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Politiskt uppdrag om utökad samverkan kring
utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och
arbetslivsnämnden
Information
I flerårsplan 2021-23 fick barn- och utbildningsnämnden och kompetensoch arbetslivsnämnden ett särskilt uppdrag om utökad samverkan under år
2021 gällande utbildningar, personal och utbildningslokaler.
Under året har en process inletts med en kartläggning över möjliga områden
där samverkan redan skedde samt möjliga områden att inleda samverkan
kring. Ett flertal samverkansmöten med ledningsfunktioner på
Ållebergsgymnasiet, vuxenutbildningen samt förvaltningsledningar har
genomförts.
Samverkan sker sedan tidigare kring lokaler och utbildningar, där Lärcenter
dels har lokaliserat utbildning i lokaler på Ållebergsgymnasiet samt köper
yrkesutbildning genom avtal. Detta samarbete fortsätter och ambitionen är
att fortsätta utöka och fördjupa samverkan kring yrkesutbildning med
Lärcenter som en drivande part.
Ett område som identifierats som särskilt viktigt under året gäller ungdomar
sm riskerar att avsluta gymnasiet i förtid samt ungdomar som redan befinner
sig inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Här behöver
förvaltningarna ytterligare fördjupa sin samverkan och utveckla insatserna
för målgruppen. Detta område kommer att vara prioriterat för framtida
samverkan 2022.

Ann-Charlotte Lilja
Förvaltningschef

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Ekonomisk uppföljning 2022
Information
Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 9 februari 2022 kommer
förvaltningsekonom Maria Mannvik att informera om följande.


Ekonomiskt bistånd

Maria Mannvik
Förvaltningsekonom

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Anna Carlsson Nämndsekreterare
anna.carlsson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
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Arbetsmarknadsenheten 2022
Information
Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 9 februari 2022 kommer
verksamhetschef Peter Löfholm att informera om följande punkter.


Statistik arbetsmarknad



Statistik försörjningsbidrag



Rapport från arbetsmarknadsrådet

Peter Löfholm
Verksamhetschef

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Anna Carlsson Nämndsekreterare
anna.carlsson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
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Dnr 2022/00003

Fastställande av riksnorm om försörjningsstöd 2022
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till
beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden fastställer riksnorm samt fördelning
av behovsposterna för 2022.
Bakgrund
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen
nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje
kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska
täcka. Det görs ingen nationell uppdelning av riksnormens totalsummor,
varje kommun beslutar om fördelning av behovsposterna.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens förslag framgår av underlaget.
Finansiering
Förändringar av riksnorm samt fördelning av behovsposter är inkluderat i
budget 2022.
Beslutsunderlag
 Riksnorm 2022 samt fördelning poster

Paragrafen skickas till
Elin Andersson, enhetschef

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)
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Fastställande av riksnorm om försörjningsstöd 2022
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden fastställer riksnorm samt fördelning
av behovsposterna för 2022.
Bakgrund
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen
nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje
kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska
täcka. Det görs ingen nationell uppdelning av riksnormens totalsummor,
varje kommun beslutar om fördelning av behovsposterna.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens förslag framgår av underlaget.
Finansiering
Förändringar av riksnorm samt fördelning av behovsposter finansieras inom
ram.
Beslutsunderlag
 Riksnorm 2022 samt fördelning poster

Elin Andersson
Enhetschef

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Anna Carlsson Nämndsekreterare
anna.carlsson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Riksnorm 2022 samt fördelning poster
Ensamstående

Sambo

Livsmedel, alla måltider
Kläder/skor
Fritid/lek
Hygien

1873
618
438
281

3125
1235
875
565

Summa personliga kostnader

3210

5800

Barn- och ungdomar

Livsmedel ej lunch
Livsmedel alla måltider
Kläder/skor
Fritid/lek
Hygien
Barn/ ungdomsförsäkring
Summa Personliga kostnader
Utan lunch 5 dagar per vecka
Alla måltider
Gemensamma hushållskostnader
Förbrukningsvaror
Dagstidning, telefon
Summa gemensamma kostnader

Under
0 år
884
1014
343
154
571
138

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14år

15-18 år

19-20 år

945
1145
465
226
506
138

979
1159
465
288
160
138

1048
1318
518
352
154
138

1473
551
790
156
140

1710
585
912
230
143

1952
639
1003
302
144

1873
754
1024
419

2090
2220

2280
2480

2030
2210

2210
2480

3110

3580

4040

4070

4 pers.
323
1317
1640

5 pers.
398
1492
1890

6 pers.
453
1687
2140

7 pers.
500
1810
2310

Antal medlemmar i hushållet
1 pers.
2 pers.
3 pers.
165
182
300
875
968
1150
1040
1150
1450

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje
ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.
Fickpengsbelopp: 2377/månad
Reducerad norm/dag (post för livsmedel):
Ensamstående: 62
Sambo 103
0 år: 34
1-2 år: 38
3 år: 38
4-6 år: 44
7-10 år: 49
11-14 år: 57
15-18 år: 64
19-20 år 62
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Dnr 2020/00084

Internkontroll 2021
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till
beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten
gällande internkontroll 2021 enligt presenterat förslag och skicka den
vidare till ekonomikontoret.
Bakgrund
Under 2021 har Kompetens- och arbetslivsförvaltningen genomfört
internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att utfallet av kontrollerna, så som det beskrivs i
rapporten, är gott.
Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut genererar inga kostnader.
Beslutsunderlag
 Rapport över utförd internkontroll 2021

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)
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Internkontroll 2021
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten
gällande internkontroll 2021 enligt presenterat förslag och skicka den
vidare till ekonomikontoret.
Bakgrund
Under 2021 har Kompetens- och arbetslivsförvaltningen genomfört
internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att utfallet av kontrollerna, så som det beskrivs i
rapporten, är gott.
Finansiering
Förvaltningens förslag till beslut genererar inga kostnader.
Beslutsunderlag
 Rapport över utförd internkontroll 2021
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Anna Carlsson
Nämndsekreterare

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Anna Carlsson Nämndsekreterare
anna.carlsson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-01-28
KAN 2022/00011

1 (1)

Tjänsteutlåtande om anmälan av delegationsbeslut
december 2021 och januari 2022, kompetens- och
arbetslivsnämnden
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna
dleegationsbeslut för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31.
Bakgrund
Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till
kompetens- och arbetslivsnämnden.
Delegationslistor
Stöd- och försörjningsenheten, december 2021
Stöd- och försörjningsenheten, januari 2022
Personal/anställningar – tillsvidare, december 2021
Personal/anställningar – tillsvidare, januari 2022
Personal/anställningar – visstid, december 2021
Personal/anställningar – visstid, januari 2022
Övriga ärenden
Beslut om studiestartstöd, december 2021
- varav beslut om förlängning
Beslut om studiestartstöd, januari 2022
- varav beslut om förlängning
Besluta om uppsägning på grund av arbetsbrist eller
personliga förhållanden

966
871
0
1
16
2
3
2
7
4
1

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 2022-01-26 § 1
Beslutsunderlag
Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under
sammanträdet.
Anna Carlsson
Nämndsekreterare
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Anna Carlsson Nämndsekreterare
anna.carlsson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Dnr 2022/00004

Verksamhetsredovisning för år 2021
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till
beslut
Beslut formuleras på kompetens- och arbetslivsnämndens möte 9 februari
2022.
Bakgrund
Det ekonomiska resultatet är ännu inte helt fastställt då det kvarstår poster att
bokföra centralt. Komplett dokument skickas som bilaga till kallelse inför
kompetens- och arbetslivsnämndens möte 9 februari 2022.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

Datum

Nämndens beslut
1.

Nämnd godkänner nämnds verksamhetsredovisning för år 2021.

2.

Nämnd föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera följande investeringsprojekt från år 2021 till år 2022.

Nämndens ordförande:

Caroline Lundberg
070-916 25 15
caroline.x.lundberg@falkoping.se

Förvaltningschef:

Ann-Charlotte Lilja
0515-88 71 01
ann-charlotte.lilja@falkoping.se

Produktion: Falköpings kommun, Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
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Nämndsberättelse
Inledning
Syfte
Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av de föregående
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar
även till visa hur mål och ambitioner samspelat med
nämndens ekonomiska resultat.
Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra
till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att
nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.
Nämndens uppdrag
Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs
reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar.
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska
vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och
regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter
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mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en
central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget utifrån många olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära
nytt, lära om och lära mer är verktyget för att medborgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska
vara vad den enskilde individen har med sig samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbildningar och insatser som matchar såväl medborgarnas
behov som arbetslivets efterfrågan.
Kommunal verksamhet via privata utförare
VUXENUTBILDNING
Centrala Trafikskolan i Tidaholm AB
Jensen Education school AB
NTI-skolan
Yrkesakademin
Organisation

NÄMNDSBERÄTTELSE

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
Omvärldsförändringar
Samhället påverkas fortfarande i hög grad av pandemin och dess restriktioner. I slutet av 2021 tog smittspridningen ny fart igen trots att majoriteten av Sveriges befolkning är vaccinerad. Det är ännu svårt att
överblicka de totala konsekvenserna av pandemin
men klart är att de samhällsbärande funktionerna har
utmanats stort av tiden som varit.
Samhällsekonomin har dock återhämtat sig under
pandemin och arbetslösheten ligger i slutet av 2021
på samma nivåer som före pandemin.

Behovet av ekonomiskt bistånd skapar både samhälleliga och mänskliga kostnader. I många av de aktuella hushållen lever barn vilket föranleder ett barnrättsperspektiv.
Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling
där en del yrken försvinner medan andra branscher
utvecklas och behöver rekrytera. Digitaliseringens
snabba framfart och de förändrade arbetssätten, delvis utifrån pandemin, skapar behov av nya kompetenser och yrkesroller. För att bemöta omvandlingen
behöver bland annat utbildningssektorn samverka
med arbetsgivare för att utbud ska matcha framtidens resursbehov. Den strukturella arbetslösheten är
samhällets stora utmaning framöver och här kommer
den kommunala vuxenutbildningen att spela en viktig roll för att kompetensförsörjning ska ske på både
kort och lång sikt.

Per 31 december stod 1 261 personer i Falköping till
arbetsmarknadens förfogande, motsvarande siffra
2020 var 1 610. Minskningen till trots har problemen
med långtidsarbetslöshet förstärkts under pandemin
till följd av den förändrade arbetsmarknaden som lett
till en förskjutning av vilka som hamnar i långtidsarbetslöshet. Gruppen som befinner sig i långtidsarbetslöshet är nu större än någonsin. Många i målgruppen kan ha svårigheter i svenska språket, kort
eller ingen utbildningsbakgrund, missbruk, psykiatrisk problematik eller annan social utsatthet vilket
kan leda till att individen står i behov av ekonomiskt
bistånd. I Falköping ligger antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd på fortsatt höga nivåer. I
snitt har 473 hushåll i Falköpings kommun fått beviljat ekonomiskt bistånd varje månad under 2021.

Arbetsförmedlingens (AF) reformation är ännu långt
ifrån klar vilket i hög grad påverkar många av förvaltningens arbetsprocesser. Frågan om vilken roll
kommunen bär i reformeringen av arbetsmarknadspolitiken kvarstår och ju längre oklarheterna fortgår
desto större negativ påverkan är det för såväl förvaltningen som för de medborgare som står i behov av
myndighetens tjänster.
Nästan 80 miljoner människor befinner sig på flykt i
världen och allt färre flyktingar har möjlighet att
återvända till sina hem. Klimatförändringar och konflikter skapar global osäkerhet vars status kan förändras oerhört snabbt.
Trots det stora behovet av asyl har antalet asylsökande till Sverige minskat under det senaste året. Diagrammet visar de senaste årens asylinvandring
(källa Migrationsverket). Merparten av utfärdade uppehållstillstånd i Sverige under november månad beror på studier, arbete eller anknytning, se diagram
(källa Migrationsverket). Situationen speglar väl de
sökande till utbildning i svenska för invandrare (SFI)
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i Falköping över tid. Många kommer till Sverige
med krav om arbete och egen försörjning vilket ställer höga krav på flexibla undervisningsformer.

skapar ett glapp för invånaren som då inte kan studera som sysselsättning. Detta i sig kan öka andelen
nya försörjningsstödstagare och antalet deltagare hos
AME. Det finns farhågor om att de elever som slutat
såväl gymnasiet som grundskolan under pandemin
kan ha bristande kunskaper vars efterverkningar
ännu är svåra att överblicka. Oavsett om söktrycket
ökar eller minskar utmanar det förvaltningens framtida logistik och effektivitet kring såväl lokaler som
personella resurser.

Dagens komplexa samhälles påverkan på nämnd

De omfattande restriktioner som följt i pandemins
spår har medfört en begränsad internationell rörlighet. Även om massvaccinationer pågår i världen går
det ännu inte att med säkerhet förutspå hur restriktionerna kommer att utvecklas och när förhållandena
kan börja återgå till ett mer normalt läge. Under hösten erbjöds två tillfällen för vaccination mot Covid –
19 i samverkan mellan förvaltningen och Västra Götalandsregionen. I början av januari 2022 har 84,4 %
av invånarna (från 16 år och uppåt) i Falköpings
kommun fått två doser vaccin och 37 % var registrerade med tre doser.
Ansökningstrycket till såväl SFI som förvaltningens
övriga pedagogiska verksamheter kvarstår på likvärdiga nivåer som tidigare.

Problematiskt är att många som ansöker saknar behörighet att komma in på sökta utbildningar vilket
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Pandemin har under lång tid förändrat förutsättningarna för förvaltningen att bedriva sina verksamheter
och framför allt påverkat individens möjligheter att
optimalt stärka sin position på arbetsmarknaden.
Troligen kommer pandemin att påverka även nästa
planperiod. Pandemin har byggt upp en utbildningsoch aktivitetsskuld vars omfattning är svår att bedöma. Långvariga fjärr- och distansstudier har saktat
ned elevernas genomströmningstakt inom Vuxnas
lärande och många elever behöver mer tid och extra
stöd för att kunna slutföra sina studier. Under en stor
del av året har inte AME kunnat erbjuda aktiviteter i
fysisk form eller haft möjlighet att skriva in nya deltagare på det sätt som tidigare planerats. Under hösten genomfördes en stegvis återgång till det normala
men det har uppstått ett glapp för de deltagare som
behöver kontinuerlig stöttning för att kunna stegförflytta sig vilket har påverkat arbetet med målgruppen
och deras aktivitetsplanering.
Förvaltningens ekonomi har under en längre tid påverkats av de minskade schablonersättningarna.
Minskat antal asylsökande generar färre personer
som får uppehållstillstånd med färre som kan ingå i
etableringsprogam vilket leder till lägre schablonersättning för förvaltningen. Många av eleverna som
studerar på SFI har kort eller ingen utbildningsbakgrund, en bild som också speglas inom gruppen arbetslösa i Skaraborg. Samtidigt ökar kraven på arbetsmarknaden och på individen som ska lära nytt,
lära mer eller lära om vilket gör att förvaltningens
resurser behöver fördelas för att bemöta dessa krav
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och behov. Att skapa ett matchande utbildnings- och
aktivitetsutbud är utmanande för förvaltningen under
rådande omständigheter. Det senaste året har stora
förändringar skett på arbetsmarknaden och en del
branscher behöver lång tid för att återhämta sig.
Samverkan med näringslivet kommer att spela en än
större roll framöver för att matchning mellan medborgare, utbildning och arbetsgivare ska kunna ske. I
en alltmer komplex värld som genomgår snabba
förändringar blir kompetenskapitalet allt mer betydelsefullt. Förvaltningen spelar en stor roll genom
att stötta individer att möta sina möjligheter, stärka
sin position på arbetsmarknaden och närma sig egen
försörjning.
1 maj flyttades Stöd- och försörjningsenheten från
socialförvaltningen till KAF. Förvaltningen bär ansvaret för kommunens arbetsmarknadsstrategi som
syftar till att minska behovet av ekonomiskt bistånd
och få fler i arbete. Verksamhetsövergången har och
kommer under lång tid att påverka förvaltningens
ekonomi- och målstyrningsprocesser. Struktur för
kvalitetsarbete och processutveckling sker och kommer att fortsätta utvecklas under kommande planperiod. Ett omfattande arbete pågår med att se över arbetsprocesser för att på bästa sätt utveckla de metoder som behövs för att minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Det är av stor vikt att få till en fungerande samverkan med AF utifrån beskriven problematik samt den
nya arbetsmarknadsstrategin. Under hösten återupptogs Arbetsmarknadsrådets möten i Falköping där
kommunala chefer, chefer inom AF samt politiska
företrädare deltar med syfte att diskutera både nuläge och strategier för att bemöta och förvalta de
statliga satsningar som görs.
Kommunfullmäktiges övergripande mål och
Agenda 2030
Kommunens vision om det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna samt de prioriterade målen
hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030. Agenda
2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling.
Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga
samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens
övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år
2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande
för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.
KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål
och har knutit an delmål till respektive mål för att
tydliggöra nämndens och förvaltningens roll och

uppdrag för medarbetare och medborgare. Nämndens arbete med de globala målen enligt Agenda
2030 sker såväl i de dagliga som strategiska processerna inom förvaltningen.
Händelser av väsentlig betydelse
Corona-pandemin
Pandemin påverkar fortfarande förvaltningens verksamheter, både i strategisk och operativ bemärkelse.
Genomströmningstakten har saktats ned inom alla
förvaltningens verksamheter. En stor del av våren
2021 präglades av fjärr- och distansstudier och har
påverkat elevernas studietid i form av förlängda kurser eller i värsta fall avbrott. Den snabba digitaliseringstakten har både utvecklat och utmanat förvaltningen och dess målgrupp. Elever kan sakna förutsättningar att klara studier utan fysiska möten och
stöd eller rent av sakna digitala verktyg.
Inom AME har färre deltagare varit inskrivna och
färre har avslutats än tidigare vilket kopplas till de
restriktioner pandemin medfört. Arbetslöshetssiffrorna har gått ner i jämförelse med 2020 vilket är
positivt för Falköping. Oroande är dock att andelen
långtidsarbetslösa ökat vars situation utmanar såväl
samhälle som förvaltning.
Pandemins restriktioner att arbeta hemifrån under
delar av året har skapat nya digitala arbetsmiljöer
vars konsekvenser ännu inte går att se verkningarna
av. Hur detta påverkar medarbetarnas hälsa är något
som behöver hållas i medvetande framöver. Medarbetare har inom alla förvaltningens verksamheter varit kreativa och användningen av digitala verktyg har
blivit ett alltmer naturligt inslag i det dagliga arbetet.
Verksamhetsövergång
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1 maj flyttades Stöd- och försörjningsenheten från
socialförvaltningen till KAF. Nu har förvaltningen
nya förutsättningar att ta sig an målgruppen som är i
behov av ekonomiskt bistånd då förvaltningen också
bär ansvaret för den nya arbetsmarknadsstrategin.
Med utvecklade processer och ett helhetsperspektiv
på målgruppen finns förväntningar om en minskning
av såväl behovet av ekonomiskt bistånd som den
ohälsa och utanförskap som arbetslöshet kan leda
till.
Verksamhetsövergången påverkade förvaltningens
verksamheter och processer i hög grad redan före
flytten. Arbetsmarknadscenter (AMC) och Stöd- och
försörjningsenheten ska tillsammans skapa en ny organisation med gemensamma arbetssätt samt en gemensam arbetsmiljö och arbetskultur. Utvecklingsarbetet kommer ta mycket tid även under kommande
planperiod.
Arbetsförmedlingens reformering
AFs reformering har pågått sedan januari 2019 och
har sedan dess påverkat förvaltningen i negativ bemärkelse. Från hösten 2019 och ett år framåt saknades den lokala närvaron från myndigheten helt i Falköping. Sedan mitten av september 2020 har AF åter
representerats på statens servicekontor tillsammans
med Försäkringskassan (FK) och Skatteverket. Därmed kan medborgare få delar av den service som det
stängda AF-kontoret tidigare tillhandahöll.
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Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken har varit klar sedan
sommaren 2020. Där kan läsas att kommunens roll
som extern aktör förtydligas och därmed kan kommuner delta i upphandlingar från AF. Formerna för
detta är ännu oklara vilket bromsar upp processen
dels för förvaltningen men framför allt för medborgare som hamnar i kläm med långa väntetider.
AF är en viktig samarbetspartner för förvaltningen
och myndighetens situation drabbar alla de beröringspunkter som förvaltningen har med den. Dialog
med myndigheten är nödvändig ur flera perspektiv,
dels ur målgruppens men också för att få uppdaterad
och relevant information gällande näringslivets kompetensbehov.
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Nämndens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre
framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
Uppföljningsarbete
Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier,
fortsatta studier eller arbete. Den centrala ekonomioch målstyrningen har utvecklats under flera år och
arbetet fortgår vilket utmanar förvaltningens processer. Processutveckling är ständigt aktuellt och förutsättningarna för att bedriva utbildning samt erbjuda
matchande arbetsmarknadspolitiska åtgärder förändras i takt med omvärlden. Detta kräver en flexibel
och lösningsorienterad organisation.
Nämndens styrkedja
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergripande målen och förvaltningens verksamhetsplan är
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner
som varje verksamhetsgren skapar. Förvaltningens
två verksamhetsgrenar är AME och Vuxnas lärande.
Utvecklingsplanen syftar till att bryta ner nämndens
uppdrag och intentioner till mål som ger riktning och
värdeskapande arbete i respektive verksamhet.
Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. Förvaltningen värnar om ett
arbetssätt som får delarna att vävas samman till en
helhet där varje medarbetare får förståelse för hur
denne är med och bidrar till Falköpings kommuns
utveckling. Kännedom om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är ett ständigt
pågående arbete på alla nivåer inom förvaltningen.
Med en transparens i analys och rapportering ökar

delaktigheten och stärker tilliten vilket ytterligare
främjar det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens utbud till Falköpings
kommuns medborgare.
Återkoppling till nämnd
Med processbaserade arbetssätt sker en ständig uppföljning och utveckling av uppföljningsstruktur med
tillhörande dokumentation. Mål- och ekonomistyrningen har under de senaste åren utvecklats centralt i
kommunen vilket påverkar förvaltningens utvecklingsarbete och återkoppling till nämnd. Underlag för
analys och uppföljning samlas in från varje verksamhet för att sammanställas och ytterligare analyseras
för att nämnden ska få väl grundade beslutsunderlag.
Ju mer som kan tas med i uppföljningar desto trovärdigare bild kan växa fram och därmed skapas de
bästa förutsättningarna för att optimalt fördela resurserna som nämnden beslutar över.
Det sker tätare ekonomiska uppföljningar nu och
framåt då kommunens budgetprocess har utökats. I
en tid med mindre ekonomiska medel behöver avvikelser upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan lyftas
till nämnd med kort ställtid. Förvaltningen för en
kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärldsbevakning och ekonomi. Den politiska dialogen fortsätter att utvecklas vilket gör att styrkedjan mellan
politik och tjänstemän stärks.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

DelmåI: Erbjuda förutsättningar för att
stärka indivdens position på
arbetsmarknaden med målet att nå
egen försörjning

Fullföljda studier och aktiviteter
Förvaltningens verksamheter bidrar direkt och indirekt till samhällets framtida kompetensförsörjning.
Målsättningen är att stärka individens position på
arbetsmarknaden genom fullföljda studier och aktiviteter och därigenom gynna stegförflyttningar mot
egen försörjning.

Under första halvåret var möjligheten till nyinskrivning samt aktivitet reducerad för AMEs deltagare
på grund av pandemins restriktioner. De vanligast
remittenterna FK, AF samt Stöd- och försörjningsenheten har inte heller haft fysiska möten som normalt vilket också påverkat inflödet till AME. AF
har i sin reformering minskat remitteringarna till
kommunal verksamhet till förmån för externa aktörer. Detta innebär bland annat att de som remitteras
till kommunen via AF eller annan aktör redan från
inskrivning står längre ifrån arbetsmarknaden.

Under 2021 har 253 deltagare varit inskrivna och
aktiva inom AME vilket är färre än tidigare års jämförbara perioder, se diagram. Av dessa 253 aktiva
har 148 deltagare avslutats. Det är också färre än tidigare år, jämförbar siffra för 2020 är 216 avslutade
deltagare.

Andelen inskrivna deltagare som uppbär försörjningsstöd eller försörjningsstöd i kombination med
annan ersättning uppgår till 43 % av alla inskrivna
deltagare, i siffror motsvarar det 108 deltagare. Sedan delår april och augusti har andelen minskat vilket härleds till de lägre deltagarsiffrorna.

Målgruppen har drabbats negativt av pandemins effekter och de restriktioner som påverkat både samhället, arbetsmarknaden och AMEs möjlighet att fysiskt möta deltagare. Under hösten har verksamheten öppnat upp mer vilket har varit positivt för
både inflöde och individ då känslan av sammanhang kunnat bibehållas. Analyser inom AME vittnar dock om att framför allt den yngre målgruppen
haft det märkbart kämpigare då de saknar uppbyggda rutiner att falla tillbaka på. Fler deltagare
har mått dåligt under året och stegförflyttningar
samt avslut har inte kunnat genomföras som planerats. En aktivitet som ökat i omfattning är att erbjuda fysisk aktivitet som till exempel promenader.
Vanligaste insatserna är arbetsträning, arbetsförmågebedömning, coachning samt utredning.
Trots en trögare genomströmning har snittiden mellan inskrivning och avslut förkortats sedan 2020.
Snittet mellan inskrivning och avslut för en deltagare är 157,5 dagar (182 dagar för kvinnor och 133
dagar för män) vilket kan jämföras med 182 dagar i
snitt för 2020 (224 dagar för kvinnor och 140 dagar
för män). Statistiken används som en indikator för
förvaltningen och ska ge ett mått på genomströmning av deltagare i kombination med att följa upp
avslutsorsaker.
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I analys kring snittid i delårsrapporten per augusti
framkom att flera inskrivna deltagare har kommit
till AME genom externa aktörer som inte är remittenter till AME. Informationen framkommer oftast
först vid kartläggningssamtalet och dessa deltagare
skrivs då ut och hänvisas tillbaka till den externa
aktören. Därmed befinner sig dessa deltagare endast
några dagar i verksamhetssystemet vilket då förkortar snittiden avsevärt. Detta är en problematik som
återkommande har lyfts med AF. Under hösten har
snittiden ökat men analysen kring AF och externa
aktörer påverkar hela årets siffror och därför har
2021 lägre snitt än 2020.

En annan indikator under mål 1 är Andel deltagare
som gått till egen försörjning, som vid inskrivning
stod på försörjningsstöd. Av de 108 personer som
vid inskrivning hade försörjningsstöd eller försörjningsstöd i kombination med annan ersättning har
75 personer avslutats. Av dessa har 20 personer
(27 %) gått till egen försörjning, det vill säga arbete
eller studier. 14 personer har gått till arbete och 6
personer till studier. I statistiken syns en skillnad
mot tidigare års jämförbara perioder vilket är missvisande då det ser ut som om förvaltningen fått ut
fler i arbete/studier än tidigare år. Förklaringen är
att färre deltagare totalt har avslutats vilket gör att
andelen blir högre. Under 2020 gick 27 personer till
egen försörjning av 137 avslutade (som vid
inskrivning stod på försöjningsstöd eller
försörjningsstöd i kombination med annan
ersättning).

Precis som vid delårsrapporten per augusti är den
vanligaste försörjningen att avslutas till fortfarande
försörjningsstöd, se diagram. Förvaltningen har
alltjämt svårt att få fler i egen försörjning. Pandemins påverkan på konjunkturen, den strukturella arbetslösheten och AFs pågående reformering är faktorer som missgynnar målgruppen som idag behöver stöd att närma sig egen försörjning. Även om
små och få stegförflyttningar är positiva för individen visar analys att insatser och processer behöver
utvecklas eller förändras för att fler ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden med hållbara resultat.
Flera individer behöver också hjälp med att ta sig
vidare till vården eller att få annat socialt stöd.
Ett högre inflöde av deltagare behövs för att utveckla arbetet med den stegmodell som AME tagit
fram det senaste året. Med fler deltagare inskrivna
kan fler stegförflyttningar analyseras för att på så
sätt skapa de mest gynnsamma processerna för de
deltagare och klienter som verksamheten möter. Arbetet med stegmodellen bygger på behovsinriktade
steg med insatser som stärker individens färdigheter
att närma sig arbetsmarknaden. Den är ett viktigt
verktyg för planering av insats men också för att
deltagaren själv ska vara delaktig i sin planering
och äga sin process. Detta bidrar till en högre
måluppfyllelse inom arbetet med valkompetens.
En av de yttersta konsekvenserna av att inte kunna
försörja sig själv, kan vara behov av ekonomiskt bistånd. Under december månad erhöll 435 hushåll
ekonomiskt bistånd, det motsvarar 909 biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inklusive
barn). Det är ett lägre antal jämfört med 2020 (470
hushåll respektive 933 biståndsmottagare) men sett
över hela året ligger antal hushåll i relativ nivå med
2020.
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I snitt har 473 hushåll per månad varit i behov av
ekonomiskt bistånd i Falköpings kommun. Motsvarande siffra för 2020 är 478 hushåll.

Stöd- och försörjningsenheten har genom flerpartsmöten fördjupat samarbetet på individnivå
med AF för dem som står långt ifrån arbete. Utifrån
sociallagstiftningen pågår motivationsarbete för att
den enskilde ska ta emot stöd för till exempel missbruk/beroende eller våldsutsatthet. En dag i månaden är en budget- och skuldrådgivare på plats för
samverkan med handläggare eller möte med de klienter som behöver stöd i skuldsituation. För att
upptäcka våld har screening påbörjats genom
FREDA-kortfrågor, en standardiserad bedömningsmetod för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. För att stärka socialt utsatta människors
möjlighet att etablera sig i samhället är det viktigt
att arbeta vräkningsförebyggande, detta arbete har
utmanats under året delvis på grund av pandemin
men också av organisationsförändringen. Arbetet
fortsätter in i nästa planperiod i samverkan med hyresbostäder och andra hyresvärdar i kommunen.
Oroande är att antalet barn som lever i ett socioekonomiskt utsatt hem ligger på en högre nivå än föregående år. Detta föranleder ett barnrättsperspektiv
och arbetet pågår med att utveckla och implementera detaljer kring barnkonventionen i rutiner och
beslutsprocesser.
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De vanligaste orsakerna till beviljat ekonomiskt bistånd är arbetslöshet (med antingen otillräcklig ersättning, väntar på ersättning eller helt saknar ersättning), arbetshinder av sociala skäl eller att klienten är sjukskriven (med antingen otillräcklig ersättning, väntar på ersättning eller helt saknar ersättning), se diagram.

Nästan hälften av alla beviljade beslut har arbetslöshet som orsak vilket stämmer överens med nationella siffror för beviljade bistånd. Den enskilt största
orsaken att inte kunna försörja sig själv är arbetshinder social skäl som står för 30,4 % av alla beviljade beslut under 2021. Det är en negativ trend i
jämförelse med 2020 då motsvarande siffra var
25,2 %. Individerna bakom siffran kan bland annat
ha missbruksproblem, behöva arbetsförmågeutredning eller lida av ohälsa men saknar diagnos och/eller sjukintyg. Det är ett komplext arbete att stötta
vuxna individer som uppbär ekonomiskt bistånd
och kräver god samverkan med kommunens övriga
förvaltningar samt externa aktörer. Det är inte alla
som kan nå målet egen försörjning men med
systematiskt och utvecklat processbaserat arbete är
målsättningen att individen ska komma i rätt typ av
försörjning utifrån behov och förutsättningar. Djupare analyser av målgruppen som helhet och av de
vanligaste orsakerna till försörjningsstöd är ett arbete som kommer att fortsätta under nästa planpe-
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riod. Sammanslagningen och den nya organisationen syftar till att skapa effektivare flöden och förändrade arbetsprocesser som ska göra skillnad på
statistiken för ekonomiskt bistånd men framför allt
för den enskilde och dennes möjlighet till stegförflyttning. I dessa processer krävs inte bara verksamheter av god kvalitet utan också fungerande samverkansstrukturer med näringsliv och övriga verksamheter för att individen ska gynnas i sin process och
få det stöd som behövs för hållbar etablering. Förvaltningens arbete med samverkan beskrivs under
mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv som
utvecklas.
Fullföljda studier är en av de mest avgörande faktorerna för hållbar etablering på arbetsmarknaden
och skapar därmed goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska ges
möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och
samhällslivet. Ett angreppssätt att få fler att fullfölja
sin utbildning är att motverka avbrott. Det är ett
rimligt antagande att om färre gör avbrott så fullföljer fler.

Under 2021 har rutiner och arbetssätt för avbrott
skärpts ytterligare inom de pedagogiska verksamheterna. Graferna som visar mönstret för de senaste
åren ger en tydlig bild av att avbrotten under 2021
har skett i en jämnare takt. Det betyder att processen har stärkts och rutiner för avbrott följts på ett
mer kvalitetssäkrat vis än tidigare år då många av-

brott istället har registrerats i samband med kursavslut och betygssättning. Pedagoger uppger att de har
fått ökad kunskap om avbrottsrutinerna och med regelbundet arbete med faktiska avbrotts-scenarion på
arbetslagsmöten och kurssamverkan har nya infallsvinklar inkommit kring korrekt avbrottsorsak. Med
en större medvetenhet och förbättrad struktur kring
kommunikation med eleven har processerna kring
avbrott nått en högre kvalitet.

Totalt har 923 avbrott registrerats under 2021, detta
ställs i relation till antalet inskrivna kursdeltagare
som är 4 725. Motsvarande siffror för år 2020 är
990 avbrott och 5 177 kursdeltagare.

Andelen avbrott i förhållande till det totala antalet
kursdeltagare mäts som en indikator och utfallet för
2021 är 20 % avbrott totalt för de pedagogiska
verksamheterna. Det är en försämring jämfört med
tidigare års mätningar, 16 % för 2019 och 19 % för
2020. Som diagrammet visar har andelen avbrott
ökat något inom SFI och de gymnasiala yrkesutbildningarna (YRK) medan Allmänna ämnen på
grundläggande- och gymnasial nivå (Allmänna ämnen) ligger kvar på samma nivå. I tidigare års rapporteringar nämns SFI som under 2019 inte registrerat avbrott med samma struktur som används
nu. Detta påverkar skillnaden mellan 2019 och
2020. Analys i arbetslaget för Allmänna ämnen visar att avbrotten ser ut att minska i slutet av året. I
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augusti framkom det i analyserna att fler förlängningar har gjorts istället för avbrott vilket kan vara
positivt för elevernas slutresultat men kan påverka
förvaltningens resursplanering och framtida intagningstakt negativt då fler befinner sig verksamheterna under längre tid. Om förlängningarna har
minskat som följd av att avbrott per helår har ökat
går inte att dra slutsatser kring. Betygsstatistik för
Allmänna ämnen och YRK kan inte tas ut eller analyseras förrän till delår april 2022.

Vanligaste orsaken till avbrott under 2021 är fortfarande inaktiv, 369 stycken. Privata skäl, 260
stycken, är näst vanligast följt av arbete, 95
stycken. Båda två är orsaker som förvaltningen ser
sig ha liten eller ingen möjlighet att påverka. Orsaken inaktiv är en faktor som förvaltningen hoppas
kunna minska även om möjligheten idag upplevs
som liten. En elev som inte infinner sig eller ger sig
tillkänna inom tre veckor registreras som inaktiv,
det går inte att säga varför eleven inte längre kommer vilket gör att analys och åtgärd är svårt. Inaktiv
är den vanligaste orsaken inom Allmänna ämnen
och YRK medan privata skäl är vanligast avbrottsorsak inom SFI. Flest avbrott sker i mars och
oktober månad vilket ses som ett naturligt mönster
och kan förklaras av bristande studieteknik såväl
som bristande valkompetens, det vill säga att eleverna inte innan påbörjade studier vet vad som förväntas inom ramen för påbörjad utbildning och att
detta ger sig till känna efter en tid i respektive utbildning.
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Påverkningsbar faktor kan vara för många kurser eller fel kunskapsnivå. Pandemin har varit en parameter som påverkat studerandes möjlighet till fullföljda studier bland annat genom att Studieverkstan
var stängd under våren och att det varit begränsad
tillgång till lärare fysiskt. Marknadsföring, information på hemsidan, god tillgång till vägledning samt
tydlig information vid uppstart är åtgärder som bör
kunna påverka avbrottsstatistiken och framförallt
orsaken inaktiv. En motfaktor till avbrott är individanpassning och flexibilitet utifrån vad utbildningsformen kan erbjuda. Fortsatt arbete och uppföljning
behövs under 2022 för att förvaltningen ska få
bättre förutsättningar att hjälpa elever att fullfölja
sin studier.
Som komplement till avbrottsstatistiken har indikatorn Andel satta betyg F (icke godkänd) tillkommit
i årets verksamhetsplan. Andelen betyg F ställs i
förhållande till det totala antalet satta betyg. Som tidigare nämnts tas inte statistiken för betyg ut för
alla pedagogiska verksamheter till helår utan kan
analyseras till delår per april 2022. Detta för att
flera kurser inte avslutas förrän i januari. Senaste
mätningen för andel betyg F gjordes därför per augusti 2021, se diagram. Under årets första hälft sattes det 1 564 betyg och av dem var 6 % (89) betyg
F.

SFI har tagit ut statistik gällande betyg för 2021.
Inom SFI fick 36,8 % av alla inskrivna elever betyg, motsvarande siffra för 2020 är 26,5 %. Det är
glädjande att fler fått betyg i år men det är färre än
jämförelsen med 2018 då 49 % av alla inskrivna
elever fick betyg.
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Utmaningarna som fjärr- och distansstudier har fört
med sig under de senaste två åren påverkar resultatet men det är också en spegling av den målgrupp
som förvaltningen möter inom SFI.

der hösten har 11 ungdomar fått möjlighet att erhålla ett ungdomsjobb, en statlig satsning om en
tremånaders-anställning som i flera fall lett vidare
till timanställning vilket har gjort att de gått från behov av försörjningsstöd till egen försörjning.
Att ungdomar och unga vuxna får rätt förutsättningar att fullfölja studier och/eller etablera sig på
arbetsmarknaden är av särskilt stor vikt. En samverkansstruktur är under utveckling mellan KAF och
barn- och utbildningsförvaltningen utifrån ett tidigare politiskt utredningsuppdrag. Under kommande
planperiod ska den fortsatta samverkan fokusera på
fullföljda studier och arbetet utgår från begreppen
hållbarhet, resursanvändning och kvalitét.

Det är en växande grupp elever med kortare utbildningsbakgrund som behöver mer tid för att göra
progression i sin lärprocess. Många av eleverna
inom SFI kan gå vidare till andra verksamheter
inom förvaltningen vilket gör att det går att tolka
denna statistik som prognosticerade för kommande
år.
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) är en överbryggande funktion för att täta glappet mellan dels
grundskola och gymnasie men också mellan gymnasie och kommunal vuxenutbildning och/eller
AME. KAA bidrar i hög grad till att visa ungdomar
mellan 16-20 år vägen till arbete, studier och förebygger på så vis socialt utanförskap och minskar
risken för ökad ohälsa i målgruppen. Under 2021
har 210 ungdomar varit registrerade hos KAA varav
65 % deltagit i minst en åtgärd. De vanligaste åtgärderna är samtal, studier på vuxenutbildning, studier
på folkhögskola, förmedling av arbete eller stöd för
att söka arbete. De ungdomar som har kunnat kombinera studier på gymnasiets introduktionsprogram
med praktik genom AME har visat goda resultat.
Ett gott exempel på tydligt samarbete där ungdomen står i fokus. Precis som inom Vuxnas lärande
ser KAA att det skett kursförlängningar för elever
på gymnasiet under hela året till följd av pandemin.
Det är glädjande att det inte skett fler utskrivningar
från gymnasiet under våren i jämförelse med tidigare år, något som befarades på grund av fjärr- och
distansstudierna. När fysiska möten inte kan ske
som tidigare har det digitala mötet öppnat upp möjligheter för en del ungdomar att ta del av AMEs digitala föreläsningar men de fysiska begränsningarna
har också varit utmanande för en del ungdomar som
KAA haft svårare att behålla kontakten med. Flera
av individerna i målgruppen skulle vara gynnade av
fortsatta fjärr-och distansstudier via gymnasiet. Un-

Verksamhetsplanen för 2021-2023 följer statistik
gällande antagning och antal startande som indikatorer för mål 1. Allmänna ämnen har haft åtta kursstarter under året som tillsammans har hanterat 1
036 ansökningar varav 891 blivit antagna. Andelen
ansökningar kontra antagningar ligger på höga nivåer när det gäller Allmänna ämnen, andelen ligger
totalt 86 % för 2021.

Alla elever som ansöker till Allmänna ämnen och
som är behöriga erbjuds plats till skillnad från de
yrkesgymnasiala utbildningar som har ett begränsat
antal utbildningsplatser. Sedan delår augusti har
data för antal startande elever tagits ut då det mäts
som indikator under mål 1. Tidigare har endast startande mätts i antal kursdeltagare vilket inte kan analyseras tillsammans med ansökningar och antagningar som hanteras per unik elev. Därför saknas
data för årets fyra första antagningsomgångar gällande startande elever.

Verksamhetsredovisning för år 2021 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I 13

NÄMNDSBERÄTTELSE

Konkurrensen om arbetstillfällen är hög och pandemin fortsätter att påverka situationen negativt. Detta
kan spela in i förvaltningens statistik då många söker utbildningar de inte är behöriga till alternativt
söker flera utbildningar men bara kan tacka ja till
en. Totalt har 73 % av alla ansökningar blivit antagna.

Inför hösten planerades start för sex yrkesutbildningar och inför kursstart januari 2022 planerades
start för fyra, alla i egen regi. Utöver dessa har antagning skett för två yrkesintroduktionskurser inom
vård och omsorg samt restaurang. Detta är en del i
arbetet med valkompetens och att proaktivt arbeta
för att minska avbrott i elevens fortsatta lärprocess.

Vid höstens antagning var det framför allt den låga
andelen antagna till lärling barnskötare, i förhållande till antalet ansökningar som stack ut med
10 % av de som sökte erbjöds plats. Det är
branschernas behov som anger hur många utbildningsplatser som ska erbjudas och för en lärlingsutbildning är det också branschens kapacitet att ta
emot elever som spelar roll då en lärlingselev tar
mycket resurser i anspråk hos arbetsgivaren. Till januaris antagning av bussförare var majoriteten inte
behöriga. Av 56 ansökningar kunde 9 elever erbjudas plats. Dialog pågår med bransch för att ta reda
på hur kompetensbehovet kan matchas med utbildning, antal platser och eventuella förberedande insatser.

Som indikator mäter förvaltningen andel startande
elever i förhållande till antal antagna elever. Totalt
har 79 % av alla antagna elever inom YRK startat
respektive utbildning under 2021. Detta bör ställas i
relation till antal utbildningsplatser, se indikator under mål 3.

För Allmänna ämnen har andel startande elever inte
tagits fram för årets fyra första antagningsomgångar, då statistiken då hanterade kursdeltagare.
Detta beskrivs tidigare i dokumentet. Andel startande elever i förhållande till antal antagna elever
inom Allmänna ämnen för resterande antagningsomgångar 2021 var totalt 103 %. Den höga siffran
beror på att antagning skett även efter att antagningsperioden avslutats.

Aktivt arbete med att höja medborgarens
valkompetens
Valkompetens är ett samlingsnamn för en rad kompetenser som syftar till att stärka individer och
grupper till att på ett strukturerat sätt samla, analysera, sammanställa och organisera information om
sig själv, utbildningar, yrkesliv och de valmöjligheter som finns och därigenom stärka förmågan att

14 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021

NÄMNDSBERÄTTELSE

ta och genomföra beslut. Förvaltningen ser stora
vinster med ett proaktivt arbete som kan förtydliga
kraven på en studerande, vad varje utbildning och
yrkesinriktning kan innebära samt systematiskt och
kontinuerligt stärka elevernas studieteknik och valkompetens för att få fler att fullfölja sina studier.
Valkompetensarbetet är förvaltningsövergripande
och sker i både individuell och generell bemärkelse.
Alla förvaltningens verksamheter bidrar i varje
möte mellan medborgare och medarbetare till att
påverka och stärka individens position på arbetsmarknaden.
Studie- och yrkesvägledare (SYV) ansvarar för studie- och yrkesvägledning i individuell bemärkelse.
Under året har SYV genomfört 488 samtal för riktad vägledning, jämförbar period 2020 genererade
417 samtal. Utöver detta har samtal erbjudits inom
både AME, särskild utbildning för vuxna (Särvux)
samt deltagare i en studiemotiverande folkhögskolekurs. Tillsammans med pedagogerna för Särvux
har SYV skapat en film som används i uppsökande
verksamhet för att nå presumtiva elever. Ett fortsatt
och utökat samarbete mellan de pedagogiska arbetslagen och SYV behövs för att vägledning i generell
bemärkelse ska gynna alla elever. SYV bär en viktig roll för att stärka pedagogernas syn och kunskap
kring valkompetensarbetet.
De pedagogiska verksamheternas arbete med studieteknik är betydande för elevernas förstärkta valkompetens. Studietekniksarbetet är riktad mot både
fysisk och digital undervisning och sker inom SFI
även på modersmål. Nöjdhetsenkäten har kompletterande frågor som ställs till den pedagogiska verksamheten gällande studieteknik och lärplattformen
Fronter. Gällande studieteknik upplever eleverna att
de får god hjälp att utveckla sin studieteknik, se diagram.

Totalt hamnar nöjdhetsindex för studieteknik på 78
vilket är ett tillfredsställande resultat (enligt SCB är
allt över 75 ett mycket gott resultat). Flera orienteringskurser som bland annat behandlar studieteknik
har genomförts under året, exempelvis studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning
och fördjupad svenska.

På frågan om Fronter upplevs som ett stöd i utbildningen är totalt index 77, se diagram. Mycket tid
har lagts ner på att skapa gemensamma strukturer
inom respektive utbildning för att underlätta för elever och pedagoger.

Med hjälp av god studieteknik och gemensamma
strukturer i Fronter får eleverna goda förutsättningar att genomföra sina studier. Inom Allmänna
ämnen har en elevsamordnare varit en viktig funktion som i tid fångar upp de elever som behöver korrigera i sin individuella studieplan eller behöver extra stöd i form av exempelvis specialpedagog.
Inom YRK har yrkesförberedande kurser skapats
under hösten för att stärka elevernas möjligheter att
tillgodogöra sig en utbildning och vara förberedd på
vidare studier. Detta ses som en viktig brygga mellan de olika pedagogiska verksamheterna och förväntas stärka såväl valkompetensen som förebygga
avbrott. Resultat och analys av detta förväntas presenteras under 2022.
Ökade digitala kunskaper bidrar till ökad valkompetens och underlättar även studieteknik. De senaste
årens fjärr- och distansundervisning har påskyndat
kraven på den enskilde gällande både kunskap och
tillgång till digitala medel. SFI ställer frågan Jag
har fått ökad digital kompetens för att klara mina
studier i sin nöjdhetsenkät och resultatet är mycket
gott med index 81. Att elever upplever att de fått
högre kunskap är inte detsamma som faktisk kunskap men är ett gott tecken på att pedagogerna har
stärkt elevernas självkänsla gällande digital kompetens. Elevernas studiemotivation påverkas positivt
av ökade kunskaper och stärkt självförtroende inom
det digitala området.
Inom AME sker valkompetensarbete naturligt i
flera av de insatser som erbjuds deltagare. Bland
annat under kartläggning, i motiverande samtal, utredningar och under praktik. En förhöjd valkompetens ökar möjligheten till matchning mellan individ,
utbildning och/eller arbetsgivare. Projektet En plattform för alla drivs genom Europeiska socialfonden
(ESF) med det övergripande syftet att fler ska
komma i aktivitet samt att tiden till aktivitet ska
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förkortas. Genom individbaserade insatser ska deltagaren stärkas för att närma sig arbetsmarknaden,
här spelar arbetet med valkompetens stor roll för
matchningsprocessen. Projektet avslutas sommaren
2022 och har haft en stor utmaning under hela genomförandefasen med framförallt rekrytering av
deltagare. Med få deltagare finns det få insatser att
utvärdera vilket försvårar metodutveckling och ny
processplanering. I takt med att restriktioner har lättats under hösten har fler deltagare tillkommit men
de kvantitativa målen för projektet kommer inte att
uppnås före avslutsfas. Enligt ESFs reglemente utvärderas projektet löpande av extern aktör och en
utvärdering gällande resultat och effekter har utförts
under vintern 2021-2022. Resultatet kan presenteras
till delår april 2022.
Medborgardialog är av central betydelse i kommunens arbete med de övergripande målen och mot
visionen Det goda livet i Falköping. Genom att
skapa arenor för dialog kan invånare medskapa
framtidens hållbara kommun och vara en del av
samhällsgemenskapen och utvecklingen.
Förvaltningen genomför en nöjdhetsenkät två
gånger per år vars process används som ett verktyg
för både medborgardialog, mäta nöjdhet samt stärka
valkompetensen. Höstens mätning visar högre
index för alla enkätens frågor vilket är glädjande.
Målribban är alltid 75, vilket är gränsen för mycket
bra enligt SCB och förvaltningen lyckas nå det målet både totalt och på alla specifika frågor för första
gången. Totalt är nöjdhetsindex 79,9 vilket även är
en indikator för förvaltningen under mål 1.

Den mest markanta ökningen gäller frågan Jag har
kommit närmare ett arbete/utbildning där vårens index 69,6 har höjts till 75,2 vilket kan förvåna med
tanke på arbetslöshet och ökningen av andel avbrott
men visar en bild av framtidshopp och framför allt
att förvaltningens medarbetare stärkt individen i sin
upplevelse att närma sig arbetsmarknaden. Fler yrkesutbildningar har nu höjda språkkrav vilket gör
att många elever inom framför allt SFI kan uppleva
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att vidare yrkesutbildning eller annan vidareutbildning ligger långt fram i tiden. Resultatet visar på att
elever har en god omvärldskunskap och ser samband mellan sina studier inom olika delar av förvaltningen. Detta stärker måluppfyllelsen gällande
valkompetensarbetet.

På flera frågor har förvaltningen ett index över 80
vilket är ett väldigt gott resultat. Frågan På Lärcenter/Arbetsmarknadscenter är alla välkomna oavsett
kön, kultur, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning har förvaltningens högsta index
med 86,4. Tillsammans med frågan All personal på
Lärcenter/Arbetsmarknadscenter är villiga att
hjälpa mig om jag har en fråga, vars index är 83,5
visar den att förvaltningen lyckas i sin ambition att
vara en öppen och trygg mötesplats som är välkomnande och stöttande. Förvaltningen bidrar därmed
till ett stärkt socialt samhälle där trygghet och delaktighet i den egna processen är viktiga faktorer. En
förutsättning för att uppnå visionen av Det goda livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att
leva och bo på. Social hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter till en god livsmiljö.
Nöjdhetsenkäten är kopplad till flera processer och
områden inom förvaltningen och resultatet kan användas på många sätt. Enkäten är dock bara en del i
nöjdhetsarbetet. Alla arbetslag har utvecklat återkopplingen till respondenterna under det senaste
året för att skapa högre delaktighet och fånga in förbättringsområden gällande förvaltningens verksamheter. Inom YRK ska mer utrymme ges för pedagogiska diskussioner och kompetensutveckling kopplade till målarbetet för att ytterligare gynna resultaten i nöjdhetsenkäten framöver. Dialogen är ett viktigt verktyg för att främja det demokratiska samtalet
med medborgaren och som också främjar arbetet
med valkompetens. Med ett demokratiskt förhållningssätt till sin omgivning ökar möjligheten till
deltagande i samhälls- och arbetsliv.
Återrapportering av enkäten har gjorts med hjälp av
filmer och/eller samtal i undervisningsgrupper,
ibland med hjälp av modersmålsstödjare. Det framkommer att många elever är medvetna om att deras
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enkätsvar och delaktighet i återkopplingssamtalen
är viktiga och bidrar till att verksamheterna blir
bättre. Att det finns en god struktur kring det pedagogiska arbetet och att strukturen är känd hos eleverna ger en trygghet som gynnar dem och bidrar
till resultatet för förvaltningens nöjdhetsenkät. Det
framkommer i analys av nöjdhetsenkäten att just dialogskapandet under pandemin har handlat om att
skapa relation i den digitala och flexibla världen.
Flera elever upplever sig vara mer sedda i och med
den ökade individualiseringsgraden som digitaliseringen medför. Förutom det goda samtalet ska dialogen också ringa in utmaningar och behov.
Andra verktyg för att bidra till höjd valkompetens
är ständig utveckling av förvaltningens hemsida.
Elever ska före och under sin studietid vara medvetna om vad som väntar och förväntas inom respektive utbildning. Arbetet med valkompetens är
långsiktigt och det kan dröja innan effekter av arbetet syns i statistik och ännu längre innan analyser
kan göras om vilka åtgärder kopplade till valkompetensarbetet som kan få fler att fullfölja sina studier eller vad som gynnar stegförflyttningar inom
AME. Det är viktigt att arbetet med valkompetens
är en ständigt pågående och närvarande process då
analysen av avbrottsstatistik kan visa att elevernas
motivation minskar när kurser/utbildning varit
igång en tid. Som tidigare nämnts sker flest avbrott
under mars och oktober.
Kortfattad samlad bedömning av nämndens
delmål utifrån kommunens övergripande mål
Arbetet med att stärka individens position på arbetsmarknaden och därmed ett socialt hållbart Falköping har förändrats under året då verksamheterna
har utökats och därmed även målgruppen. Sedan 1
maj har Stöd- och försörjningsenheten tillkommit
bland förvaltningens verksamheter vilket påverkar
både medarbetare, processer och ekonomi. Antal
hushåll som står i behov av försörjningsstöd, i snitt
per månad, ligger i nivå med 2020. En faktor som
väcker oro är att antalet barn som lever i ett socioekonomisk utsatt hushåll ökar. Förvaltningen befinner sig i ett läge där inventering av utbud och arbetsprocesser krävs för att på bästa sätt framåt
kunna möta individens behov och förutsättningar.
Under året har pandemin varit en faktor som fortsatt

bromsat upp flödet av deltagare till och från AME
vilket påverkar statistiken och i förlängningen de
indikatorer som AME mäter under mål 1. Trots att
indikatorerna för AME ser ut att nå en positiv trend
så är resultaten inte att betrakta som tillfredsställande då det är ett fåtal personer som står bakom
procentenheterna. De deltagare som varit inskrivna
har gjort stegförflyttningar men underlaget är för litet för att det ska gå att dra slutsatser om trendbrott
eller framtida aktivitetsutbud och metoder. Den
vanligaste försörjningen för avslutade deltagare är
alltjämt försörjningsstöd vilket indikerar att insatser
och processer som finns inom förvaltningen idag
inte räcker till för att bryta behovet av ekonomiskt
bistånd. Det kommungemensamma arbetet med arbetsmarknadsstrategin är nödvändigt och förväntas
bidra till en högre måluppfyllelse under mål 1 på
lång sikt.
Pandemin har också utmanat arbetet inom Vuxnas
lärande där fortsatt fjärr- och distansundervisning
präglat delar av året. Studieformen möjliggör en
flexiblare och i många fall högre individualisering
för eleven vilket kan gynna lärprocessen. Det kan
också vara en faktor som försvårar elevens inlärning och studiemotivation. Statistiken för avbrott
inom de pedagogiska verksamheterna har ökat i andel de senaste åren och uppgår till 20 % av alla inskrivna kursdeltagare under året. I delårsrapporten
per augusti konstaterades att genomströmningstakten för elever har saktats ner under de år som pandemin pågått och analys för detta gällande 2021
kommer att ske till delår april 2022. Stöd i studieteknik och aktivt arbete med att höja elevers valkompetens är ständigt pågående insatser inom Vuxnas lärande vilket syns i de enkätsvar som berör
dessa frågor i förvaltningens nöjdhetsenkät. Resultat av arbetet i form av färre avbrott eller färre betyg F går ännu inte att koppla till valkompetensarbetet.
Förvaltningens verksamheter har som helhet bidragit till att elever och deltagares position på arbetsmarknaden stärkts men analys och resultat som bärs
med in i 2022 synliggör processer som inte möter
individens behov. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för mål 1, Skapa förutsättningar för ett socialt
hållbart Falköping, som godtagbar.
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NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

Erbjuda förutsättningar för att stärka indivdens position på arbetsmarknaden med målet
att nå egen försörjning

Tertial 1,2,3

KOMUNIKATIVA INDIKATORER
Nöjdhetsindex (NKI) bland elever och deltagare ska vara
över 75
Andel elever som har blivit antagna i förhållande till antal
ansökningar (%)

2018

2019

2020

2021

TREND

78,5

79,5

78,1

79,9



73%



95%



Andel elever som har startat sin utbildning i förhållande till
antal antagna elever (%)
16%

19%

20%



Andel betyg F i förhållande till totalt antal satta betyg (%)

7%

8%

6%



Snittid för deltagare AME, från inskrivning till avslut (antal
dagar)

150,5

182

157,5



16%

20%

27%



Andel avbrott i förhållande till totalt antal kursdeltagare (%)

Andel deltagare AME som gått från försörjningsstöd till egen
försörjning (%)
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Kompetens- och arbetslivsnämnden har
inget delmål under mål 2. Genom att arbeta med de övriga tre målen bidrar
Kompetens- och arbetslivsnämnden till
ett attraktivare Falköping.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Delmål: Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

Utbildnings- och aktivitetsutbud efter
arbetsmarknadens behov
Målsättningen för förvaltningen är att matcha till arbete. Verksamheterna ska möta medborgarnas och
arbetsmarknadens behov genom att ha relevant utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser som gynnar stegförflyttning mot den öppna arbetsmarknaden. Samverkan med näringslivet och
andra utbildningsaktörer är därför nödvändigt för att
identifiera kompetensbehov och för att kunna erbjuda de utbildningar och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder som behövs. Under året har samverkan fördjupats mellan KAF och kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet. Strukturen för samverkan bottnar i uppdraget att gemensamt få fler i arbete och därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd. Strukturen bärs på tre arbetsområden; Efterfrågan och utbildningsutbud, En gemensam plattform samt Goda exempel. Som delårsrapporten per
augusti beskrev har alla områden planerade processer och ett stort arbete har skett internt för att vara
rustade inför 2022 då ett mer öppnat samhälle är att
förvänta. Flera av verksamheterna inom KAF är beroende av praktikplatser och för näringslivet är en
praktikant ett mjukt sätt att bidra till socialt ansvar,
stärka individens position på arbetsmarknaden och
lära känna en eventuell ny medarbetare. Med hjälp
av information och kommunikation dels mellan förvaltningarna men framför allt med näringslivet
stärks det gemensamma uppdraget än mer. Prioriterade områden inför 2022 är social hållbarhet, kompetensmäkleri samt orienteringskursen i service och
bemötande. Den sistnämnda har planerad start i april
2022 och är en tio veckor lång kurs som framför allt
vänder sig till deltagare inom AME.
Den behovskartläggning som genomfördes i början
av 2021 ska följas upp under kommande år med ytterligare en enkät till Falköpings företag. Näringslivsenhetens koppling till framför allt hotell- och restaurangbranschen har skapar synergieffekten att
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KAF nu har direktkontakt med fler av branschens arbetsgivare som har personalbrist i efterverkningarna
av pandemin. En målbedömning av samarbetet är att
det är framgångsrikt när det gäller relationsskapande
och processuppbyggande men att det kvarstår en utmaning i att tillsammans skapa mätbara effekter utifrån arbetsmarknadsstrategins mål. Det är först efter
att planerade aktiviteter kunnat genomföras under
2022 som analys av samarbetet gällande arbetsmarkandsstrategin kommer att kunna presenteras.
En effekt av ovan nämnda samverkan har varit utökning av erbjudna uppdragsutbildningar som gynnat
såväl externa parter som kommunens egna verksamheter. Uppdragsutbildning erbjuds som ett flexibelt
och tillmötesgående sätt att ge arbetsgivare möjlighet att erbjuda sin personal kompetensförstärkning.
Inom ramen för KOKOS (Kommunal kompetenssamordning) har förvaltningen anordnat kurser inom
ledarskap, Excel samt projektledning. Här har platser även erbjudits näringslivet. Arbetet med uppdragsutbildning har till viss del bromsats in av pandemin under såväl 2021 som 2020. Interna uppdragsutbildningar riktade till socialförvaltningen har
anordnats inom ramen för den statliga satsningen
Äldreomsorgslyftet. Samtliga utbildningsinsatser har
utvärderats och alla har nått goda resultat.
I de utökade nationella målen för Vuxenutbildningen
beskrivs att den ska utgöra en bas för den nationella
och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Förvaltningen kan inte ensam möta efterfrågan
på utbildningsplatser inom alla områden som söker
kompetens utan är beroende av samverkan gällande
yrkesutbildning på både gymnasial och eftergymnasial nivå. 1 juli trädde nya prioriterings- och urvalsregler ikraft gällande Komvux på gymnasial nivå
samt Komvux som särskild utbildning. De nya reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper
av sökande som alla har ett stort behov av utbildning
ska prioriteras. Den gemensamma prioriteringsmatris som tagits fram i Skaraborgssamverkan började
användas i slutet av året. Antagningsfrågan är en av
delarna inom KomX där en gemensam funktion syftar till ökad effektivitet, större rättssäkerhet och en
gemensam kvalitetsnivå hos de 15 samverkande
kommunerna. Matrisen har tillsammans med sam-
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verkansgrupperna skapat en större tydlighet i antagningsprocessen och ökat kompetensen inom såväl
Skaraborg som i respektive kommun.
Nätverket för kommunal Vuxenutbildning i Skaraborg har tre pågående uppdrag där redan nämnda
KomX är ett. De andra två uppdragen handlar om
kombinationsutbildningar samt att utreda och formalisera regional samverkan utifrån Lärcenter-tanken.
Gällande kombinationsutbildningar har en projektledare, anställd av Vux Skaraborg och finansierad via
ESF, startat upp arbetet där yrkesutbildning kombineras med språkstudier för att få fler nyanlända i arbete. Ett kartläggande arbete med regioner i samverkan har startats och under hösten har spridning av
goda exempel inspirerat till nätverkande och fortsatt
dialog kring möjliga kombinationsutbildningar. Under mål 1 beskrivs yrkesintroduktionskurser inom
vård och omsorg samt restaurang som ska starta januari 2022. Introduktionskurserna blir en del i förvaltningens arbete med kombinationsutbildningar
för att stärka såväl svenska språket, valkompetens
samt motivation att fortsätta på tänkt yrkesbana.
Genom att kommunerna gemensamt använder Lärcentran som utbildningsnoder syns exempel på hur
den digitala omställningen till delvis fjärr- och distansundervisning kan ge resurseffektiviseringar
som samtidigt breddar utbildningsutbudet i Skaraborg. Ett fortsatt samarbete sker med en
gemensam kurskatalog för fem kommuner som då
fungerar som en av tre utbildningsnoder i Skaraborg.
En ny ansökan om statsbidrag kopplat till Lärcentertanken är inlämnad med syfte är att fortsätta stärka
en delregional mötesplats för vuxenstuderande som
erbjuds en likvärdig tillgång till kommunal vuxenutbildning.
Förvaltningen är en viktig aktör i Skaraborgssamverkan och är både delaktig och drivande i flera av de
utvecklande processerna.
I augusti startade förvaltningen en ny yrkeshögskoleutbildning (YH), Tekniker för spårbundna fordon.
YH Guldsmed är också en utbildning som förvaltningen driver i egen regi. Under årets antagningsprocess till Tekniker för spårbundna fordon syntes ett
behov av behörighetsgivande förutbildning. Det kan
behöva utredas hur branschen och förvaltningen ska
möta upp det behovet framöver. Förvaltningen har
inte lämnat in några nya ansökningar om YH-utbildning till Myndigheten för yrkesutbildningar inför
2022.
Som indikator under mål 3 mäts Andel inskrivna på
förvaltningens egna yrkesutbildningar, i förhållande
till antalet platser.

Vid höstens antagning erbjöd YRK 91 egna
utbildningsplatser varav 80 fylldes. Andel startande
elever i förhållande till antal platser var 88 %.
Motsvarande siffror för antagningomgången till
januari 2022 är 79 egna platser varav 62 platser har
fyllts. Under hela 2021 har YRK erbjudit 210
utbildningsplatser varav 189 har fyllts. Andel
startande elever totalt sett under hela 2021 för de
gymnasiala yrkesutbildningarna var 90 %.

En utmaning inom YRK som har följt i pandemins
spår har varit svårigheten att hitta APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande), främst till CNC-utbildningen. Här kan samverkan med KLF näringslivsenhet spela roll framöver där arbete fortgår för att
knyta upp praktikplatser inom näringslivet. Det finns
också en APL–grupp inom ramen för Skaraborgssamverkan som syftar till att rutiner och lägesrapporter för platsutbud är uppdaterade. Gällande Falköpings behov inför 2022 bedöms det att antalet platser
kommer att vara tillräckligt, bland annat därför att
elevantalet är lägre utifrån att ingen enskild språkförstärkt utbildningsgrupp kommer starta. Elever
som har behov av språkstöd får framgent detta genom att kombinera sin yrkesutbildning med SFI eller
undervisning i svenska som andraspråk.
Utöver APL-platser finns behov av lärlingsplatser,
en utbildningsform som är mer resurskrävande för
branschen. Detta är en fortsatt utmaning för YRK att
öka antalet platser för lärling, oavsett bransch.
Särvux har under 2021 utökat verksamheten med tre
nya kurser, musik, svensk drama-teater och geografi
Sverige. Elevantalet på Särvux har ökat under hösten
och det är framför allt till de praktiska kurserna som
elever söker sig till som exempelvis hem- och konsumentkunskap
Utveckla matchningsprocessen
Det är av stor vikt att matchningsperspektivet mot
den lokala och regionala arbetsmarknaden genomsyrar utbildningsutbud och aktiviteter. Utifrån rådande
situation på arbetsmarknaden och den strukturella
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förändringen för kompetensbehov är det idag svårt
att säga om förvaltningens utbud av utbildning och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att möta
framtidens kompetensförsörjning. Frågan bedöms
vara en av de största utmaningarna för förvaltningen
under kommande planperiod och beskrivs i verksamhetsplanen för 2022-2024. Genom att följa upp
elever/deltagare sex månader efter avslutad utbildning/insats har förvaltningen en möjlighet att utvärdera utbud och matchning. Sexmånadersuppföljningarna är en indikator under mål 3 och genomförs
inom yrkesutbildningar och AME.
Under 2021 har 123 personer som avslutats från
AME ringts upp varav 87 har svarat, det ger en
svarsfrekvens på 71 %.

16 % av respondenterna uppger att har någon form
av anställning, 21 % att de är i studier samt 50 % att
de är arbetssökande. Motsvarande siffror för helår
2020 är 20 % i arbete, 24 % i studier samt 42 % arbetssökande. Det är en försämring inom alla parametrar och mest oroande är att andelen som står till
arbetsmarknadens förfogande fortsätter öka. Pandemins påverkan på konjunkturen samt tidigare beskriven målgrupp som står i behov av mer stöd syns i
statistiken. Den totala andelen som gått vidare till arbete/studier inom sex månader efter avslutad insats
(AME) visar på 37 % vilket är lägre än tidigare års
mätningar.

ekonomiskt bistånd. Ett viktigt arbete är att stötta näringslivet i att ta ett större socialt ansvar, bland annat
genom att skapa förståelse för målgruppen som står
utanför arbetsmarknaden. Ett absolut fokus är att
skapa hållbarhet i alla dessa processer. Arbetsmarknadens utveckling är avgörande för en fortsatt samhällsutveckling och välfärd.
Som kompletterande indikator följs också Andel av
arbetsmarknadsenhetens deltagare som går till arbete/studier/praktik. Betydligt färre har gått ut i arbete och studier men framför allt i praktik. Eftersom
praktikanter fortfarande befinner sig i verksamheten
och andel personer som gått till arbete/studier ställs i
relation till antal avslutade kan indikatorn inte presenteras som ett enda mått. Av 253 inskrivna deltagare har 18 personer gått till praktik, det motsvarar
7 %.

Som jämförelse hade 20 % kommit i praktik under
2020 och 33 % under 2019. Kommunens verksamheter har varit sparsamma med att ta emot praktikanter under pandemin vilket syns i statistiken. I analys
framkommer att en ökning har skett gällande andel i
arbetsträning, se diagram.

21 % av inskrivna deltagare har befunnit sig i arbetsträning under året i jämförelse med 14 % under
2020.

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsstrategin
vilar främst på KAN och dess förvaltning men alla
kommunens verksamheter ska stötta och vara aktiva
i att få fler i arbete och därmed minska behovet av
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föranleder en senare analys som kan presenteras till
delår per april 2022.

Av de 148 deltagare som avslutats har 42 avslutats
till arbete eller studier, det motsvarar 28 %.
Förutom aktiviteter och deltagare hanterar AMC
även alla kommunens subventionerade anställningar.
Under året har 210 bidragsanställningar registrerats.

Den vanligaste placeringen är inom KAF (56) tätt
följt av Barn- och utbildningsförvaltningen (35).
Flera av anställningarna ligger inom ramen för Connect som i sin analys lyfter fram kravprofilering som
en framgångsfaktor men också utmaningar såsom
språkförbistring och kulturskillnader. Genom en
subventionerad anställning erhåller individen exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning och nätverk
vilket förbättrar utsikterna för etablering på den
öppna arbetsmarknaden. Arbetsplatsen i sin tur berikas med mångfald och bidrar till ett stärkt socialt ansvar. Under kommande planperiod ska förvaltningen
fortsätta utveckla arbetet för olika former av subventionerade anställningar för att bidra till ett erfarenhetsbaserat lärande och minskat socialt utanförskap. Från och med 2022 ska även subventionerade
anställningar följas upp sex månader efter avslut och
tillkommer som ny indikator. Det föranleder djupare
analyser gällande anställningsformen och vad den
leder till framöver.
Höstens sexmånaders-uppföljning för yrkesutbildning på gymnasial nivå har genomförts inom ramen
för Skaraborgs gemensamma kvalitetsfunktion i
KomX. Det ger möjlighet att få information om andel Falköpingsbor som befinner sig i arbete/studier
efter studier i någon av Skaraborgs övriga kommuner. Resultatet är vid årsskifte inte komplett vilket

Senaste uppföljningen inom YRK, per delår augusti
visade att färre befann sig i arbete sex månader efter
avslut än tidigare år. En trolig anledning var pandemin då det framför allt var restaurangelever som var
arbetssökande. Även inom vård och omsorg var det
färre än tidigare vilket förklarades med att många
verksamheter inte kunnat erbjuda vikariat eller kortare anställningar på grund av smittspridningsrestriktioner. Tidigare delårsrapporter har också tagit
upp förskjutningen av utfärdade diplom som anledning till variation som påvisats mellan tillsvidareanställning och timanställning. Diplom är en förutsättning för att erbjudas en tillsvidareanställning i Falköpings kommun men många som studerat språkförstärkt utbildning har prioriterat yrkeskurserna och
avslutar sina svenskstudier efter att utbildningen är
klar vilket leder till ett diplom i efterskott. Att diplom kan utfärdas är viktigt inte bara för individens
hållbarhet på arbetsmarknaden utan också för att
språket är identifierat som en barriär för anställning,
oavsett bransch.
Under 2021 har det skett en nationell översyn av ämnes- och kursplaner inom vård och omsorg med
syfte att skapa förutsättningar för en nationell sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de
kompetenskrav för undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit. Detta förstärker matchningsprocessen
för de elever som framöver examineras från vårdoch omsorgsutbildningen men ställer också högre
krav på elevernas grundläggande språknivå vilket i
sin tur påverkar förvaltningens övriga pedagogiska
verksamheter. Språkombud ute på arbetsplatser kan
vara en god resurs för de elever och medarbetare
som behöver stöd för att göra hela arbetsplatsen
språkutvecklande och gynna en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har
ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. Under
2022 kommer flera verksamheter inom kommunen
att delta i en pilotomgång för språkombud och en introduktionskurs startar redan efter årsskiftet. Konceptet språkombud ligger i linje med kommunens
mål om stärkt kompetensförsörjning samt förvaltningens mål att stärka individens position på arbetsmarknaden och därmed bidra till ett näringsliv som
utvecklas.
Kortfattad samlad bedömning av nämndens
delmål utifrån kommunens övergripande mål
Även under mål 3 har pandemin påverkat många av
de processer som förvaltningen driver eller deltar i
för att erbjuda matchning och ett utbildningsutbud
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som arbetsmarknaden efterfrågar. Samverkan med
KLF näringsliv har en god beredskap att stärka såväl
näringsliv som den enskilde när samhällets restriktioner lättar. Med framtida fokus på social hållbarhet
är förhoppningen att samverkan inom kommunen
och med näringslivet ska gynna såväl målarbetet
inom mål 1 som syftet med arbetsmarknadsstrategin.
Andelen deltagare från AME som avslutats till arbete/studier samt gått till praktik är färre under 2021
än tidigare år. Indikatorn för andel deltagare som sex
månader efter avslut befinner sig i arbete/studier är
också lägre vilket sammantaget ger en låg måluppfyllelse för matchning och hållbarhet gällande AME.
För YRK slutförs analys av sexmånadersuppföljningen till delår april 2022. Tidigare uppföljning
som utförts under året visade även här på en försämring av andelen som befann sig i arbete/studier sex
månader efter avslutad utbildning. Inom Vård och

omsorg hade majoriteten en anställning efter avslut
men i andra branscher såsom restaurang har det varit
en större utmaning för elever att etablera sig. I analysen blir det svårt att säga om förvaltningens utbud
motsvarar det kompetensbehov som arbetsmarknaden har. Även om kommunens interna samverkan
fortgår enligt plan finns inte underlag för analys som
kan påvisa stärkta förutsättningar för ett näringsliv
som utvecklas. Indikatorerna för mål 3 visar att ett
fortsatt arbete behövs gällande framtida behovsanalys tillsammans med näringsliv och samverkansformer som exempelvis Vux Skaraborg.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för mål 3,
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, som godtagbar.

NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

Tertial 1,2,3

KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

2021

TREND

Andel deltagare AME som gått till arbete/studier/ (%)

51%

31%

30%

28%



44%

33%

20%

7%



72%

58%

44%

26%



100%

88%

80%

71%



90%



Andel deltagare som gått till praktik (av inskrivna deltagare
AME) %
Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6
månader efter avlutad insats (AME)
Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6
månader efter avlutad insats (YRK)
Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal
utbildningsplatser (%)
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande
med en tillitsbaserad styrning

Delmål: Förvaltningens organisation ska
vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning

Nästa digitala steg
Digitalisering möjliggör en högre grad av flexibilitet
och effektivitet för förvaltningen, både inom organisationen och gentemot målgruppen. Pandemin har
forcerat nya digitala arbetssätt och skyndat på processer när det gäller mötesformer och undervisningsmöjligheter. En av de största utmaningarna för förvaltningen är elever och deltagares tillgång till digitala medel i hemmet, här behöver förvaltningen även
fortsatt vara lyhörd och erbjuda möjligheter för att
motverka ett digitalt utanförskap. Elever inom SFI
har haft möjlighet att låna tekniska hjälpmedel vilket
har bidragit till att de klarat sina studier och kunnat
gå vidare till nästa kurs. Digitala kunskaper förstärker elevernas motivation och studieteknik vilka båda
är viktiga faktorer för fullföljda studier och etablering på arbetsmarknaden. Fjärr- och distansstudier
har varit den vanligaste undervisningsformen under
såväl 2020 som 2021 men förväntas användas delvis
även framledes. Det är därför viktigt att fortsätta
stärka både strukturerna och kompetensen kring digitala frågor och områden eftersom digitaliseringstakten fortsätter vara hög rent generellt i samhället.
Det är troligt att den digitala utvecklingen har gjort
att efterfrågan på digitala utbildningstjänster kommer att kvarstå och förvaltningen behöver vara i
framkant gällande system och varianter av utbildningsformer för att möta dessa behov. Detta kommer
även fortsatt att kräva en kontinuerlig kompetensförstärkning hos medarbetarna. Med högre personell digital kompetens höjs kvalitén inom undervisning och
andra erbjudna tjänster men framförallt kan effektiviteten öka i administrativa processer med hjälp av
tekniska resurser och kunskap om dessa. De erfarenheter och kunskaper som förvaltningen erhållit under
pandemins omställningskrav kommer att vara utgångspunkten för nästa digitala utvecklingssteg. Här

blir kollegial samverkan viktig vilket beskrivs vidare
under rubriken Hållbart medarbetarskap.
Det digitala arbetet inom AME har inte kommit lika
långt som inom Vuxnas lärande. Aktiviteter och insatser har inte kunnat ersättas med digitala forum så
som undervisning har kunnat göra. De digitala strukturerna inom AME är ett fortsatt utvecklingsområde.
Inom Stöd- och försörjningsenheten har ett omfattande arbete med digitalisering av kvalitets- och ledningssystem pågått under hösten och beräknas vara
slutfört under början av 2022.
Förvaltningens digitaliseringsarbete har stark förankring i Falköpings kommuns digitaliseringsstrategi.
Hållbart medarbetarskap
Distansarbete, fjärr- och distansstudier, fysiskt
stängda lokaler och en stor del digitala möten istället
för att ses fysiskt har fortsatt utmana vardagen och
arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare. Dessa
faktorer spelar alla in i den psykosociala arbetsmiljön. Den digitala vardagen har öppnat möjligheter
såsom att arbeta hemifrån men också varit en stressande faktor som utmanat såväl medarbetare som
chef. Det nära ledarskap som förvaltningen strävar
efter har utmanats av den digitala distans som skapats under delar av året. Förvaltningen vill stärka tilliten genom hela styrkedjan, mellan politik och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetar, mellan
medarbetare och mellan medarbetare och medborgare. Kommunikation på alla styrkedjans nivåer, öppenhet och faktabaserade underlag för beslutsfattande stärker och skapar tillit. I den digitala vardagen är det svårt att skapa relationer vilket också påverkar den psykosociala arbetsmiljön och till den
tillitsbaserade styrningen.
Under våren genomfördes kommunens medarbetarenkät och förvaltningen har både en hög svarsfrekvens (87 %) och ett högt NMI (Nöjd medarbetarindex). Årets NMI uppgår till 76 vilket är högre än
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förra mätningen, 2019 då NMI var 75. Medarbetarenkätens syfte är att ge indikation på hur medarbetare inom Falköpings kommun upplever kommunen/förvaltningen som arbetsgivare. Förvaltningen
har goda resultat inom områden som engagemang
och medarbetarskap, ledarskap, mål och resultatstyrning. Förbättringar finns att göra inom området utvecklingssamtal och lönesamtal där resultatet avviker något från 2019. Vidare ser ansvariga för respektive verksamhet att frågan gällande arbetsplatsträffens relevans/meningsfullhet haft lägre resultat och
därmed också är ett utvecklingsområde. Under senare år har förvaltningen förändrat genomförande av
APT och har genom APT i mindre grupper också
möjliggjort ett förbättrat dialogforum för medarbetare och chef. Förvaltningen har ett högt förtroende
till medarbetarnas verksamhetsnära kompetens och
erfarenhet. Tillsammans skapas en effektiv verksamhet med god kvalitet.
God kvalitet säkerställs genom att rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som verksamheterna och uppdragen kräver. Som indikator för mål 4
mäter förvaltningen andel lärare som undervisar i sin
behörighet samt andel lärare med legitimation.

aktiviteter, Aktivt arbete med att höja elevernas valkompetens samt Nästa digitala steg. Framöver förväntas detta ge goda effekter på processerna som ska
minska avbrott och ge högre andel godkända betyg.
Det senaste digitala arbetsåret har i flera aspekter
synliggjort vikten av kollegial samverkan och stöttning, bland annat i bedömningssituationer som varit
försvårande utan fysiska möten med eleverna.
Processbaserade arbetssätt
Verksamhetsflytten av Stöd- och försörjningsenheten har påverkat förvaltningens arbetsprocesser såväl strategiskt som operativt under större delen av
året. Det kommer att fortsätta krävas ett omfattande
arbete gällande processutveckling och kartläggning
av målgrupp och arbetsmetoder under en lång tid
framöver. Utmaningarna som förvaltningen står inför kräver samarbete, samverkan och medarbetarnas
delaktighet och det är av stor vikt att visa förståelse
för komplexiteten hos såväl målgruppen som i arbetsmarknadsstrategins förväntningar.
Förvaltningen har under lång tid arbetat systematiskt
för att förbättra de övergripande processerna som
gäller verksamhets- och ekonomistyrning.
Struktur, systematik och processbaserade arbetssätt
är alla nödvändiga för att kunna möta omvärldens
förändrade krav och fungerar dessutom som grundstenar i det ständiga förbättringsarbetet.

Behöriga lärare är en nationell bristvara men förvaltningen har under flera år haft en stabil andel som
dessutom ökar. Behöriga lärare uppgår till 87 % och
det gör även andelen lärare med legitimation. Andel
lärare som både har legitimation och undervisar i sin
behörighet uppgår till 82 %. Behöriga lärare säkerställer en hög kvalitet i de pedagogiska verksamheterna.
Kollegial samverkan och kollegialt lärande är en
viktig del i att stärka samverkansstrukturer och förvaltningens kompetenskapital. Det är en av förutsättningarna för att tillsammans lösa uppdragen i arbetsmarknadsstrategin och förvaltningens övergripande
mål gällande verksamhets- och ekonomistyrning.
Inom de pedagogiska verksamheterna kopplar förstelärargruppen samman pedagogiskt utvecklingsarbete med kollegialt lärande och förvaltningens mål
för att gynna fokusområdena Fullföljda studier och
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Under hösten implementerades en ny kvalitetsstruktur som ska skapa likvärdiga kvalitetskedjor inom de
två stora verksamheterna AME och Vuxnas lärande.
Den nya strukturen bygger på dialogbaserad uppföljning och kommer att gynna kommunikation, tillit
och de förvaltningsövergripande processerna. Den
största skillnaden blir att utvecklingsplaner tas fram
för AME respektive Vuxnas lärande istället för att
arbetet sker på arbetslagsnivå. Detta effektiviserar
inte bara det administrativa arbetet utan ger också en
mer sammanhållen koppling till förvaltningens verksamhetsplan. Den nya strukturen kommer tillämpas
fullt ut under kommande planperiod 2022-2024.
Uppföljning och analys är bland de viktigaste delarna i det systematiska kvalitetsarbetet och helt beroende av medarbetarens kännedom om, förståelse
för och delaktighet i arbetet. Ett omfattande arbete
har genomförts inom förvaltningen gällande statistik, avbrott och definitioner för att säkerställa kvaliteten på analysunderlag. Under året har en översyn
av antagningsprocessen gjorts parallellt med fortsatt

NÄMNDSBERÄTTELSE

fokus på hanteringen av avbrott. Gällande antagningsprocessen är målet att alla ansökningar ska vara
digitala. Målet är ännu inte uppfyllt då ansökningar
till kurser via externa utbildare fortfarande kan
komma på papper. Digitala ansökningar är kompletta och det saknas ingen information vilket kan
bromsa upp arbetsflödet. Arbetet med att ytterligare
utveckla hemsidan förväntas leda till ökad valkompetens hos medborgarna. Förhoppningen är att
minska antalet obehöriga sökande. Det effektiviserar
antagningsarbetet och frigör tid som SYV istället
kan lägga på vägledningssamtal med individer vilket
ger högre valkompetens hos denne.
Fortsatt processutvecklingsarbete som också rimmar
med digitaliseringsstrategin är att utforska möjligheterna till e-tjänster samt undersöka hur automatisering kan effektivisera och kvalitetssäkra delar av
administrativa processer. En process att se över gällande automatisering är bland annat handläggning av
ekonomiskt bistånd. Med automatisering av delar av
processen finns potential att frigöra resurser för fler
personliga möten och förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt på individens matchningsprocess.
Under året har 83 beslut inom Stöd- och försörjningsenheten, överklagats till förvaltningsrätten.
Detta är ett kvalitetsmått som tidigare följts inom enheten då den organisatoriskt låg under socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. Under kommande år ska kvalitetsmått och hantering av dessa
ses över.
Kortfattad samlad bedömning av nämndens
delmål utifrån kommunens övergripande mål
Förvaltningens processer har utmanats ur flera perspektiv även under det gångna året. Pandemin är inte
längre en plötslig faktor att förhålla sig till utan nu-

mera en del av det vardagliga livet även om restriktioner fortfarande bromsar eller förändrar många arbetssätt. Det är tack vare digitala resurser och en utökad digital kompetens som förvaltningens pedagogiska verksamheter kunnat bedriva utbildning med
fortsatt god kvalitet. Tillsammans med kollegial
samverkan kring bland annat strukturering av lärplattformen Fronter och utveckling av såväl undervisning som kunskapsbedömning har elevernas lärprocess kunnat fortsätta trots årets delvisa fjärr- och
distansundervisning.
Inom Stöd- och försörjningsenheten har arbetet med
revidering av rutiner samt digitalisering av kvalitetsoch ledningssystem lett till högre kvalitetssäkring i
de beslutande processerna.
Årets medarbetarenkät visar på goda resultat med ett
högre NMI än tidigare år vilket indikerar att förvaltningen och kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Även den höga andelen lärare som undervisar i sin behörighet stärker denna uppfattning.
Det är av stor vikt att rekrytera, behålla och utveckla
kompetensen som behövs för att verksamheten ska
drivas och utvecklas med god kvalitet. Förvaltningen
har verkat för att stötta och värna hållbarheten i det
nära ledarskapet trots den distans som digitala arbetssätt kan ha medfört.
Verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten har påverkat både det dagliga och det strategiska arbetet inom flera delar av förvaltningen, både
före och efter flytten. Som följd av förvaltningens
större organisation har många processer och strukturer behövt en översyn. Arbetet fortsätter in i nästa
planperiod.
Måluppfyllelsen för mål 4, Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning, bedöms som god.

NÄMNENS DELMÅL

UPPFÖLJNING

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad
styrning

Tertial 1,2,3

KOMUNIKATIVA INDIKATORER

2021

TREND

76



87%



87%



2018

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka jämfört med
föregående mätning
Andel lärare som undervisar i sin behörighet
Andel lärare med legitimitet

2019

2020

75
78%

80%

83%
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Förväntad utveckling
Verksamhetsövergång Stöd- och
försörjningsenheten till AME
Under året har en ny arbetsmarknadsstrategi beslutats och en verksamhetsflytt har skett för Stöd- och
försörjningsenheten till KAF. Detta är två viktiga
delar i Falköpings arbetsmarknadspolitik vars syfte
och förväntan är att få fler i arbete samt minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Den nya organisationen förväntas utveckla metoder
och effektivisera processer som på sikt kommer att
synas i statistik och ekonomiskt resultat.
Hållbar matchning
Förvaltningens förutsättningar att matcha utbud med
efterfrågan av kompetens är till stor del beroende av
samverkan och nätverk. Strukturförvandlingen på arbetsmarknaden gör behoven svårprognosticerade
och matchningsproblematiken än större. Trots en
lägre arbetslöshet är det färre som avslutas till arbete/studier och det är en högre andel kursdeltagare
som gör avbrott inom sin utbildning. Genom fortsatt
arbete med stärkt valkompetens, motiverande samtal
och kartläggning förväntas fler komma vidare med
fullföljda studier, hamna i rätt typ av insats för att
genomgå stegförflyttning samt närma sig egen försörjning. Utöver detta förväntas samverkan med
både kommun och näringsliv stärka det sociala ansvaret. Vuxenutbildning och fullföljda studier är
verktyg för en hållbar matchningsprocess och för individens etablering på den reguljära arbetsmarknaden.
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Verksamhetsredovisning
Verksamhetsredovisning
Förvaltningen följer nogsamt söktrycket inom de pedagogiska verksamheterna. I samhället råder det
fortfarande en stor osäkerhet kring framtiden vilket
gjort det svårt att per delår augusti prognosticera
mängden ansökningar och hur elever klarar att fullfölja sina studier. Under hösten har mer undervisning skett på plats. Fjärr- och distansundervisningen
som bedrivits under delar av pandemin är inte en optimal studieform. En effekt av detta kan bli en förlängning av studieprocessen för många av de studerande, vilket i sin tur påverkar genomströmningstakten. Förvaltningens målgrupp har förändrats och
fler behöver längre tid på sig för att bli redo för nästa
steg.
Inom AME påverkas deltagarantalet av vad som sker
i omvärlden och även det är svårprognosticerat.
Verksamheterna är beroende av externa aktörer
framförallt AF. Den situation som myndigheten fortfarande befinner sig i drabbar alla de beröringspunkter som förvaltningen har med AF.

Inför budget 2021 skulle verksamheterna genomföra
en omställning med 1,5 mkr. I konsekvensbeskrivningen framkom att det är inom icke lagstadgade
verksamheter som en förändring kan ske och har så
gjorts. YH Signalteknik har under 2021 avvecklats.
Dock har en ny YH-utbildning startat, Teknik för
spårbundna fordon, efter politiska beslut.
Jämförelser & Nyckeltal

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Utbildni ng av vuxna

Bruttokostnad

64 199

65 813

62 626

Nettokostnad

38 760

42 461

42 375

5 501

5 467

5 470

Nettokostnad (tkr)/ deltagare

7,0

7,8

7,7

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

1,2

1,3

1,3

Antal deltagare

Arbetsmarknad

Bruttokostnad

25 390

30 811

36 174

Nettokostnad

12 060

15 007

17 806

Antal deltagare

649

706

679

Nettokostnad (tkr)/ deltagare

18,6

21,3

26,2

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

0,4

0,5

0,5

Stöd- och försörjning

Bruttokostnad

37 157

Nettokostnad

36 256

Antal hushåll

468

Nettokostnad (tkr)/ hushåll

77,5

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

1,1

Gemensamt

I de beräkningarna av nyckeltal har hänsyn tagits till
deltagare inom uppdragsutbildningen. Inom ramen
för AME görs för första gången två olika beräkningar, dels för stöd och försörjning kopplat till ekonomiskt bistånd och antal hushåll, dels till de verksamheter där olika insatser genomförs med deltagare.
Ekonomiska förändring jämfört med
verksamhetsplaneringen
Den största ekonomiska förändringen jämfört med
Verksamhetsplan 2021-2023 är kopplad till verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten. Per 1 maj flyttades budgeterade medel från
socialnämnden till KAN. Sedan några år tillbaka kan
konstateras att budgeterade medel inte täcker behovet av ekonomiskt bistånd, vilket också är fallet per
helår 2021.

Bruttokostnad

3 256

4 057

3 927

Nettokostnad

3 256

4 057

3 927

Antal deltagare

6 150

6 173

6 149

Nettokostnad (tkr)/ deltagare

0,5

0,7

0,6

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

0,1

0,1

0,1

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

PROG
AUG 2020

Antal elever

1 763

1 508

1 750

Antal kursdeltagare

5 558

4 725

5 500

317

253

250

VERKSAMHETSREDOVISNING

Utbildning av vuxna
(yrk,sfi,allmänna ämnen)

Arbetsmark nadsenheten
Antal deltagare

Liksom tidigare år är nämnden beroende av externa
intäkter. Det är utmanande att budgetera och prognosticera de externa intäkterna och de är en osäkerhetsfaktor i budgetarbetet. Intäkterna kan ändras i prognosarbetet, men med mycket stor försiktighet.
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VISION, MÅL OCH STYRNING

Personalredovisning
Personalredovisning

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har 218 anställda. 143 av dem har
tillsvidaretjänst och 64 visstidstjänster. Utöver
dessa finns också ett antal timanställda. Per 1 maj
2021 utökades antalet medarbetare i och med verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten. Det togs ingen hänsyn till detta i verksamhetsplanen 2021-2023 men förklarar ökningen.

Förvaltningen har en hög andel behöriga lärare. Per
31 augusti är 87 % av undervisande lärare behöriga
i de ämnen de undervisar i, lika stor andel 87 %, har
lärarlegitimation.

Chefer i verksamheten följer upp frånvaron löpande
och följer kommunens rutiner för detta.

Vid eventuella vakanser sker noggranna överväganden utifrån befintliga resurser inför eventuell rekrytering.

Personalmässiga förändringar jämfört med
personalplaneringen

2021 var ett speciellt år i sjukfrånvarostatistiken på
grund av pandemin och de förändrade sjukskrivningsregler som varit gällande under året.

PERSONALREDOVISNING

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2021

Kompetens- och arbetslivsnämnden

132

143

131

12

146

42

64

45

19

42

Timanställda

6

11

6

5

8

Pensionsavgångar

2

1

3

-2

3

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

Rekryteringar tillsvidareanställda
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EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
RESULTATRÄKNING (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2020

Intäkter
Avgifter mm

3 122

2 713

4 113

-1 400

3 541

Statsbidrag

30 410

34 613

29 325

5 288

27 719

4 365

5 229

4 561

668

4 387

Övriga intäkter
Interna intäkter

115

861

200

661

400

Summa intäkter

38 012

43 416

38 199

5 217

36 047

-81 259

-92 905

-92 343

-562

-90 668

-9 396

-39 810

-27 632

-12 178

-37 125

Kostnader
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Kapitalkostnader

-655

-529

-633

104

-633

-8 289

-9 643

-8 546

-1 097

-8 546

Summa kostnader

-99 599

-142 887

-129 154

-13 733

-136 972

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-61 587

-99 471

-90 955

-8 516

-100 925

Interna kostnader (inkl. internhyra)

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE
RESULTATRÄKNING

stor medvetenhet om att resursplanera personalen
väl utifrån den ekonomiska situationen.

Nämndens preliminära resultat per helår är 8 516 tkr
sämre än budget, men något bättre än prognosen per
delår augusti.

Utfallet inom verksamhetskostnaderna är högre än
budget vilket prognosen i delår augusti också visade.
Den största delen förklaras av ekonomiskt bistånd.
Även inom övriga verksamhetskostnader är utfallet
högre än budget och prognos. Det mesta av kostnaderna går till serviceavgifter, medlemskap, licenser
och förbrukningsmaterial. Nästan hälften av de budgeterade medlen avser köp av kurser från externa utbildningsanordnare. Utfallet per helår blev dock något högre än budget.

På intäktssidan kan konstateras att schablonersättningen blev lägre än budget, men i nivå med prognosen. Lönebidragen blev högre än både budget och
prognos utifrån utökat antal subventionerade anställningar, främst extratjänster. Utfallet för statsbidragen kopplade till yrkesutbildningar blev högre än
både budget och prognos. Mer medel än budgeterat
erhölls i bidrag för YH Guldsmed. Arbetsförmedlingen tilldelade medel kopplat till ersättning för
handledare inom feriepraktiken samt satsningen
Jobb för unga.
Dessa faktorer bidrar till att intäkterna är högre än
både budget och prognos även om andra mindre intäktsposter blev lägre än budget till följd av pandemin.
Utfallet för personalkostnaderna är mer eller mindre
i nivå med budget. Det förklaras med satsningen på
subventionerade anställningar. Det finns fortsatt en

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS
I och med verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten övertogs ett budgetunderskott
kopplat till ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har
för avsikt att arbeta vidare med det politiska uppdraget inom ramen för arbetsmarknadsstrategin. Effekterna av arbetet behöver ses över tid.
Det ekonomiska utfallet kommer att följas nogsamt
framöver både utifrån ett konstaterat underskott men
även utifrån vissa osäkerheter i övriga verksamheter.
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Verksamhetsredovisning
RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2020

Utbildning av vuxna

-30 689

-29 873

-31 111

1 238

-31 297

Arbets marknad

-13 890

-52 628

-42 453

-10 175

-52 666

Gemensamt

-17 008

-16 970

-17 391

421

-16 962

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

-61 587

-99 471

-90 955

-8 516

-100 925

UTBILDNING AV VUXNA

GEMENSAMT

Utfallet för utbildning av vuxna är bättre än budget.
Schablonersättningen blev lägre än budget men i
nivå med prognosen. Statsbidragen kopplade till yrkesutbildningarna är svåra att prognosticera och per
delår augusti presenterades en prognos i nivå med
budget. Utfallet blev högre och det förklaras till
största delen med mer bidrag inom ramen för kombinationsutbildningar.

Inom de gemensamma verksamheterna återfinns
förvaltningsövergripande funktioner som specialpedagog och SYV. Här ingår också bibliotek, kundservice samt ett café som är mer riktade till verksamheterna lokaliserade på Lärcenter.

Personalkostnaderna är lägre än budget. Vid eventuella sjukskrivningar och vakanser så resursplaneras noga innan personal ersätts.
Verksamhetskostnaderna är högre än budget vilket
till viss del förklaras av högre kostnader för kurser
som köps av externa utbildningsanordnare. Till det
kommer att den kostnadstunga YH-utbildningen
Tågteknik för spårbundna fordon startat under året.
ARBETSMARKNADSENHETEN
Utfallet för AME är sämre än budget. Per helår kan
konstateras ett underskott med 8,6 mkr för 8 månader kopplat till ekonomiskt bistånd.
Personalkostnader är högre än budget vilket förklaras av ett ökat antal subventionerade anställningar
inom främst Connect 2.0 men även en satsning från
regeringen om att skapa möjligheter till jobb för
ungdomar. Kopplat till dessa ökade kostnader finns
ökade intäkter i form av lönebidrag och riktade medel från Arbetsförmedlingen. Den nettokostnad som
uppstår påverkar resultatet och är inte budgeterad.
Övriga verksamhetskostnader är högre än budgeterat vilket till viss del kan förklaras med oväntade
kostnader kopplat till verksamhetsövergången.
Även inom de andra verksamheterna är övriga kostnader något högre än budget
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En del intäkter har uteblivit inom caféverksamheten
då den delvis varit stängd under året. Personalkostnader är något lägre än budget. Verksamhetskostnaderna är i nivå med budget.

EKONOMISK REDOVISNING

Investeringsredovisning
INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR)

BOKSLUT
2020

BOKSLUT
2021

BUDGET
2021

AVVIK
2021

PROG
AUG 2020

Investeringar
Bilar, bussar, lastbilar

286

286

Möbler

144

164

150

14

150

Teknikst utrustning

516

374

400

-26

400

150

-150

150

Summa investeringar

660

824

700

124

700

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND

660

824

700

124

700

Övriga investeringar

RE/LÖPANDE INVESTERINGAR
Inköpen för att kunna byta ut personalens bärbara
datorer enligt plan har genomförts enligt budget. Under hösten har en lastbil köpts in till verksamheterna
inom AME. Det som tillkommit och leder till att
budgeterade medel inte räcker är inköp av möbler
till Stöd- och försörjningsenheten och då främst till
receptionen. Då det krävs anpassade möbler till besöksrummen där har det inte varit möjligt att använda sig av utbudet i möbellagret.
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Politiska uppdrag under år 2021

Kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, kompetens- och
arbetslivsnämnden
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och
arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna samt
kommunstyrelsen under år 2021.
Den pågående samverkan mellan med berörda rektorer och skolchefer inom Ållebergsgymnasiet och
Vuxnas lärande har under året delvis handlat om informationsutbyte och ökad kännedom kring respektive verksamhet utifrån uppdraget. Därtill har en
plan för fortsatt samverkan skapats, där fullföljda
studier och hur medborgarna i Falköpings kommun
ska stärka sin position på arbetsmarknaden är utgångspunkten. Fortsatt samverkan kommer ta avstamp i gruppen ungdomar/unga vuxna som befinner sig inom det kommunala aktivitetsansvaret och
riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet.
Framåt ska fokus ligga på fullföljda studier och arbetet utgår från begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvalitét.
För fortsatt samverkan kring utbildningsfrågor vars
syfte är ökad kvalitet och effektivitet i Falköpings
kommun är det av vikt att styrdokument stämmer
överens. Inför kommande planperioder gäller det
såväl Flerårsplan, Verksamhetsplan som utvecklingsplaner för respektive verksamhet.

34 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsredovisning för år 2021

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 Postadress: 521 81 Falköping
Telefon, växel: 0515-88 50 00 E-post: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se

