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§47 Dnr 2019/00051 003

Revidering av reglemente för Kompetens- och
arbetslivsnämnden 2019

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till
reviderat reglemente.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med förvaltningarna arbetat
fram förslag på reviderade nämndreglementen. Reglementena är anpassade
enligt Sveriges kommuner och landstings (SKLs) nya mall.

Inför ärendets fortsatta handläggning ges samtliga nämnder möjlighet att
yttra sig över bifogat förslag.

Reglementet diskuterades vid nämndens möte 11 november och då föreslogs
en mindre ändring i § 3. I underlaget har nämnder lagts till i meningen ...
genom samverkan med andra berörda myndigheter och nämnder samt genom

Tjänsteutlåtandet, daterat den 20 november 2019, har utarbetats av
nämndsekreterare Anna Carlsson.

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 42/2019.

Paragrafen skickas t il l
Kansliavdelningen

Jus,ter
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§ 48 Dnr 2019/00074 001

Beslut om att utse skolchef

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att utse förvaltningschef för
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen till skolchef inom nämndens
ansvarsområde i enlighet med 2 kap 8a § skollagen.

Bakgrund

Enligt en bestämmelse i 2 kap 8a § skollagen (2010:800) som trädde ikraft
den 1 juli 2018, ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda
huvudmannen med att se till att de föreskrifter, lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens
verksamhet inom skolväsendet.
Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alla skolformer, från
förskola till särskild utbildning för vuxna samt fritidshemmet.
Kravet på att utse skolchef gäller för såväl offentliga som fristående
huvudmän.
Bestämmelsen syftar till att påvisa att det ska finnas en eller flera personer i
huvudmannens organisation som ska se till att gällande föreskrifter följs.
Samtidigt vill man tydliggöra att det ligger i skolchefens ansvarsområde,
inom ramen för sina befogenheter, att åtgärda eventuella brister inom
verksamheten utifrån vissa författningskrav. Om detta inte räcker ska
huvudmannen som är ytterst ansvarig informeras.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 november 2019, har utarbetats av
nämndselcreterare Anna Carlsson.

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 43/2019.
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§ 49 Dnr 2018/00112 006

Informationsärenden Kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2019

Arbetsmarknad

Peter Löfholm informerade om olika delar av arbetet inom Arbetsmarknads-
enheten.

Efter att Arbetsförmedlingen redovisat sina svar på ett antal frågor 1
november kommer en utredare att tillsättas från 9 december. Redovisning
ska ske 29 maj och de frågor som ska utredas är:

• Får kommunerna agera som extern aktör?
• Om kommunerna inte far agera som extern aktör hur kan man göra

för att det ska bli tillåtet?
• Vilka blir konsekvenserna och hur allvarliga blir de om kommunerna

far agera som extern aktör?

Den 9 december meddelade regeringen att det fortsatta arbetet med att
reformera Arbetsförmedlingen skjuts fram ett år för att ge mer tid för att
kvalitetssäkra reformen. Kvalitet och kontroll ska vara styrande och oseriösa
aktörer ska kunna utestängas och fristående aktörer ska inte kunna välja bort
arbetssökande utifrån förväntad lönsamhet. Samverkan mellan
Arbetsförmelingen, kommuner och myndigher och andra aktörer ska
säkerställas och det ska säkerställas att Arbetsförmedlingen har närvaro och
en fungerande verksamhet i hela landet, både under genomförandeperioden
och på lång sikt.

Arbetsförmedlingens prognos är att långtidsarbetslösheten kommer att öka
kraftigt samt att arbetslösheten kommer att öka generellt under kommande
år.

Det är ett högt tryck på Arbetsmarknadscenter som en följd av att
Arbetsförmedlingen lämnat Falköping. För att ge medborgare praktisk hjälp
på vägen mot arbete eller studier kommer ett arbete med Öppet torg att
inledas.

YH Signaltekniker

Myndigheten för yrkeshögskolan har hört av sig angående den ansökan om
att få fortsätta med YH Signaltekniker som lämnats in under 2019. Budgeten
bygger på ett statsbidrag på 115 000 kronor per årsplats och myndighetens
fråga gällde om det finns någon möjlighet att minska den posten. Svaret till
myndigheten blev att ansökan med budget kvarstår. Myndighetens beslut
lämnas 8 januari 2020.

Jute amas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Utbildningsstarter januari 2020

Samuel Rundin informerade om ansökningar till Allmänna ämnen. Ansökan
för start i januari 2020 var öppen till 1 december och antagning sker 17
decmber. Vid fyra av de åtta kursstarterna på ett år startar grundläggande och
gymnasiala kurser på schema både dag och kvällstid samt på närdistans. Vid
de övriga fyra kursstarterna startar bara gymnasiekurser på närdistans.
Antalet som påbörjat kurser har ökat under 2019 jämfört med 2018.
Inför kursstart i januari 2020 har det kommit 300 ansökningar.

I Åsa Sandbergs frånvaro informerade Thomas Ros om antagningar till
undervisning i svenska för invandrare. Totalt är det stadigt ca 350 elever
men det syns tydligt att antalet elever kopplade till etableringsersättning har
minskat under året. Den minskningen kommer med största sannolikhet att
fortsätta även under 2020.

Thomas informerade om ansökningar till Yrkesutbildningar. Antagning till
yrkesutbildningar på gymnaisal nivå kommer att pågå ända fram till kursstart
vecka 3 2020. Hittills har det kommit in 411 ansökningar till totalt 100
platser. Av de 411 ansökningarna är 199 behöriga att söka utbildning och en
person kan ha sökt flera utbildningar. Det syns en tydlig ökning i antalet
ansökningar inför januari 2020 i jämförelse med de senaste
ansökningsperioderna.
Falköping kommer inte att starta utbildning lärling Vård och omsorg under
våren 2020. Bamskötarutbildning kommer bara att starta som
lärlingsutbildning.
Marknadsföring av yrkesutbildning sker gemensamt i Skaraborg på den 11
december 2019

Inför 2020 har 21 individer från Falköping sökt yrkesutbildningar genom
Yrkesbyrån Skaraborg.

Under 2019 har Falköping betalat in en miljon kronor till den gemensamma
Yrkesbyrån. Totalt har 41 personer beviljats utbildning i Yrkesbyrån under
2019.

Juste(amas,signaturer
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§ 50 Dnr 2018/00113 006

Anmälningsärenden Kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2019

Delegationsbeslut

• Delegation av personalärenden
Anställningar enligt delegationsprotokoll november 2019.

Besök i verksamhet

Inga besök i verksamhet har gjorts sedan senaste nämndsmötet.

Övriga anmälningsärenden

Inga övriga anmälningsärenden togs upp.

Justgramas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks


