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§43 Dnr 2019/00070 142

Sommarferiepraktik 2020

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att Sommarferiepraktik 2020
för elever i år 1 och 2 på gymnasiet ska genomföras under tre perioder om
vardera tre veckor.

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att Sommarferiepraktik 2020
för elever i år 1 och 2 på gymnasiet ska genomföras med sex timmars
arbetsdag.

3 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ersättningen till
ungdomarna inom Sommarferiepraktik 2020 för elever i år 1 och 2 på
gymnasiet är 55 kronor per timma.

4 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att sommarferiepraktik
endast erbjuds elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet med fullständigt
personnummer.

5 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att 10-15 elever från årskurs
9 som deltagit i Samhällsskydd mellersta Skaraborgs projekt Ungdoms-
styrkan under läsåret 2019-2020 kan erbjudas sommarferiepraktikplats
inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg enligt samma villkor som gäller
årskurs 1 och 2 på gymnasiet.

Bakgrund

Sommarferiepraktik är ett samarbete med Barn- och utbildnings-
förvaltningen och vänder sig till ungdomar i årskurs 1 och 2 på gymnasiet.
Sedan några år finns det ett krav på att ungdomen språkmässigt nått
motsvarande SFI C.

Inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg finns en ambition att ungdomar
från årskurs 9 som deltagit i projektet Ungdomsstyrkan ska kunna erbjudas
en sommarferiepraktikplats inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg som
en avslutning på projektet.

I Ungdomsstyrkan får ungdomar i årskurs nio lära sig hur det kan vara att
arbeta inom räddningstjänsten, polisen och ambulansen. Träffarna är till
största delen förlagda på skolloven.

Ungdomsstyrkan är en del i ett förebyggande arbete. Ett arbete som kretsar
kring att skapa och förbättra relationer med ungdomar. Att möta ungdomar
på ett avslappnat sätt och vara en förebild kan inspirera och hjälpa ungdomen
i sina framtida vägval.
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Antalet platser är 10-15 stycken och dessa beräknas rymmas inom
Kompetens- och arbetslivsnämndens befintliga budget för
Sommarferiepraktik 2020.

Efter en fråga diskuterade nämnden hur ansökningar från föreningar och
andra organisationer som vill ta emot sommarferiepraktikanter ska hanteras.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 oktober 2019, har utarbetats av
verksamhetschef Peter Löfholm.

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 37/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
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§ 44 Dnr 2019/00065 006

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

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

1 Mötesdagar för kompetens- och arbetslivsnämnden samt dess arbets-
utskott under 2020 antas enligt presenterat förslag.

2 Mötesdagar för kompetens- och arbetslivsnämnden samt dess arbets-
utskott skickas till kommunledningskansliet.

Bakgrund

Förslaget till mötesdagar bygger på inlämningstider för årsbokslut,
tertialrapport, delårsbokslut och verksamhetsplan.

Kompetens- och arbetslivsnämnden, klockan 8.30-12.00
torsdag 9 januari Beslutades av KAN 16 oktober 2019.
onsdag 5 februari Heldagsmöte, klockan 8.30-16.30
onsdag 25 mars
onsdag 13 maj
onsdag 10 juni
onsdag 16 september Heldagsmöte, klockan 8.30-16.30
onsdag 14 oktober
onsdag 11 november
onsdag 9 december

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott, klockan 8.00-12.00
onsdag 18 december 2019 Beslutades av KAN 16 oktober 2019.
onsdag 22 januari
onsdag 11 mars
onsdag 29 april
onsdag 27 maj
onsdag 2 september
onsdag 30 september
onsdag 28 oktober
onsdag 25 november

Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 oktober 2019, har utarbetats av
nämndsekreterare Anna Carlsson.

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 38/2019.

Paragrafen skickas til l
Kommunledningskansliet
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§ 45 Dnr 2018/00112 006

Informationsärenden Kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2019

Verksamhetsplan 2020-2022 med Agenda 2030

Arbetet med Verksamhetsplan 2020-2022 fortsatte med att kommunens
miljöstrateg Nina Ramsauer introducerade Agenda 2030 samt ett
arbetsmaterial.

Den 25 september 2015 antog FN Agenda 2030 som med sina 17 mål och
169 delmål syftar till att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets
ekosystem och hejda klimatförändringarna samt säkerställa att alla
människor på jorden ska leva drägliga, jämställda och trygga liv.
Målen är universella, odelbara och lika viktiga. De gäller för samtliga
samhällsaktörer på alla nivåer, ingen ska lämnas utanför. En viktig del i
arbetet är kunskapshöjning.

Sveriges fokusområden inom Agenda 2030 under åren 2018-2020 är:
- Ett jämlikt och jämställt samhälle
- Hållbara samhällen
- En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
- Ett starkt näringsliv med hållbart företagande
- Hållbar och hälsosam livsmedelskedja
- Stärkt kunskap och innovation

Att koppla Falköpings kommuns prioriterade mål till målen inom Agenda
2030 kan stärka kommunens arbete och samarbeten. Kommunens
verksamheter arbetar redan idag med nästan alla 17 mål i sitt dagliga arbete.

Resultatet av den workshop som genomfördes i grupper av politiker och
tjänstemän tas med in i arbetet med Verksamhetsplan 2020-2022 som
beslutas vid nämndens möte 9 januari.

Arbetsmarknad

Peter Löfholm informerade om olika delar av arbetsmarknadsenhetens
verksamhet.

Arbetslöshetssiffrorna för oktober. Öppet arbetslösa eller i program 18-64 år:
riket 7,1 %, Falköping 8,6 % vilket är 1 366 personer. Motsvarande siffror
för utrikesfödda är för riket 19,5 % och för Falköping 34,1 % vilket är 864
personer.
Öppet arbetslösa eller i program 18-24 år: riket 9,2 %, Falköping 12,8 %
vilket är 245 personer. Motsvarande siffror för utrikesfödda är för riket 24,9
% och för Falköping 40,2 % vilket är 134 personer.
Den som vill ta del av mer statistik gällande arbetslöshet kan gå till

Juster signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Arbetsförmedlingens hemsida och välja Statistik och analyser.
I gruppen utrikes födda återfinns både de med europeisk och utom europeisk
bakgrund.

Arbetsförmedlingens svar den 1 november blev inte så klargörande som man
önskat. Klart är att myndigheten byter skepnad och att fristående aktörer
kommer att rusta och matcha arbetssökande i de flesta fall. Förslagen man
lämnat till regeringen innebär att arbetsförmedlingen även fortsättningsvis
har ansvar för upphandling och uppföljning gällande LOV, lagen om
valfrihetssystem, att de kommer att bedöma och följa upp de arbetssökande
och att de ska tillhandahålla digital självservice för arbetssökande.
Den samverkan Arbetsförmedlingen har idag har utvecklats med
utgångspunkt i verksamhet i egen regi. Arbetsförmedlingen räknar med att
kvarstå som ansvarig för strategisk samverkan och samordning medan den
operativa samordningen av insatser utförs av fristående aktörer. På frågan
om kommuner ska kunna agera som LOV -aktörer vill arbetsförmedlingen
inte lämna något svar.
Samverkan med kommunerna kommer att förändras då en annan aktör kan
komma att koordinera de operativa insatserna för en individ som exempelvis
studerar på kommunal vuxenutbildning och samtidigt tar del av andra
insatser.
Det finns fortfarande stor osäkerhet gällande Arbetsförmedlingens framtid
och hur deras tidigare arbetsuppgifter ska omhändertas framgent.

En ESF-ansökan kommer att skickas in före 25 november gällande projektet
En plattform för alla. Även ESF-projekten påverkas av Arbetsförmedlingens
förändringar då de står helt utanför ansökan.

Utvärderingen av kommunens arbetsmarknadsstrategi kommer att göras av
Jonas Hult som tidigare i höst presenterade utvärderingen av projektet
Plattformen för nämnden och andra intressenter.

Det är nu klart att arbetsförmågebedömningarna inom Arbetsmarknadscenter
kommer att göras av en arbetsterapeut från Socialförvaltningen som kommer
att arbeta 40 % på Arbetsmarknadscenter. Peter är mycket nöjd med den,
inom kommunen, interna lösningen.

Internkontroll 2019

Anna Carlsson presenterade resultatet av Internkontrollgruppens arbete
under första halvåret 2019. Gruppen har kontrollerat rutinerna gällande
Fakturering, Leverantörsfakturor, Avtalsbevakning, Undertecknande av
avtal och Beslutsfattande. Enligt planen skulle även Representation
kontrollerats under våren men av olika orsaker fick denna kontroll flyttas till
hösten.

Gruppen har inga synpunkter utifrån de kontrollerade rutinerna och de
förbättringsförslag som framkommit tas med i arbetet med Internkontrollplan
2020 samt Rapport över utförd internkontroll 2019.
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Revider ing av reglemente för kompetens- och
arbetsl ivsnämnden

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med förvaltningarna arbetat
fram förslag på reviderade nämndreglementen. Reglementena är anpassade
enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) nya mall. Inför ärendets
fortsatta handläggning ges samtliga nämnder möjlighet att yttra sig över
förslaget.

Sandra Lidberg presenterade förslaget och visade på ändringar utöver de som
gjorts enligt SKLs nya mall. Nämndens politiker fick sedan möjlighet att
diskutera förslaget och komma med frågor och synpunkter.

Frågorna kommer att ställas till kommunjurist Sara Cronholm och beslut om
remissvar fattas vid nämndens möte 11 december.
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§ 46 Dnr 2018/00113006

Anmälningsärenden Kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2019

Delegationsbeslut

• Delegation av personalärenden
Anställningar enligt delegationsprotokoll oktober 2019.

• Delegation i övriga ärenden
Beslut om studiestartsstöd enligt delegationsprotokoll oktober 2019.

Besök i verksamhet

Den socialdemokratiska gruppen gjorde ett besök på Arbetsmarknadscenter
den 30 oktober 2019.

Övriga anmälningsärenden

Inga övriga anmälningsärenden togs upp.
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