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§ 8 Dnr 2019/00007 001 

Internkontroll 2019 – Rapport över utförd internkontroll 
2019 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 
 gällande internkontroll på kompetens- och arbetslivsförvaltningen 2019 
 och skicka den vidare till ekonomikontoret.  

Bakgrund 
Under 2019 har Kompetens- och arbetslivsförvaltningen genomfört 
internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan. Kompetens- 
och arbetslivsförvaltningens internkontrollgrupp har under 2019 bestått av 
Yvonne Fällström, Erika Klar, Janet Larsson och Lennart Rydsmo. 

Utfallet av kontrollerna är gott.  

Följande synpunkter har framkommit i kontrollerna: 
 Gränsen vid avtalsskrivning bör inte enbart baseras på ett belopp utan 

också på antalet avtal per år.  
 Gruppen skulle genom ett stickprov kunna följa ett delegations-

ärendes gång. 
 Det är viktigt att leverantörsfakturor har rätt adress och rätt YY-kod 

för att den inte ska hamna fel och därmed bli försenad. 
 Det finns risker med att ha ett externt scanningsföretag med vanlig 

postgång då det kan bli förseningar i hanteringen med straffavgifter 
som följd.  

 Dubbelregistrering och -betalning av faktura kan ske på grund av 
svagheter i nuvarande ekonomisystem.  

 Varje nyanställd borde få en mentor i arbetslaget. 

Följande kontrollområden har ingått i planen under 2019:  
1. Avtalsbevakning 
2. Nämndsbeslut 
3. Undertecknande av avtal 
4. Utbetalningar 
5. Extern och intern representation 
6. Rekvirering av ekonomiska medel 
7. Material och inventarier 
8. Fakturering 
9. Leverantörsfakturor 
10. Back-up 
11. Avslut av tjänst/nyanställning 
12. Beslutsfattande 
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Tjänsteutlåtandet, daterat den 13 januari 2020, har utarbetats av 
nämndsekreterare Anna Carlsson.  

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 
under § 2/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Ekonomikontoret            
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§ 9 Dnr 2020/00007 615.7 

YH Signaltekniker 2020 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att utbildningen YH 
 Signaltekniker inte startar i augusti 2020, planerad start sker preliminärt i 
 augusti 2021. 

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att en utredning gällande 
 medfinansiering från branschen eller annan intressent ska genomföras. 

3 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att en förutsättning för att 
 YH Signaltekniker ska starta i augusti 2021 är att minst nio behöriga 
 sökande antagits till utbildningen.     

Reservation 
Niclas Hillestrand (S), Arne Gunnarsson (S) och Amanda Berglund (S) 
reserverar sig till förmån för Niclas Hillestrands yrkande.       

Bakgrund 
Den ettåriga utbildningen till Signaltekniker har funnits på Lärcenter sedan 
2014. Signaltekniker är ett mycket stort bristyrke, de utbildningsplatser som 
finns i Sverige täcker inte på långt när efterfrågan. Antalet studerande per 
utbildningsomgång på Lärcenter har varierat mellan 5 och 9.      

I februari 2019 tog nämnden beslut om att inte starta YH Signaltekniker i 
augusti 2019. Vid samma möte beslöts att förvaltningen skulle göra en ny 
ansökan för utbildningen med start 2020 och att ärendet skulle upp till beslut 
i februari 2020, under förutsättning att utbildningen fick beslut om start. 
Orsaken till utbildningsuppehållet var att kommunens medfinansiering 
bedömdes för hög, den har varit ca 1,7 mkr per år de senaste åren. 
Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till lägre 
kommunal medfinansiering.  

Nuläge 
7 januari 2020 beslöt Myndigheten för yrkeshögskolan (dnr MYH 
2019/2557) att utbildningen Signaltekniker beviljades 3 utbildnings-
omgångar med 12 studerandeplatser i varje omgång. Beviljat statsbidrag 
uppgår till 115 000 kronor per årsplats.  

Enskilt största orsaken till den höga kostnaden för utbildningen är att de 
studerande två år efter avslutad utbildning ansöker om ett säkerhetscertifikat 
(SISÄ) för att kunna arbeta som signaltekniker. Trafikverket, som utfärdar 
certifikatet, kontrollerar att utbildningen har utförts av Trafikverksskolans 
(TVS) godkända lärare och att föreskrivet antal undervisningstimmar är 
utförda. Kostnaden för att säkerställa detta absoluta krav från Trafikverket 
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innebär en undervisningskostnad på 2 300 480 kr per utbildningsomgång 
genom att använda TVS egna lärare.  

Förvaltningen har undersökt möjligheten att använda fristående utbildnings-
konsulter, godkända av TVS, i de delar som inte måste utföras av TVSs egna 
lärare och då sjunker undervisningskostnaden till 1 721 050 kr per 
utbildningsomgång. Således en sänkning av kostnaden per utbildnings-
omgång med 579 430 kr. Osäkerheten ligger i hur hög grad vi kan täcka upp 
med fristående utbildningskonsulter då de har fler uppdrag.      

Driftskostnaden för hyra och städ av specialanpassade lokaler samt övnings-
anläggning och administrativa kostnader uppgår till ca 500 000 kronor per 
utbildningsomgång. Intäkter i form av statsbidrag är 115 000 kronor per 
årsplats.  

Det innebär att utöver den årliga driftkostnaden på ca 500 000 kronor 
kommer den kommunala medfinansieringen att bli följande, baserat på 
antalet studerande och enbart TVS som utbildningsutförare respektive TVS 
och fristående konsulter: 

Antal 
elever: 

Kommunal 
medfinansiering  
med TVS lärare 

Kommunal 
medfinansiering 
med TVS lärare 
och konsulter 

5 1 725 480 kr 1 146 050 kr 
6 1 610 480 kr 1 031 050 kr 
7 1 495 480 kr 916 050 kr 
8 1 380 480 kr 801 050 kr 
9 1 265 480 kr 686 050 kr 

10 1 150 480 kr 571 050 kr 
11 1 035 480 kr 456 050 kr 
12 920 480 kr 341 050 kr 

 

Det finns inget utrymme avsatt i antagen budget för de planerade 
kostnaderna vid start av utbildningen.  

Ansökan YH Tekniker spårbundna fordon 
För närvarande arbetar förvaltningen med en ansökan till YH Myndigheten 
om att få starta en utbildning till Tekniker på spårbundna fordon med start 
2021. Arbetet med utbildningsplanen pågår. Utifrån förvaltningens 
bedömning finns det vissa inslag i denna utbildning som är gemensamma 
med YH Signaltekniker men det är i dagsläget svårt att bedöma i vilken grad 
och vilka eventuella synergieffekter som finns. En försiktig bedömning är att 
lokaler och viss utrustning kan delas samt att utbildningarnas grundläggande 
delar kan samläsas, cirka 3-4 veckors undervisningstid.  
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Fyra alternativ till beslut 
1 Att utbildningen YH Signaltekniker startar i augusti med Trafikverks-

skolan som enda utbildningsutförare. 
2 Att utbildningen YH Signaltekniker startar i augusti med Trafikverks-

skolan och fristående utbildningskonsulter som utbildningsutförare. 
3 Att utbildningen YH Signaltekniker inte startar i augusti, planerad start 

blir preliminärt i augusti 2021. 
Att utbildningen YH Signaltekniker inte kommer starta någon av de tre 
beviljade utbildningsomgångarna..  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 januari 2020, har utarbetats av rektor 
Thomas Ros.  

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 
under § 3/2020.  

Yrkanden 
Då förvaltningen i tjänsteutlåtande överlämnat till nämnden att ta ställning i 
ärendet föreslog Caroline Lundberg följande beslutsformulering: 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att utbildningen YH 
 Signaltekniker inte startar i augusti 2020, planerad start sker preliminärt i 
 augusti 2021. 
2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att en förutsättning för att 
 YH Signaltekniker ska starta i augusti 2021 är att medfinansiering sker 
 från branschen eller annan intressent. 
3 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att en förutsättning för att 
 YH Signaltekniker ska starta i augusti 2021 är att minst nio behöriga 
 sökande antagits till utbildningen. 

Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till Caroline Lundbergs förslag till 
beslut.  

Niclas Hillestrand (S) yrkar att nämnden ska besluta enligt följande: 

1. Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att utbildningen YH 
Signaltekniker startar i augusti 2020 med Trafikverksskolan och 
fristående utbildningskonsulter som utbildningsutförare. 

2. Kompetens- och arbetslivsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på ny detaljbudget 2020 med förbehåll att planerade 
arbetsmarknadsåtgärder inte påverkas.    

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Caroline Lundbergs (M) förslag respektive 
Niclas Hillestrands (S) yrkande och finner att kompetens- och 
arbetslivsnämnden beslutar enligt Caroline Lundbergs förslag.       
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§ 10 Dnr 2020/00011 615.5 

Samhällsorientering 2020 – Tilläggsavtal  

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden godkänner och antar tillägg till 
Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg 2018-2020 enligt 
presenterat förslag.  

Bakgrund 
Vuxenutbildning i Skaraborg, 15 kommuner i samverkan, har sedan 2014 ett 
samverkansavtal gällande samhällsorientering som revideras vart tredje år. 
Det gällande avtalet löper ut 31 december 2020. 

Efter diskussioner under hösten 2019 kom den 19 december ett nationellt 
beslut om att Samhällsorienteringen ska vara 100 timmar istället för 60 
timmar. Förändringen träder i kraft redan 1 februari 2020 och ett avtal 
behöver skyndsamt tas fram då Skövde samordnar Samhällsorientering för 
hela Skaraborg. Tilläggsavtalet kommer att gälla 1 februari 2020-31 
december 2020. Schablonersättningen har utökats för att täcka ökade 
kostnader.  

De nya områden som tillkommer i Samhällsorientering i och med 
förändringen är Jämställdhet, Boende samt Barn och familj.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 januari 2020, har utarbetats av rektor Åsa 
Sandberg.  

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 
under § 5/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Vuxenutbildningen Skövde            
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§ 11 Dnr 2020/00010 142 

Föreningsbidrag gällande lönebidragsanställningar 
2020 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att avslå Falköpingsnärradios 
 ansökan om lönebidrag gällande 2017 och 2018. 

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att upphäva nämndens beslut 
 § 64/2003 om bidrag till föreningar gällande lönebidragsanställningar 
 med giltighet från 1 januari 2020. 

3 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att bidrag till föreningar 
 gällande lönebidragsanställningar för år 2019 betalas ut under 
 förutsättning att kriterierna i beslutet, § 64/2003, uppfylls.  

Bakgrund 
20 december 2019 inkom Falköpings Närradioförening med en ansökan om 
kommunalt lönebidrag för helår 2017 och 2018. Ansökan ska normalt 
inkomma i direkt anslutning till den tid den avser. Enligt Närradioföreningen 
har ansökningarna skickats in i juni 2018 respektive juni 2019. Den totala 
summan för de två ansökningarna är drygt 100 000 kronor. Kommunala 
bidrag kan inte betalas ut retroaktivt.  

Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslog i december 2003 
kommunstyrelsen att besluta om att bidrag skulle lämnas till högst 20 
lönebidragsanställningar i idrotts- fritids- och religiösa föreningar som har 
barn- och ungdomsverksamhet, motsvarande 5 % av den totala 
lönekostnaden för varje sådan anställning innevarande år. Tidigare beslut om 
arbetsbefrämjande åtgärder, sommarsysselsättning för ungdom samt bidrag 
för lönebidragsanställda i föreningar, togs 1988 respektive 1989. 
Kommunfullmäktige gav i februari 2004 kompetens- och arbetslivsnämnden 
i uppdrag att i framtiden besluta om riktlinjer för exempelvis 
lönebidragsanställningar.  

I maj 2016 antog kommunfullmäktige policy för föreningsbidrag att gälla 
från 1 juni 2016. Riktlinjer för föreningsbidrag har beslutats av 
kommunstyrelsen senast i september 2019. I riktlinjerna framgår inte att 
kompetens- och arbetslivsnämnden ska betala ut föreningsbidrag av någon 
art. 

Oavsett beslut i ärendet kommer bidrag för 2019 att betalas ut. Nämndens 
beslut skickas till de föreningar som ansökt om bidrag de senaste fem åren. 
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Förvaltningens bedömning 
Falköpings Närradioförenings ursprungliga ansökningar har inte inkommit 
till förvaltningen som anges på ansökningarna. Förvaltningen har inte 
möjlighet att betala ut bidrag retroaktivt.  

I kommunens riktlinjer för föreningsbidrag, senast beslutad 11 november 
2019, nämns varken kompetens- och arbetslivsnämnden eller 
föreningsbidrag gällande lönebidragsanställningar. Då kommunen lämnar 
bidrag till föreningar utifrån riktlinjen är det förvaltningens mening att 
bidrag gällande lönebidragsanställningar ska upphöra.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 24 januari 2020, har utarbetats av 
förvaltningschef Sandra Lidberg.  

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 
under § 6/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Falköpings Närradioförening 
Falköpings FK 
Falköpings Kulturhusförening 
Föreningen Alphems Arboretum 
Grolanda IF 
Stenstorps IF 
Ekonomiavdelningen            
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§ 12 Dnr 2019/00086 001 

Remiss av Strategi mot våldsbejakande extremism 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget att anta 
 Strategi mot våldsbejakande extremism med tillägget att ordet skola i 
 texten bör bytas mot eller kompletteras med utbildning för att inkludera 
 även Vuxenutbildning.  

Bakgrund 
Säkerhetssamordnare Bengt Nilsson har arbetat fram ett förslag på Strategi 
mot våldsbejakande extremism 2020-2023. Samtliga nämnder ges möjlighet 
att yttra sig över förslaget. Ärendet planeras sedan att tas upp i kommun-
styrelsens utskott för social hållbarhet i februari. 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som 
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Som stöd för kommunernas 
förebyggande arbete finns Center mot våldsbejakande extremism (CVE), 
som är placerat under Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Centret ska på olika 
sätt stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige 
och ytterst förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.  

CVEs fyra huvuduppgifter är: 
 Främja utvecklingen av förebyggande arbete nationellt, regionalt och 

lokalt. 
 Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i arbetet. 
 Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra 

aktörer i frågan 
 Samla och sprida kunskap, baserad på forskning och beprövad 

erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 15 januari 2020, har utarbetats av 
förvaltningschef Sandra Lidberg. 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 
under § 4/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            
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§ 13 Dnr 2019/00006 040 

Budget 2019 – Verksamhetsredovisning 2019 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar dokumentet 
 Verksamhetsredovisning 2019 enligt presenterat förslag och skickar det 
 vidare till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 
Verksamhetsredovisning 2019 skrivs enligt en mall där huvudrubrikerna är: 

 Redovisning av förutsättningar 
 Nämndens måluppfyllelse 
 Nämndens ekonomiska resultat 
 Nämndens verksamhetsuppföljning.  

Måluppfyllnaden för kommunens övergripande mål är godtagbar för mål 1 
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping, och god för mål 3 
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, samt för mål 4 Skapa 
förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka. De ekonomiska 
rapporterna visar en budget i balans och i nivå med de prognoser som 
rapporterats under året.   

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 januari 2020, har utarbetats av 
förvaltningschef Sandra Lidberg.  

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 
under § 1/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen       
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§ 14 Dnr 2019/00089 006 

Informationsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2020 

Arbetsmarknad 
Peter Löfholm rapporterade kort från Arbetsmarknadsrådets senaste möte. 
Då träffade kommunens representanter de nya cheferna inom 
Arbetsförmedlingen, Niklas Pettersson kontakt mot arbetsgivare och Peter 
Sand Larsson kontakt mot arbetstagare samt Lotta Malmström chef för 
arbetsförmedlingen i Falköping. I Arbetsförmedlingens nya regleringsbrev 
står att Arbetsförmedlingen ska ha lokal närvaro i alla kommuner. Huruvida 
det ska ske med kommunen eller det statliga servicekontoret är i nuläget inte 
klart. 

Beslut om ESF-ansökan gällande projektet En plattform för alla tas i mitten 
av mars.        

Yrkesförarutbildning 
Falköping gör tillsammans med Tidaholm en upphandling gällande 
Yrkesförare, gods- och persontrafik. Tanken är att båda orterna ska kunna ha 
båda utbildningarna från hösten 2020 och blir då ensamma i Skaraborg med 
dessa utbildningar.      

Verksamhetsredovisning 2019 och Utvecklingsplaner 2020 
Uppdelade i grupper fick nämndens politiker i fem olika pass möta 
arbetslagsledare, chef och medarbetare från respektive arbetslag och ta del 
av verksamhetsredovisnining för 2019 samt utvecklingsplan för 2020.       
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§ 15 Dnr 2019/00091 006 

Anmälningsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2020 

Delegationsbeslut 

 Delegation av personalärenden 
Anställningar enligt delegationsprotokoll januari 2020. 

 Delegation i övriga ärenden 
Beslut om studiestartstöd enligt delegationsprotokoll januari 2020. 

Besök i verksamhet 

 Inga besök i verksamhet har genomförts sedan senaste mötet.  

Anmälningsärenden 

 Inga ärenden togs upp. 

  

 

            


