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inledning

Inledning
Syfte

Nämndens uppdrag

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg
för planering av verksamhet, tydliggöra mål och
strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att
mål och ambitioner ska samspela med de resurser
som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och
beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden
beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar
den även om sin plan för internkontroll.

Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar.

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som
helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till
varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är
viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är
inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och
budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbok-slutet och vid årsbokslutet.
I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell
styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.
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Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska
vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och
regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter
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.
Organisation

vision, mål och styrning

Vision, mål och styrning
Kommunens vision – Det goda livet
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni,
även för kommande generationer. Det Goda Livet
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings
kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av
medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet
för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för
kommunens invånare och för kommande generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser,
ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett
medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva
målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska
vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu
och i framtiden. Kommunen som organisation är till
för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas
av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att
goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och
samverkan.

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.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det
arbete kommunen gör.
Politisk prioritering
I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den
styrande politiska majoriteten identifierat följande
fokusområden:





Arbetsmarknad
Digitalisering
Klimat
Trygghet

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena. Arbetet med fokusområden ska genomsyra alla fyra målen.
Nämndernas mål
KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål.
Under varje mål har förvaltningen knutit an delmål
som tydliggör 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.
Omvärldsanalys
Falköpings kommun står som alla kommuner inför
ständiga förändringar. Den demografiska utvecklingen påverkar ett lands ekonomi och arbetsmarknad. Sverige såväl som många andra länder har en
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befolkning som når allt högre livslängd samtidigt
som färre föds. Detta kommer att utmana välfärdssystemet när färre i arbetsför ålder ska försörja fler.
Kompetensbehoven inom skola, vård, omsorg och
samhällsbyggnad ökar i takt med att befolkningen
och särskilt andelen äldre växer.
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
måste bland annat utbildningssektorn samverka med
arbetsgivare för att utbud ska matcha framtidens resursbehov. Utbildning är ett verktyg för att klara den
kompetensförsörjning som arbetsmarknaden behöver
på både kort och lång sikt och den kommunala vuxenutbildningen bär en viktig roll för att täta kompetensglappet mellan arbetsgivare och individ.
Samhällsekonomin har återhämtat sig efter pandemin och arbetslösheten ligger i slutet av 2021 på
samma nivåer som före pandemin.

Arbetslöshet delas upp i friktionsarbetslöshet, strukturell arbetslöshet och konjunkturell arbetslöshet.
När arbetskraftsutbud och efterfrågan på kompetens
är i obalans skapas strukturella och mer långsiktiga
problem med långtidsarbetslöshet som följd. Trots
att arbetslösheten som helhet har minskat så är gruppen som befinner sig i långtidsarbetslöshet större än
någonsin. Långtidsarbetslöshet kan bero på många
faktorer såsom ohälsa i olika omfattning, kort eller ej
fullföljd utbildning eller svårigheter med svenska
språket.
Arbetsförmedlingens (AF) reformering som pågått
sedan januari 2019 har fortfarande inte nått ett avslut
vilket i hög grad påverkar förvaltningens verksamheter. Formerna för kommunens roll i reformeringen
är ännu oklara vilket i sig innebär negativa effekter
för den enskilde som står i behov av myndighetens
tjänster. AF är en viktig samarbetspartner för förvaltningen och situationen som myndigheten befinner sig i drabbar alla de beröringspunkter som förvaltningen har med den.
Målgruppen som förvaltningen möter har förändrats
de senaste åren. Många människor behöver omfat-
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tande stöd för att närma sig egen försörjning. Nationellt har antal hushåll som står i behov av ekonomiskt bistånd minskat de senaste åren men kostnaderna har ökat. I Falköping ligger nivåerna på förhållandevis hög och jämn nivå sedan flera år.

Behovet av ekonomiskt bistånd skapar både samhälleliga och mänskliga kostnader. Inom målgruppen
kan det finnas variation av social problematik som
missbruk eller psykisk ohälsa. I många av de aktuella hushållen lever barn vilket föranleder ett barnrättsperspektiv. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige och i det fortsatta arbetet kan
detaljer behöva utvecklas i beslutsprocesserna. Socialtjänstlagen förnyas till år 2023 för att bland annat
gå mer mot en kunskapsbaserad socialtjänst med förstärkt kvalitetsuppföljning. Det föreslås också att
kommuner ska få möjlighet att erbjuda insatser utan
behovsprövning.
1 januari 2022 börjar en förenklad betygsskala gälla
inom Komvux på grundläggande nivå, Komvux som
särskild utbildning på grundläggande nivå och Utbildning i svenska för invandrare (SFI). Kunskapskraven har reviderats på grund av den förenklade betygsskalan, men nivån för godkänt betyg har inte
ändrats. Förändringen förväntas kunna bidra till en
högre genomströmning av elever samt förenkla bedömnings- och dokumentationsarbetet för undervisande lärare.

Ansökningstrycket har varierat under de senaste åren
och är svårprognosticerat framöver. Antal inskrivna
elever inom Vuxenutbildningen har sedan 2020 ökat
marginellt. Sett över längre tid visar statistiken ett
naturligt mönster med en jämn nivå. Problematiskt
är att många som ansöker saknar behörighet att
komma in på sökta utbildningar vilket skapar ett
glapp för invånaren som då inte kan studera som
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sysselsättning. Detta i sig kan öka andelen nya försörjningsstödstagare och antalet deltagare hos AME.
Oavsett om söktrycket ökar eller minskar så utmanar
det förvaltningens framtida logistik och effektivitet
kring såväl lokaler som personella resurser.
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 de senaste åren. Migrationsverket prognosticerar
att trenden kommer hålla i sig under 2022, baserat
på bland annat fortsatta reserestriktioner med anledning av pandemin. Falköping har länge varit en ort
där nyanlända väljer att bosätta sig, såväl asylsökande som personer med uppehållstillstånd och personer med arbetstillstånd. Det är svårt att se kommande in- och utflyttningsmönster och när de inte
kan förutses blir det svårt att prognostisera söktryck
och framtida utbud av exempelvis språkintegrerad
utbildning.

från personalens arbete och bemötande till hur
många förvaltningen kan erbjuda plats.
Antalet nyanlända inom AFs etableringsprogram är
en faktor för förvaltningens ekonomi. Antalet studerande inom SFI ligger på likvärdiga nivåer som de
senaste åren men antalet medborgare som kommunen erhåller schablonersättning för har kraftigt reducerats.
Förvaltningens största utmaningar framåt är minskad
schablonersättning, ett fortsatt högt behov av ekonomiskt bistånd samt svåridentifierade kompetensbehov på den lokala arbetsmarknaden.

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och för
bland annat med sig att invånare har ökade förväntningar på att kommunen som organisation tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Den första kontakten med offentlig sektor och myndigheter tas oftast
digitalt och det behövs innovation och medvetenhet
för att möta dessa förväntningar och krav. Digitaliseringens möjligheter är också nödvändiga att tillvarata för att förvaltningen ska kunna bredda utbildningsutbud och effektivisera administrativa processer. Tekniska lösningar kan också bidra till att
minska påverkan på klimatet.
Att möta och minska klimatförändringar har präglat
mycket arbete nationellt och globalt under lång tid.
Konsekvenserna av klimatförändringarna blir alltmer synbara. Enligt FNs klimatrapport som publicerades sommaren 2021 framgår att världen befinner
sig i ett krisläge och är i stora behov av omställning
för att bromsa de negativa effekterna.
Dagens komplexa samhälle
I en värld som blir alltmer komplex och som genomgår snabba förändringar blir kompetenskapitalet allt
mer betydelsefullt. Kraven ökar på individen att lära
om, lära mer och lära nytt. Förvaltningen spelar en
stor roll genom att stötta individer att möta sina möjligheter, stärka sin position på arbetsmarknaden och
nå egen försörjning. Utbildningsutbud, sociala arbetsinsatser samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder
ska matcha målgrupp och arbetsmarknad. Sverige
har kompetensbrist samtidigt som många människor
befinner sig utanför arbetsmarknaden vilket påvisar
en matchningsproblematik. Detta utmanar förvaltningens verksamheter i många processer och samverkan med såväl andra förvaltningar, näringsliv och
externa aktörer är av stor vikt. Målgruppen förväntas
behöva mer stöd och anpassning vilket påverkar allt
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Delmål: Erbjuda förutsättningar för att
stärka individens position på
arbetsmarknaden med målet att nå
egen försörjning.

Fullföljda studier - det livslånga lärandet
Förvaltningen vill stärka individens position på arbetsmarknaden genom fullföljda studier och därigenom gynna stegförflyttningar mot arbete och/eller
fortsatta studier. 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 samt att främja sin personliga utveckling (Skollagen 20 kap 2§).
Förvaltningens pedagogiska verksamheter har under flera år arbetat aktivt och medvetet kring processerna för avbrott och utvecklat uppföljningen av
statistiken. Det är ett rimligt antagande att om avbrott kan minska så fullföljer fler elever sina studier. Under kommande planperiod ska analysarbetet
gällande avbrott fördjupas och indikatorn som mäter andel avbrott i förhållande till antal inskrivna
kursdeltagare kvarstår. Det behövs en bättre förståelse för vad som orsakar studieavbrott för att proaktivt kunna motverka dessa. Även analys av betyg
och särskilt betyg F (ej godkänd) finns med i uppföljningsarbetet för att få fler att slutföra kurser och
utbildningar. Godkända betyg ökar möjligheten till
vidare studier och ökar elevens förutsättningar för
en varaktig anställning på arbetsmarknaden.
Individens digitala kompetens är en faktor att ha i
beaktande för att elever ska ha förutsättningarna att
klara sina studier. Samhället och arbetsmarknaden
kräver goda digitala kunskaper och förvaltningen
kan genom utbildning och tillhandahållande av digitala medel inte bara höja den digitala nivån hos de
studerande utan också bidra till att minska ett digital utanförskap.
Ett verktyg för att minska avbrott och betyg F samt
öka elevernas studiemotivation är att förstärka deras
valkompetens. Valkompetens är ett samlingsnamn
för en rad kompetenser som hjälper individer och
grupper att på ett strukturerat sätt, samla, analysera,
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sammanställa och organisera information om sig
själv, utbildningar och yrkesliv, såväl som förmågor
att ta och genomföra beslut och övergångar (Skolverket). Ett förvaltningsövergripande arbete har pågått under tidigare planperiod med att medvetandegöra alla verksamheter om begreppet valkompetens.
Arbetet behöver fortsätta inte minst genom att förbereda eleverna före deras studietid genom vägledning, marknadsföring och information på hemsidan
för exempelvis ansökan. Att erbjuda hjälp till självhjälp bidrar till potentiella elevers stärkta valkompetens. Studie- och yrkesvägledning, i både individuell och generell bemärkelse, har en stor betydelse
i arbetet med att motverka studieavbrott. Om fler
söker en utbildning de verkligen vill genomföra
minskar antalet avbrott och därmed effektiviseras
inte bara förvaltningens administrationstid utan
också elevens och/eller deltagarens fortsatta väg till
arbete/studier.
Förvaltningen vill bidra till ökad delaktighet och
ska fortsätta utveckla arenor för dialog och demokratiska samtal. När elever/deltagare kan bli medskapande i sin lärprocess höjs både valkompetensen
och den inre motivationen att slutföra sin utbildning. Med delaktighet följer också en ökad trygghet
vilket kan minska risken för ohälsa och i kombination med studier och/eller aktiviteter motverkas socialt utanförskap. Dialog sker i möten med elever,
deltagare och kunder och är av stor vikt för att informera och vägleda men också för att identifiera
förbättringsområden i ett mottagarperspektiv. Två
gånger per år genomförs en nöjdhetsenkät vilket ger
röst åt både elever inom Vuxnas lärande och deltagare inom AME. I återkopplingen av resultatet
skapas ny dialog i form av bland annat fokusgrupper, elevråd eller storråd. Nöjdhetsenkätens index
fortsätter att vara en av förvaltningens indikatorer
under mål 1.
Utbildning är ett verktyg för att klara arbetsmarknadens kompetensförsörjning och här har Vuxnas
lärande en viktig roll. Kompetensbehov och målgrupp varierar över tid och förvaltningen ska erbjuda ett brett utbud av utbildning samt utbildningsformer för att möta dessa behov. Arbetsmarknadens
ökade krav på individen att lära mer, lära nytt och
lära om ska tas med i förvaltningens strategiska planering av utbud och resurser. Målgruppen har förändrats och fler behöver längre tid på sig för att bli

redo för nästa steg. Det är förvaltningens uppdrag
att erbjuda möjligheter för stegförflyttning oavsett
genomströmningstakt och resurser ska fördelas därefter. Antagning i förhållande till antal ansökningar
samt antal startande elever och kursdeltagare ska
fortsätta följas som indikatorer även under 2022.
Det livslånga lärandet är ett förhållningssätt som
ska genomsyra förvaltningens processer med att
skapa möjligheter för såväl nyetablering på arbetsmarknaden som för yrkesväxling. Att ungdomar
och unga vuxna får rätt förutsättningar att fullfölja
studier och/eller etablera sig på arbetsmarknaden är
av särskilt stor vikt. Kommunens aktivitetsansvar
(KAA) stöttar ungdomar att gå tillbaka/vidare till
studier eller andra aktiviteter som exempelvis praktik. Målet är att minska andelen ungdomar som varken studerar eller arbetar. KAA är en överbryggande funktion för att täta glappet mellan dels
grundskola och gymnasiet men också mellan gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen
och/eller AME. En samverkansstruktur är under utveckling mellan KAF och barn- och utbildningsförvaltningen utifrån ett tidigare politiskt utredningsuppdrag. Den fortsatta samverkan ska fokusera på
fullföljda studier och arbetet utgår från begreppen
hållbarhet, resursanvändning och kvalitét.
Förvaltningen har med sitt ansvar för Vuxnas lärande, uppdragsutbildning, eftergymnasiala utbildningar samt AME många möjligheter att stärka
varje individs position på arbetsmarknaden. Både
direkt och indirekt bidrar alla verksamheter inom
förvaltningen till att medborgare går till egen försörjning. Det yttersta målet är den öppna arbetsmarknaden men varje stegförflyttning ska ses som
positiv för individen.
Etablering på arbetsmarknaden
Förvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder och sedan 1 maj 2021 även
för Stöd- och försörjningsenheten. AME består nu
av fyra enheter/verksamheter som tillsammans bidrar till att skapa förutsättningar för invånare att
närma sig arbetsmarknaden, öka möjligheterna till
egen försörjning samt minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Under de senaste åren har målgruppen som står
långt från arbetsmarknaden vuxit och gruppen som
erhåller försörjningsstöd i Falköping ligger på en
alltjämt hög men jämn nivå. I många av dessa hushåll lever barn under 18 år vars situation i många
fall kan vara utsatt och barnens perspektiv ska alltid
vara vägledande för att trygga deras välbefinnande
och uppväxt. Arbetet med att stötta vuxna individer
som uppbär ekonomiskt bistånd är komplext och
kräver god samverkan med kommunens övriga förvaltningar samt externa aktörer. För att stärka socialt utsatta människors möjlighet att etablera sig i
samhället kommer också det vräkningsförebyggande arbetet i samverkan med hyresbostäder samt

andra hyresvärdar att fortsätta under kommande
planperiod. Att ha en bostad i en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna att klara andra delar
såsom utbildning, arbete och fritid. Att alla klienter
som erhåller ekonomiskt bistånd ska nå egen försörjning är inte realistiskt. Med systematiskt och
processbaserat arbetssätt är målsättningen ändå att
individen ska komma i rätt typ av försörjning utifrån sina behov och förutsättningar vilket i sig kommer att ge effekt på behovet av ekonomiskt bistånd.
Arbetet ska utgå från kartläggning och bedömning
av stöd på både individuell, myndighets- och organisatorisk nivå.
Även övriga deltagare som remitterats till AME,
från andra aktörer än Stöd- och försörjningsenheten,
befinner sig långt från arbetsmarknaden och behöver mer stöd idag än vad som bedömdes för ett par
år sedan. AME behöver utveckla verksamheten för
att på bästa sätt planera arbetsprocesser och resurser
för att tillsammans nå de förväntade effekterna som
beskrivs i kommunens arbetsmarknadsstrategi. Fokus ligger på förmåga, etablering och inkludering
vilket ställer krav på en lyckad matchning. En hög
andel av de som står långt ifrån arbetsmarknaden är
svaga i svenska språket och saknar eller har kort utbildningsbakgrund vilket gör att det kan krävas
flera typer av åtgärder för att stödja dessa människor att göra stegförflyttningar till en egen försörjning. Den mest hållbara vägen att gå till egen försörjning är via studier och förvaltningen har goda
möjligheter att skapa kombinerade insatser med utbildning som komplement till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Ett verktyg för att individer
ska närma sig den reguljära arbetsmarknaden är
subventionerade anställningar. Genom en subventionerad anställning erhålls exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning och nätverk vilket förbättrar
utsikterna för etablering på den öppna arbetsmarknaden. 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.
Samverkan med kommunens övriga förvaltningar
och med näringslivet är av stor betydelse för en utvecklad och hållbar matchningsprocess där både individens och arbetsgivarens behov och förutsättningar ska belysas. Det är ett kommungemensamt
ansvar att genom arbetsmarknadsstrategin få fler i
arbete vilket ger positiva ekonomiska effekter för
samhället och inte minst för den enskilde. Näringslivssamverkan beskrivs också under mål 3, Skapa
förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.
Som indikatorer för att följa arbetet med arbetsmarknadsstrategin ska antal hushåll som erhåller
ekonomisk bistånd samt antal biståndsmottagare
följas. Andel individer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning är ytterligare en indikator
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som ger bilden av de förväntade effekterna fler till
arbete samt minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Förväntade effekter
Arbetet med fokusområdena förväntas i ett långt
perspektiv leda till följande:






Fler fullföljda studier genom att avbrott och
andel betyg F minskat.
Höjd utbildningsnivå i Falköping.
Fler i arbete genom fullföljda studier och/eller
genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Minskat antalet individer som har behov av
ekonomiskt bistånd.

Nämndens delmål

Erbjuda förutsättningar för att stärka individens position på arbetsmarknaden med
målet att nå egen försörjning
Kommunikativa indikatorer

Nöjdhetsindex bland elever och deltagare ska vara över 75
Andel elever som har blivit antagna i förhållande till antal ansökningar (%)
Andel elever som har startat sin utbildning i förhållande till antal antagna elever (%)
Andel avbrott i förhållande till antal kursdeltagare (%)
Andel F i förhållande till totalt satta betyg (%)
Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd
Antal biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inkl barn)
Andel individer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (%)
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Uppföljning

Tertial 1,2,3
Period

Tertial 2,3
Tertial 1,2,3
Tertial 1,2,3
Tertial 1,2,3
Tertial 1,2,3
Tertial 1,2,3
Tertial 1,2,3
Tertial 1,2,3

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

KAN har inget delmål under mål 2. Genom att arbeta med de övriga tre målen
bidrar KAN till ett attraktivare Falköping.

Verksamhetsplan för år 2022-2024 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I 9

vision, mål och styrning

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Delmål: Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

Hållbar matchningsprocess
Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha
till jobb. Samverkan med arbetsgivare och andra aktörer som exempelvis AF bidrar till att förvaltningens utbud av utbildning och andra tjänster kan matcha efterfrågad kompetens. Matchningsperspektivet
ska riktas mot både den lokala och regionala arbetsmarknaden gällande utbildningsutbud och utformning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förvaltningen genomför systematiska uppföljningar sex
månader efter avslutade yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att mäta hur utbud och efterfrågan av kompetens matchas mot rådande arbetsmarknad. Dessa uppföljningar fortsätter att vara indikatorer under 2022. Även subventionerade anställningar ska följas upp sex månader efter avslut och
tillkommer som ny indikator.
Arbetsmarknaden har strukturellt förändrats under
de senaste åren. Pandemins utmaningar och restriktioner samt en snabb digital utveckling med bland annat automatisering av många tjänster har gjort arbetsmarknaden mer komplex och avancerad. Det gör
att det är fortsatt utmanande för förvaltningen att
prognosticera framtida kompetensbehov. Många
som står utanför arbetsmarknaden har svårigheter
med svenska språket och under flera år har förvaltningens pedagogiska verksamheter arbetat aktivt och
systematiskt med språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt. Detta bidrar till att förutsättningarna ökar
för elever med annat modersmål att få en hållbar etablering såväl i samhället som på arbetsmarknaden.
En av de viktigaste parametrarna för att etablera sig
på arbetsmarknaden är en fullföljd gymnasieutbildning. Arbetet med att få elever att fullfölja sina studier beskrivs och följs upp under mål 1, Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.
För att fler ska nå egen försörjning krävs inte bara
ett matchande utbildningsutbud och anpassade arbetsmarknadsinsatser utan det förutsätter också att
arbetsmarknaden är delaktig i arbetet och både tar
emot elever/praktikanter och vågar anställa. Matchningsprocessen går från två håll och det är viktigt att
engagera arbetsmarknadens parter för att skapa förutsättningarna för de individer som behöver extra
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stöd på sin väg ut i arbetslivet. Förvaltningen ska
fortsatt motivera näringslivet att stärka sitt sociala
ansvar för att skapa ett hållbart Falköping. Här kommer förvaltningens samarbete med bland annat
branschråd, nätverk och med Kommunledningsförvaltningens (KLF) näringslivsenhet att vara av stor
vikt. Samverkansstrukturen med KLF näringsliv
bärs på tre arbetsområden; Efterfrågan och utbud, En
gemensam plattform samt Goda exempel. Alla områden har planerade processer och under 2022 ska
genomförandefasen påbörjas vilket förväntas bidra
till effekter inom ramen för arbetsmarknadsstrategin.
Under mål 1 beskrivs arbetet med att höja medborgarens valkompetens. Matchning mot arbetsmarknaden börjar direkt när eleven/deltagaren/klienten
kommit i kontakt med någon av förvaltningens verksamheter. När individen får en ökad medvetenhet
kring sina valalternativ och tar ansvar för sina beslut
ger det en mer hållbar matchningsprocess. Alla verksamheter inom förvaltningen bidrar till individens
matchningsprocess med olika funktioner som leder
till nästa steg för den enskilde.
Förutom sexmånaders-uppföljningarna följs även
Andel av AMEs inskrivna deltagare som går till arbete/studier som indikator. Genom att analysera avslutsorsaker tillsammans med sexmånadersuppföljningar går det att undersöka hållbarheten i matchningsprocessen gällande AMEs deltagare.
En drivande utbildningsaktör
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 det är nödvändigt med samverkan
både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Nätverket för kommunal Vuxenutbildning i Skaraborg har
tre pågående uppdrag;




Utreda och ta fram förslag på en gemensam
struktur för Skaraborg gällande yrkesutbildningar med språkstöd, även kallade kombinationsutbildningar.
Utreda och formalisera regional samverkan utifrån Lärcenter-tanken. Gemensamma möjligheter till att använda Lärcentran som utbildningsnoder, samverkan i kompetensutbildning,
studiemiljöer m.m.
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Implementera beslutad organisation för KomX,
där en gemensam funktion syftar till ökad effektivitet, större rättssäkerhet, likvärdighet
samt en gemensam kvalitetsnivå hos de 15
samverkande kommunerna.

En målsättning är att hela Skaraborg ska fungera
som en enda utbildningsnod med hjälp av fjärr- och
distansundervisning. Det kan göra att lärarresurser
och lokaler nyttjas mer effektivt och Falköpings invånare kan erbjudas fler ämnen och kurser på både
grundläggande och gymnasial nivå.
Förvaltningen är och ska fortsätta vara en aktiv och
drivande aktör i de utvecklande processerna. Skaraborgssamverkan kommer att spela en stor roll för att
möta behoven av utbildningsplatser. Oavsett om
söktrycket ökar eller minskar framöver så kommer
samverkan att bidra till en ökad resurseffektivitet för
förvaltningen och ett bredare utbud för medborgaren. Gemensamt erbjuder KomX utbildningar inom
ett 40-tal yrkesområden. Tidigare nämnda sexmånaders-uppföljningarna för yrkesutbildningar kommer
från och med 2022 genomföras inom ramen för Skaraborgs gemensamma kvalitetsfunktion i KomX. Det
ger möjlighet att få information om andel som befinner sig arbete/studier för Falköpingsbor som studerat
via någon av Skaraborgs övriga kommuner. En indikator som ger hela bilden av samverkansutbudet är
svår att formulera och mäta men förvaltningen följer
Andel inskrivna elever på förvaltningens egna yrkesutbildningar i förhållande till antal platser. Detta
som ett led i att se hur utbud matchar efterfrågan och
behov.
En förutsättning för fungerande samarbeten med
andra utbildningssamordnare är att förvaltningens

digitala lösningar är kompatibla med sändande/mottagande system. Det är troligt att den digitala utvecklingen har gjort att efterfrågan av digitala utbildningstjänster kommer att kvarstå och förvaltningen behöver vara i framkant gällande system och
varianter av utbildningsformer för att möta dessa behov.
Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med att
starta samarbeten med andra aktörer och verka som
satellitort för både yrkeshögskoleutbildningar samt
universitet och högskolor. Det är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda Falköpings kommuns medborgare ett högre akademiskt utbud samt berika näringslivet. Kompetens är en central del för utvecklingen
av samhället, för arbetsgivaren och för den enskilde
individens möjligheter till ett gott liv. Det lokala näringslivet erbjuds uppdragsutbildning och service
genom kompetensmäkleri som ett flexibelt och behovsanpassat sätt att förstärka sina medarbetares
kompetens. Ett levande och utvecklande näringsliv
förutsätter samverkan och nytänkande. Förvaltningen är mycket mån om att vara delaktig i dessa
processer.
Förväntade effekter
Arbetet med fokusområdena förväntas i ett långt perspektiv leda till följande:




Bidra till att stärka och motivera det social ansvaret hos arbetsgivare.
Bidra till arbetsmarknadens kompetensförsörjning.
Utvecklad matchning i förhållande till arbetsmarknadsanställningar.

Nämndens delmål

Uppföljning

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar
Kommunikativa indikatorer

Tertial 1,2,3
Period

Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal utbildningsplatser (%)
Tertial 1,2,3
Andel personer som befinner sig i arbete/studier sex månader efter avslutad utbildning, Tertial
YRK (%)2,3
Andel deltagare som avslutats till arbete/studier av alla AMEs inskrivna deltagare (%)
Tertial 1,2,3
Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader efter avslutad insats,
avslutade deltagare från AMEs verksamheter (%)
Tertial 2,3
Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader efter avslutad
subventionerad anställning (%)
Tertial 2,3
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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

med digitaliseringen av ansöknings- och antagningsprocessen för elever inom den kommunala vuxenutbildningen. Frigjord tid för studie- och yrkesvägledare kan istället läggas på vägledningssamtal med
individer vilket ger högre valkompetens hos denne.
En lärande och utvecklande verksamhet

Nästa digitala steg
Digitala system och tekniska lösningar ska verka för
att verksamheterna blir effektivare och bidrar till
högre kvalitet för elever, deltagare, kunder och klienter. Digitalisering möjliggör högre grad av flexibilitet och ett större utbud för förvaltningens målgrupp
när kurser kan studeras bland annat via distans,
närdistans och eller genom andra utbildningsorter.
Digitaliseringstakten är högre än någonsin och kräver en kontinuerlig kompetensförstärkning hos medarbetaren. Med högre digital kompetens hos personalen 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.
Förvaltningens digitaliseringsarbete har stark förankring i Falköpings kommuns digitaliseringsstrategi. AME och Vuxnas lärande ska i respektive verksamhet synliggöra arbete och uppföljning gällande
digitaliseringsfrågor utifrån sina strategiska digitaliseringsplaner. Nämnda plan ska vara vägledande för
verksamheternas arbete med digital utveckling för
att möta utmaningar och tillvarata möjligheter. En
utmaning utanför förvaltningens kontroll är elevers,
deltagares och klienters tillgång till digitala medel i
hemmet. Här behöver förvaltningen vara tillmötesgående och kreativ för att bidra till ett minskat digitalt utanförskap.
Under kommande planperiod ska förvaltningen 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 potentialen att frigöra resurser för fler personliga möten och förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt på individens matchningsprocess. Arbete fortsätter också
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Medarbetarkapitalet är den absolut viktigaste resursen förvaltningen har och en förutsättning för att bedriva verksamheter med god kvalitet samt nå uppsatta mål. God kvalitet i verksamheterna säkerställs
genom att förvaltningen kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som krävs för att
möta individens behov. Kollegialt lärande och kompetensutveckling driver kvalitén framåt i verksamheten. Verksamhetsöverskridande kollegialt lärande
är bra verktyg för att öka samverkan mellan förvaltningens olika delar och en förutsättning för ett gemensamt synsätt där individen står i fokus.
Transparens och tät kommunikation är betydelsefullt
för att bibehålla och fortsätta utveckla den tillitsbaserade styrningen. Genom att värna ett hållbart medarbetarskap och nära ledarskap vill förvaltningen
skapa ett tillitsbaserat arbetsklimat som kännetecknas av dialog och delaktighet där chef och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö. Förvaltningen har ett högt förtroende till
medarbetarnas verksamhetsnära kompetens och erfarenhet. Tillsammans skapas en effektiv verksamhet
med god kvalitet.
Behöriga lärare är en nationell bristvara men förvaltningen har under de senaste åren legat stabilt med en
ökning av andelen lärare som undervisar i sin behörighet. Detta säkerställer en god pedagogisk verksamhet. Andel lärare som undervisar i sin behörighet
samt lärare med legitimation fortsätter följas som indikatorer under 2022.
Kommunens medarbetarenkät genomförs vartannat
år för att ge ett mått på hur personal upplever sin arbetssituation och kommunen/förvaltningen som arbetsgivare. Nöjd medarbetarindex (NMI) har varit
och kommer fortsatt att vara en indikator för förvaltningen.
Förvaltningen ska medvetet och med ett långsiktigt
perspektiv bidra till kommunens minskade klimatavtryck. Genom arbetet med Möbellagret och utveckling av cirkulära varuflöden minskar konsumtionen
av nyproducerade varor och förvaltningen bidrar till
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en delningsekonomi i linje med kommunens klimatstrategi.
Processbaserat arbetssätt som stärker
verksamheternas kvalitet
Förvaltningen arbetar ständigt med att systematiskt
utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att förbättra verksamheternas kvalité och erbjudna tjänster.
Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens förändringar på ett lämpligt sätt. Kontinuerlig
uppföljning av såväl kommunens som förvaltningens
mål och verksamheter tillsammans med en relevant
omvärldsanalys skapar förutsättningar för kunna
möta omvärldens förändringar på ett proaktivt och
flexibelt sätt.
För att verksamheterna ska lyckas med sina uppdrag
krävs struktur och ett systematiskt kvalitetsarbete.
Under 2021 har en ny kvalitetsstruktur implementerats i förvaltningen som en naturlig följd av att AME
utökades med Stöd- och försörjningsenheten. Den
nya strukturen ska bygga på dialogbaserat processarbete för att effektivisera administration och gynna
relationerna inom och mellan förvaltningens verksamheter. Med relationsbyggande delaktighet och
kommunikation kan tilliten stärkas vilket bidrar till
högre måluppfyllelse i förvaltningens mål. Uppföljning och analys är bland de viktigaste delarna i ut-

vecklingsarbetet och helt beroende av att medarbetare har kännedom, förståelse samt delaktighet i arbetet. Genom processbaserat arbete höjs graden av
tvärfunktionellt samarbete vilket gynnar individen
som ofta kan röra sig mellan flera verksamheter under sin tid i förvaltningen. Många utmaningar kräver
dessutom samarbete av kommunens verksamheter
över förvaltnings- och avdelningsgränser, vilket gör
kravet på systematisk uppföljning utifrån helheten
än viktigare.
Förvaltningens alla verksamheter och varje medarbetare bidrar till en god kvalitet genom att alla behandlas rättvist och att relationerna kännetecknas av
öppenhet, respekt och ett gott bemötande. Kommunen är till för invånarna.
Förväntade effekter
Arbetet med fokusområdena förväntas i ett långt perspektiv leda till följande:





En högre effektivitet och flexibilitet genom digitala resurser.
Bidra aktivt till ett högre cirkulärt varuflöde
och högre klimatmedvetenhet hos medarbetare.
En stärkt styrkedjan genom den tillitsbaserade
styrningen.
En högre grad av tvärfunktionellt samarbete för
att möta individens behov samt optimering av
resurser.

Nämndens delmål

Uppföljning

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning
Tertial 1,2,3
Kommunikativa indikatorer

Period

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

Vartannat år
Tertial 2,3
Tertial 2,3
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Kommunens 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
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.

14 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I verksamhetsplan för år 2022-2024

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet
och analys av resultat. Kommunen har initierat och
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam
struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik
samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och
ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat
på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender
och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier
och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar
har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning
av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar
som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
Verksamhetsplanering
Dimensionering och planering av verksamhet inom
förvaltningen är till viss del beroende av faktorer i
omvärlden och kan förändras med relativt kort varsel. Förvaltningen följer nogsamt söktrycket inom de
pedagogiska verksamheterna. Det råder fortfarande
osäkerhet utifrån situationen med den pågående pandemin, vilket gör det svårt att prognosticera både
mängden ansökningar och hur elever klarar att fullfölja sina studier. Den omfattande fjärr- och distansundervisning som bedrivits under en längre tid utifrån pandemin är inte en optimal studieform för de
flesta elever. Det finns tendenser som pekar på att
det kan bli en förlängning av studieprocessen för
många av de studerande, vilket i sin tur påverkar genomströmningstakten. Därtill har förvaltningens
målgrupp förändrats och fler behöver längre tid på
sig för att bli redo för nästa steg.
Även AME påverkas av vad som sker i omvärlden
och antalet deltagare är svårprognosticerat. Verksamheterna är beroende av externa aktörer, framförallt AF. Den omställning som AF befinner sig i sedan 2019 drabbar de beröringspunkter som förvaltningen har med myndigheten. Den troliga prognsen
är att antalet deltagare ökar under 2022.

De flesta restriktioner har tagits bort under hösten
2021 och verksamheterna har återgått till normalläge, men beredskap behöver finnas då pandemin
kan kräva omställning med kort varsel.
Verksamhetsmässiga risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen
Pandemins påverkan är fortfarande en osäkerhet när
det gäller verksamhetsplaneringen, omställning kan
behöva ske med kort varsel. Den erfarenhet som
byggts upp under tiden med pandemin gör att förvaltningen står väl rustad om det blir en återgång till
distansarbete och distansstudier.
Då förvaltningens verksamheter påverkas av omvärlden, konjunkturläget och beslut som tas nationellt är
det inte möjligt att över en längre period förutsäga
deltagar- och elevantal i verksamheterna. Då förutsättningar kan ändras med kort varsel behöver förvaltningen ständigt vara beredd att ställa om och anpassa verksamheten.

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Antal elever

1 750

1 750

1 750

1 750

Antal kursdeltagare

5 500

5 500

5 500

5 500

250

340

340

340

VERKSAMHETSPLANERING
Utbildning av vuxna

Arbetsmark nadsenheten
Antal deltagare

verksamhetsplan för år 2022-2024 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I 15

planeringsförutsättningar

Personalplanering
Personalplanering
Förvaltningen hade vid halvårsskiftet 2021 198 anställda, 146 av dessa har tillsvidaretjänster och 39
visstidstjänster. Utöver det finns även ett antal timanställda. Förvaltningen har i nuläget inga vakanser utan rekryteringar har genomförts enligt plan.
Utifrån hur många med tillsvidare- eller visstidsanställning som fyller 67 år under 2022 beräknas
pensionsavgångarna bli 2.
Kompetensförsörjning
Förvaltningen har lyckats rekrytera behöriga lärare
och i samband med delårsredovisning per augusti
var 87 % av undervisande lärare behöriga i de ämnen som de undervisar i. Lika hög andel innehar lärarlegitimation.
En faktor som kan bidra till ett fortsatt högt antal
behöriga lärare är att förvaltningen uppmuntrar
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medarbetare att ta del av statliga satsningar som genomförts för att öka behörigheten bland undervisande personal. Detta kommer förvaltningen fortsätta att göra även under planperioden. Vidare ska
det kollegiala lärande även fortsatt utvecklas inom
samtliga delar av förvaltningen. Förutsättningar ska
skapas för att medarbetare ska få växa och utvecklas i takt med att verksamheten förändras.
Personalplaneringsmässiga riskter och
osäkerheter i verksamhetsplanen
Förvaltningen är i stor utsträckning beroende av
vad som sker i omvärlden gällande exempelvis konjunkturläget, statsbidrag och förändringar i lagar
och förordningar. Det är svårt att prognosticera antal elever/kursdeltagare och deltagare. Därför behövs en noggrann resursplanering och anpassning
till verksamheternas utveckling löpande.

planeringsförutsättningar

Ekonomiska förutsättningar
Tilldelad ekonomiskaresurser för 2022-2024

Ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen

Den största justeringen inför planperioden 20222024 är kopplad till verksamhetsövergången som
genomfördes under 2021 då Stöd- och försörjningsenheten blev en del av KAF. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har budgeterade medel flyttats från socialnämnden till KAN, nu med helårseffekt. Ramen har utökats med 5 000 tkr, riktade medel för att genomföra arbetsmarknadsåtgärder med
syfte att minska ekonomiskt bistånd.

Personalkostnader är den största budgetposten. I
kombination med ökade kostnader kopplat till ekonomiskt bistånd är nämnden fortsatt beroende av
externa intäkter varav de största är schablonersättning, statsbidrag och lönebidrag.
På intäktssidan finns dock en stor osäkerhet då
schablonersättningen minskat de senaste åren och
nått mycket låga nivåer 2021. Antalet elever har
inte minskat utan ligger på samma nivå som tidigare. Statsbidragen kopplat till yrkesutbildningar
betalas ut i förhållande till antal producerade poäng.
Här sker även en viss medfinansiering från kommunen.

Nämnden har utökat sina lokalytor och erhållit
kompensation för detta i budgetramen. Alla nämnder har en omställning utifrån en generell beräkning, och beloppet för KAN är 600 tkr. Inför 2022
fördelas löneöversynen redan i budgetprocessen
istället för under året.

Ytterligare en osäkerhet är att de senaste årens budgeterade medel för ekonomiskt bistånd inte varit
tillräckliga utifrån att antalet hushåll har ökat. Inför
2022 kan konstateras att nivåerna just nu ligger
kvar på en hög nivå. Den ekonomiska prognosen
för helår 2021 per delårsbokslut augusti visar ett
underskott. Även om medel tilldelats med syfte att
minska ekonomiskt bistånd är skillnaden mellan befarat underskott kommande år och budget för stort
för att nämnden ska kunna genomföra omställningar och komma i balans samtidigt som arbete
sker med uppdraget.

Nämnden budgetram fördelas på tre olika verksamheter, utbildning av vuxna, AME samt gemensamt.
Inom ramen för utbildning av vuxna ingår nämndens pedagogiska verksamheter. AME omfattar de
verksamheter som bedriver olika typer av insatser
kopplat till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Här
ingår även Stöd- och försörjningsenheten. Förvaltningsövergripande funktioner som specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, bibliotek, kundservice samt café budgeteras inom ramen för gemensamt.

Osäkerheten på intäktssidan och utgångspunkten att
starta planperioden med ett befarat underskott
skapar utmanande ekonomiska förutsättningar. För
att möta dessa utmaningar finns en stor medvetenhet om att ansvarsfullt hantera de ekonomiska resurserna.

Riktade medel i flerårsplan
Nämndens ram har under hela planperioden 20222024 utökats med 5 miljoner kronor. Det avser riktade medel för att genomföra arbetsmarknadsåtgärder med syfte att minska ekonomiskt bistånd. De
insatser som planeras har sin utgångspunkt i arbetsmarknadsstrategin. Nya arbetssätt och processer behövs för att möta målgruppen med rätt aktiviteter
och utbildningsinsatser som leder till effektiva och
hållbara resultat.

RAMFÖRÄNDRINGAR

BUDGET
2021

GRUND
2022

BUDGET 2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Påverk an budgetram
Volymer & verksamhetsförändrning

-41 448

Omställning

600

Politisk justering
Påverkan budgetram

1 200

1 200

-5 000
0

-41 448

Generell intäkt-/kostnadstäckning
BUDGETRAM

-600

-104 674

-5 000

1 200

1 200

-2 000

-2 400

-3 700

-111 600

-112 800

-115 400

verksamhetsplan för år 2022-2024 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I 17

ekonomiska underlag

18 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I verksamhetsplan för år 2022-2024

ekonomiska underlag

Resultatbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Avgifter mm

4 113

3 374

3 374

3 374

Statsbidrag

29 325

31 437

31 437

31 437

Övriga intäkter

4 561

3 180

3 180

3 180

RESULTATBUDGET (TKR)
Intäk ter

Interna intäkter

200

400

400

400

Summa intäkter

38 199

38 391

38 391

38 391

Personalkostnader

-92 343

-96 944

-98 744

-101 671

Verksamhetskostnader

Kostnader
-27 632

-42 633

-42 033

-41 706

Kapitalkostnader

-633

-633

-633

-633

Interna kostnader

-8 546

-9 781

-9 781

-9 781

Summa kostnader

-129 154

-149 991

-151 191

-153 791

-90 955

-111 600

-112 800

-115 400

NÄMNDENS RESULTAT

Nämndens övergripande budget
Inför planperiod 2022-2024 har en större förändring
av budgetramen skett kopplat till verksamhetsövergången av enheten Stöd- och försörjningsenheten.
Kompensation för löneöversynen är med i budgetramen vid årets start istället för att fördelas under året.
Nämnden har också erhållit 5 000 tkr i riktade medel
kopplat till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste men
också mest kostsamma resurs. Liksom tidigare år är
externa intäkter viktiga poster, främst schablonersättning, statsbidrag kopplat till yrkesutbildningar
samt lönebidrag.
För att förvaltningen ska kunna fortsätta bedriva en
effektiv verksamhet med kvalitet och arbeta med de
fokusområden som tagits fram under målen finns en
medvetenhet om att resurser måste användas på
bästa och mest effektiva sätt. Det gäller både ekonomiska och personella resurser.
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Verksamhetsbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Utbildning av vuxna

-31 111

-31 104

-31 584

-32 312

Arbetsmarknadsenheten

-42 454

-60 080

-60 912

-62 316

Gemensamt

-17 390

-20 416

-20 304

-20 772

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

-90 955

-111 600

-112 800

-115 400

VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

Nämndens budget per verksamhet
Utbildning av vuxna
Inom ramen för utbildning av vuxna finns både
lagstadgade och icke lagstadgade verksamheter.
För att klara budgetramen är verksamheterna beroende av externa intäkter. Schablonersättningen budgeteras lägre 2022 än föregående år. Söktrycket är
konstant vilket innebär att omfattningen av verksamheten kvarstår men med minskade intäkter.
Skaraborgssamverkan fortsätter kring statsbidrag
kopplade till yrkesutbildningar. Samverkan är en
styrka då förutsättningarna för att söka statsbidrag
förändras. Inför 2022 är statsbidragen budgeterade i
nivå med tidigare år. Samverkan är också en förutsättning för att kunna möta behoven av utbildningsplatser. Statsbidragen är budgeterade i samma nivå
som föregående år.
Största kostnaden för verksamheterna är personal
samtidigt som det är den viktigaste resursen för att
kunna bedriva verksamhet. Som en del i övriga
kostnader räknas ersättning för kommuninvånare
som beviljats utbildningsplats hos annan utbildningsanordnare eller kommun. Elever från andra
kommuner som beviljats utbildning på Lärcenter
genererar i sin tur en intäkt. Resurser planeras nogsamt utifrån vad som ska genomföras i egen regi
kontra behov av extern utbildningsanordnare.
Arbetsmarknadsenheten
Den förändrade ramen inom AME förklaras av de
budgeterade medel som flyttats i samband med
verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten.
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På intäktssidan är lönebidrag en viktig post och
möjliggör att verksamheten kan ta emot olika typer
av bidragsanställningar. En del av lönebidragen är
kopplade till tillsvidareanställning.
Ekonomiskt bistånd är budgeterat utifrån de medel
som erhölls vid verksamhetsövergången. Rätt aktiviteter och insatser måste utformas för att på bästa
sätt möta målgruppen och sänka . Förvaltningen har
idag egna verksamheter för att kunna ta emot praktikanter och möjliggöra olika typer av aktivitetskrav
samt arbetsmarknadsanställningar. 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. Övriga
kostnader är budgeterade i samma nivå som föregående år.
Även om arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar är kommunen en viktig lokal aktör. Ansvaret
för arbetsmarknadsstrategin vilar på KAN, men det
är kommunens samlade arbete som blir avgörande
för ett bra och hållbart resultat.
Gemensamt
Inom de gemensamma verksamheterna återfinns
förvaltningsövergripande funktioner som specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, bibliotek,
kundservice samt café. Studie- och yrkesvägledare
är tillgängliga för alla vuxna medborgare i kommunen och är en viktig funktion för att ge vägledning
inför studier och yrkesval. Personalkostnader är den
största budgetposten inom dessa verksamheter.

ekonomiska underlag

Investeringsbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

Möbler

150

100

100

100

100

Teknisk utrustning

400

500

500

500

500

Övriga inventarier

150

100

100

100

100

Summa Investeringar

700

700

700

700

700

NÄMNDS INVESTERING

700

700

700

700

700

INVESTERINGSBUDGET (TKR)

Nämndens investeringsbudget
Nämndens investeringsbudget är 700 tkr per år, vilket är i nivå med föregående år.
Medlen kommer att användas löpande till investeringar i främst teknisk utrustning där utbyte av datorer enligt plan är den största delen. Även om verksamheterna har för avsikt att utveckla cirkulära varuflöden, exempelvis genom Möbellagret, kan behov
uppstå av att köpa in viss typ av möbler därav budgeteras medel på posten Möbler.
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Nämndens verksamhetsuppföljning
Återkoppling till nämnd
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.
Underlag för analys och uppföljning samlas in från
varje verksamhet för att sammanställas och ytterligare analyseras så att nämnden får 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 om.
I en tid med mindre ekonomiska medel behöver avvikelser upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan lyftas till nämnd med kort varsel. Förvaltningen för en
kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärldsbevakning och ekonomi.
Nämndens styrkedja
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergripande målen och förvaltningens verksamhetsplan är
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner som förvaltningens två verksamheter, AME och
Vuxnas lärande, skapar. 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 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 måloch 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.
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