete + styrkedja

Maria Mann-vik och Åsa Tidquist presenterade tidsplanen för nämndens
arbete med Verksamhetsplan 2020-2022 och startade upp arbetet.

• KAN 16 oktober — Presentation av den tänkta processen samt
gruppdiskussioner

• KAN AU 30 oktober — Dialog utifrån diskussioner 16 oktober
• KAN 13 november — Dialog utifrån förslag från förvaltningen gällande

mål och fokusområden
• KAN 9 januari 2020 — Beslut om Verksamhetsplan 2020-2022, Budget

2020 samt Internkontrollplan 2020.

Maria och Åsa presenterade ett antal faktorer som spelar in i arbetet med
verksamhetsplan. Politikerna delades in i mindre grupper och fick 40
minuter för diskussioner utifrån tre frågor:
• Inom vilka övergripande mål ska KAN arbeta?
• Vad ska KAN arbeta med inom målen?
• Vilka utmaningar kan påverka kommande arbete

Som avslutning på diskussionerna fick politikerna svara på frågan:
• Vad tycker du är det viktigaste inför 2020-2022?

Materialet från diskussionerna kommer nu att tas med i förvaltningens arbete
med verksamhetsplan och bli en grund för diskussionerna vid nämndens
möte 13 november.

J ust er signaturer,
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§ 42 Dnr 2018/00113006

Anmälningsärenden Kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2019

Delegationsbeslut

• Delegation av personalärenden
Personalärenden enligt delegationsprotokoll september 2019.

• Delegation avseende ekonomiska frågor
Utse utanordnare och attestanter enligt delegationsprotokoll september
2019.

Besök i verksamhet

• Inga verksamhetsbesök har genomförts sedan senaste nämndsmötet.

Övriga anmälningsärenden

• Inga övriga anmälningsärenden togs upp.
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