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§ 1 Dnr 2019/00082 040

Budget 2020 — Budget 2020 och Verksamhetsplan 2020-
2022

Kompetens- och arbetsl ivsnämndens beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Verksamhetsplan 2020-2022
enligt presenterat förslag.

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar detaljbudget 2020 enligt
presenterat förslag.

Bakgrund

Nämndens versamhetsplan utgår från kommunens flerårsplan 2020-2022
som beslutades av kommunfullmäktige den 25 november 2019.
Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska vara med och bidra till
att de kommunövergripande målen uppfylls.

Några av rubrikerna i dokumentet är
• Vision, mål och styrning
• Planeringsförutsättningar
• Resultatbudget
• Verksamhetsbudget
• Investeringsplan

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 december 2019, har utarbetats av
förvaltningschef Sandra Lidberg.

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 48/2019.

Justerarnas signaturer z- y Protokollsutdraget bestyrks
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§ 2 Dnr 2019/00083 001

Internkontroll 2020 — Internkontrollplan 2020

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Internkontrollplan gällande från
1 januari 2020 för Kompetens- och arbetslivsförvaltningen enligt
presenterat förslag.

Bakgrund

Internkontroll på kompetens- och arbetslivsförvaltningen sker enligt plan
som antas av nämnden. Planen är i vissa delar gemensam för hela
kommunen och i vissa delar specifik för förvaltningen. Förslaget till plan har
tagits fram genom riskanalys.

Följande kontrollpunkter finns med i förslaget:
• Avtalsbevakning
• Nämndsbeslut
• Avtalssignering
• GDPR
• Extern och intern representation
• Rekvirering av ekonomiska medel
• Material och inventarier
• Fakturering
• Leverantörsfakturor
• Back -up
• Avslut av tjänst/nyanställning
• Beslutsfattande

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 december 2019, har utarbetats av
nämndsekreterare Anna Carlsson.

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 49/2019.

Justerarnas signaturer ,' Protokollsutdraget bestyrks
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§ 3 Dnr 2019/00084 001

Plan mot kränkande behandling för KAF 2020

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar förvaltningens Plan mot
kränkande behandling 2020 enligt presenterat förslag.

Bakgrund

Under senhösten 2019 har förvaltningen reviderat den Plan mot kränkande
behandling som togs fram och beslutades inför 2019.

Varje arbetslag ska ta hänsyn till denna plan i sin utvecklingsplan och i det
dagliga arbetet.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling kommer att revideras
årligen och visar KAFs arbete med att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling oavsett:

• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• funktionsvariation
• sexuell läggning
• ålder

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 december 2019, har utarbetats av
förvaltningschef Sandra Lidberg.

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 50/2019.

Justerarnas signaturer
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§ 4 Dnr 2019/00073 001

Remiss av Riktlinje för förebyggande arbete med
ANDTS-frågor - alkohol, narkotika, dopning, tobak och
spel

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget att anta
Riktlinje för förebyggande arbete med ANDTS-frågor med tillägget att
problematiken kring spel bör belysas ytterligare.

Bakgrund

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutade vid sitt möte 18
september 2019 att återremitterar ärendet om riktlinje för förebyggande
arbete med ANDTS-frågor till kommunledningsförvaltningen och ge
förvaltningen i uppdrag att skicka riktlinjen på remiss till samtliga nämnder.

Det förebyggande arbetet med ANDTS-frågor är ett gemensamt ansvar för
alla kommunala verksamheter tillsammans med andra samhällsaktörer och
medborgare. En viktig förutsättning för att nå en god måluppfyllelse är
därför ett fungerande samarbete med andra myndigheter, organisationer och
ideella krafter i kommunen.

Syftet med riktlinjen för förebyggande arbete med ANDTS-frågor är att visa
färdriktning och viktiga utgångspunkter i kommunens arbete med ANDTS-
frågor. Riktlinjen tar sin utgångspunkt i FNs globala program för hållbar
utveckling (Agenda 2030), FNs konvention om mänskliga rättigheter, FNs
barnkonvention samt nationella riktlinjer och handlingsplaner inom det
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska området.

Falköpings kommun har valt att följa det övergripande nationella målet i den
förebyggande ANDT-strategin och följa regionens strategi där spel om
pengar är med. Lokalt tar riktlinjen sin utgångspunkt i kommunens mål och i
folkhälsoplanen.

För att få en helhetssyn där ANDT-arbetet sätts i rätt sammanhang behöver
ANDT-arbetet samordnas med andra närliggande arbetsområden som till
exempel psykisk ohälsa, brotts- och våldsprevention och föräldrastöd.

Det förebyggande och främjande arbetet ska stärka och stödja individen så
att hjälp från specialister och åtgärdande stöd inte behövs.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 10 december 2019, har utarbetats av
förvaltningschef Sandra Lidberg.

Kompetens- och arbetslivsnärrmdens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 51/2019.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 5 Dnr 2019/00076 142

Fråga från FAIK Orientering om sommarferiepraktik
2020

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att avslå FAIK Orienterings
förfrågan om sommarferiepraktikplatser inför sommaren 2020.

Bakgrund

FAIK Orientering har ställt en fråga till Falköpings kommun om de kan få
tillgång till sommarferiepraktikplatser för att bedriva orienteringslek/
orienteringsskola samt delta i förberedelserna inför klubbens USM-
arrangemang sommaren 2020.

Sommarferiepraktik är ett samarbete mellan Kompetens- och
arbetlivsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen och vänder
sig till ungdomar i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Praktikplatserna återfinns
inom kommunens verksamhet och varje praktikant jobbar sex timmar per
dag under tre sommarlovsveckor.

Kommunens personalavdelning har efter en fråga från förvaltningen varit i
kontakt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) angående FAIK
Orienterings förfrågan om feriepraktikplatser 2020.

Om en förening får tillgång till sommarferiepraktikplatser är det fortfarande
Falköpings kommun, som anställande part, som har arbetsgivaransvar utan
full kontroll över exempelvis kompetensen hos handledare samt
arbetsuppgifter och arbetsmiljöansvar. Situationen blir sådan att kommunen
hyr ut personal gratis. Kommunen har ingen möjlighet att hyra ut personal i
något sammanhang.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 december 2019, har utarbetats av
förvaltningschef Sandra Lidberg.

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 52/2019.

Paragrafen skickas til l
FAIK Orientering

Justerarnas signaturer
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§ 6 Dnr 2019/00089 006

Informationsärenden kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2020

YH-utbildning

Thomas Ros informerade om att Myndigheten för yrkeshögskola den 8
januari lämnade besked om vilka utbildningar som beviljats start och
statsbidrag. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen hade lämnat in tre egna
ansökningar. YH Guldsmed har beviljats tre kursstarter från hösten 2020.
YH Signaltekniker har beviljats två kursstarter från hösten 2020. Ansökan
om den nya utbildningen Specialistundersköterska inom måltid och näring
avslogs.
Vid nämndens möte 5 februari tas beslut om YH Signaltekniker startar 2020.

Falköping har funnits med som satellitort i ytterligare tre ansökningar varav
ingen beviljades start och statsbidrag.

Arbetsmarknad

Peter Löfholm informerade om olika delar inom arbetet med arbetsmarknad.
Efter att Arbetsförmedlingens kontor i Falköping lagts ner sker alla besök i
Skövde och det finns problem för individer att ta sig dit.

Peter har träffat Arbetsförmedlingen angående att arbetet med reformeringen
skjuts upp ett år men det finns inga planer på att att åter öppna kontoret i
Falköping. Det är inte heller aktuellt att Arbetsförmedlingen att ha tjänste-
män på plats i Arbetsmarknadscenters lokaler.

Ett positivt besked som kommit under hösten är att Extra -tjänster får en
fortsättning. Falköpings kommun kommer att ha 45-50 platser. All
administration kring tjänsterna sker inom KAF men arbetsgivaransvaret
finns på den förvaltningen där individen är anställd.

Connect kommer att flytta till Arbetsmarknadscenter under januari.
Verksamheten kommer dock att finnas kvar i Dotorpsområdet.

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en skrivelse om det
allvarliga läget kring Arbetsförmedlingen och om de allvarliga konsekvenser
det får för framför allt kommuner. Under december 2019 har
Arbetsförmedlingen fått ett nytt regleringsbrev.

SKRs skrivelse:
https://skr.se/download/18.7ac7d9cfl 6ef9a6cd174318d/1576252750288/07-
19-01561-Skrivelse-Arbetsmarknadspolitik.pdf

Arbetsförmedlingens regleringsbrev:
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20264
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§ 7 Dnr 2019/00091 006

Anmälningsärenden kompetens- och
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2020

Delegat ionsbeslut

• Delegation av personalärenden
Anställningar enligt delegationsprotokoll december 2019

Besök i verksamhet

• Majoritetsgruppen genomförde den 19 december 2019 ett
verksamhetsbesök.

Övriga anmälningsärenden

• Inga ärenden togs upp.

Justerarnas signaturer
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Protokollsutdraget bestyrks


