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Inledning
Syfte
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.
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.

Nämndens uppdrag
Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är
kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenhet (AME), 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 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.

Nämndens organisation
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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
människor/personer och grupper får möjlighet att
påverka sin egen 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. I
Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma
framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill
skapa det goda livet för medborgare och för
kommande generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där
kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart
samhälle, där naturens och våra mänskliga
resurser används medvetet och balanserat.
Ekologin sätter ramarna och villkoren med
planetens absoluta gränser, våra ekosystem och
naturens resurser. Ekonomin är ett medel vi har
för att skapa social hållbarhet. Det är själva
målsättningen med det dynamiska och rättvisa
samhället där de mänskliga behoven uppfylls.
Falköpings kommun 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 och samverkan.

Koppling – Falköpings kommuns
prioriterade 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 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.
I förarbetet
till flerårsplan 2021-2023
identifierade majoriteten med hjälp av Agenda
2030 ett antal komplexa utmaningar kommunen
har att hantera:






Arbetsmarknad
Integration
Att ha mod
Förändra strukturer
Arbeta medskapande externt och internt

Nämndernas mål
KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra
mål. Under varje mål har förvaltningen knutit an
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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 stora förändringar. Befolkningen åldras,
teknikutvecklingen går oerhört snabbt, flyttning
sker från land till stad, klimatet förändras etc.
Sex megatrender påverkar Falköpings kommuns
möjligheter
och
utmaningar.
Dessa
är
globalisering,
demografiförändringar,
individualisering,
urbanisering,
klimatförändringar och teknikutvecklingen. Av dessa sex
megatrender identifierar Falköpings organisation
sju utmaningar framåt.








Digitalisering för en smartare välfärd
Stärka och behålla kompetens
Stärka uppföljning utifrån helheten
Möta och minska klimatförändringen
Attraktiv stadskärna och levande
landsbygd
Förebyggande arbete och se mångfald
som tillgång
Glokal samverkan och medskapande

Sverige på flera nivåer, nationellt, regionalt och
lokalt.
Ett nytt normalläge håller på att skapas och det
finns ingen som vet hur kommande år kommer att
se ut. Nivåerna för varsel och arbetslöshet ser i
skrivande stund ut att bromsa in men ligger ändå
på rekordhöga nivåer. I oktober är nära 100 000
fler inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF) jämfört
med samma period 2019. Prognoser från AF
signalerar om en ökad arbetslöshet under 2021.
Framförallt riskerar fler att hamna i
långtidsarbetslöshet.
Konsekvenserna
av
pandemin är allvarliga på både individ-,
organisations- och samhällsnivå. Ekonomin ser ut
att återhämta sig men det sker just nu en
strukturförändring på arbetsmarknaden. En del
yrken försvinner medan andra branscher växer
och behöver rekrytera. Utbud och efterfrågan på
olika kompetenser varierar över tid och kräver
förmåga till matchning och omställning av
verksamhet, både inom näringslivet och inom
kommunen. Många har varit arbetslösa trots att
arbetstillfällen har funnits vilket visar en
matchningsproblematik. Kompetensbehovet är
fortsatt stort inom vissa branscher trots pandemin
och dess konsekvenser. Här kan vuxenutbildning
och arbetsmarknadspolitiska åtgärder bidra till
att täta glappet mellan individ och arbetsgivare.
Utbildning är ett viktigt verktyg för att klara den
kompetensförsörjning som arbetsmarknaden
behöver på både kort och lång sikt

Utmanande arbetsmarknad
Arbetslöshetssiffrorna i kombination med förändringar gällande kompetensbehoven utmanar
en redan utsatt målgrupp, de som redan före
pandemin befann sig långt från arbetsmarknaden.
Långtidsarbetslöshet kan bero på många faktorer
såsom ohälsa i olika omfattning, låg eller ej
fullföljd utbildning eller språksvaghet. Sedan
våren har kostnaderna för försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd ökat, både nationellt och
lokalt. Enligt statistik från socialstyrelsen (hösten
2020) ökar behovet av försörjningsstöd i två av tre
kommuner, Falköping är en av de kommuner där
det ökar.

Pandemins konsekvenser
Covid-19 och den pågående pandemi har påverkat
och påverkar fortfarande hela världen i stor
omfattning. Förutom ett stort antal sjuka och döda
har samhällsekonomin drabbats hårt och för
många människor blir livet kanske aldrig mer som
det har varit. Ekonomiska utmaningar väntar för

Under hösten 2020 har Falköpings politik tagit ett
inriktningsbeslut om att förnya arbetsmarknadspolitiken genom att revidera nuvarande
arbetsmarknadsstrategi
samt
göra
en
verksamhetsövergång av Socialförvaltningens
stöd- och försörjningsenhet till AME inom KAF.
Åtgärderna ska skapa bättre möjligheter att ur ett
helhetsperspektiv minska utanförskap och ohälsa
som arbetslöshet kan leda till. Målsättningen är att
individer som idag står utanför arbetsmarknaden
ska närma sig egen försörjning samt att
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arbetsmarknadens behov av kompetens ska
tillgodoses.
AFs reformering har pågått sedan januari 2019
och flera beslut väntades våren 2020. I november
2019 stängdes det lokala AF-kontoret och sedan
dess saknas AFs lokala närvaro i Falköping. Sedan
mitten av september 2020 har AF 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.
Utredningen om kommuners medverkan i den
statliga arbetsmarknadspolitiken publicerades
under sommaren 2020. Där kan läsas att
kommunens roll som extern aktör förtydligas och
därmed kan kommuner agera som aktör i
upphandlingar från AF. Formerna för detta är
ännu oklara men kan innebära möjligheter för
förvaltningen att delta i upphandlingar från AF
och på det sättet hjälpa en ännu bredare
målgrupp.
AF är en viktig samarbetspartner för förvaltningen
och situationen som myndigheten befinner sig i
drabbar alla de beröringspunkter som
förvaltningen har med AF.

Migration
Just nu befinner sig 1 procent av världens
befolkning, 79,2 miljoner människor, på flykt och
allt färre flyktingar har möjlighet att återvända till
sina hem. Trots det stora behovet av asyl har
antalet asylsökande till Sverige minskat kraftigt.
Migrationsverket skriver att pandemins omfattande reserestriktioner och stängda gränser
har påverkat möjligheten för människor att såväl
söka skydd som att arbeta eller studera i Sverige.
Prognosen för 2020 är att antalet asylsökande till
Sverige kommer vara det lägsta sedan
millennieskiftet.

förutsättningar för att stärka deras position på
arbetsmarknaden och i förlängningen erbjuda
kompetens till arbetsmarknaden.
Regeringens utredning Stärkt kvalitet och
likvärdighet inom komvux för elever med svenska
som andraspråk (KLIVA) tillsattes 2018 och är
ännu inte slutredovisad. Uppdraget redovisas i sin
helhet 30 november 2020. Syftet har varit att
analysera hur sfi-elever ska erbjudas utbildning av
god kvalitet som förbättrar genomströmningen
och
underlättar
övergången
till,
och
kombinationen med, andra vuxenutbildningar.
Förvaltningens
söktryck
bibehålls
men
prognosticeras att te sig mer splittrat framöver.
Osäkerheten kring framtiden breder ut sig i hela
samhället vilket påverkar både mängden
ansökningar och hur elever klarar att fullfölja sina
studier. På grund av pandemin har förvaltningen
sedan i mars genomfört studier via fjärr- och
distansundervisning. Det är inte en optimal
studieform för alla elever, provtillfällen har till del
uteblivit och bedömning av kunskaper har varit
utmanande för pedagogerna. En effekt av detta
kan bli en förlängning av studieprocessen för
många av de studerande. En studieförlängning
påverkar framförallt takten på genomströmning
av elever och kursdeltagare.
Oavsett om söktrycket ökar eller minskar så
utmanar det förvaltningens framtida logistik och
effektivitet kring såväl lokaler som personella
resurser.

Sannolikt kommer många att försöka nå Europa
och Sverige vid senare tillfälle. 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. När inflyttningsmönster inte går att
förutse blir det svårt att prognostisera söktryck
och framtida utbud av exempelvis språkintegrerad utbildning.

En målgrupp som behöver mer stöd
Förvaltningens målgrupp har förändrats de
senaste
åren.
Fler
står
längre
från
arbetsmarknaden, fler har låg eller saknar helt
utbildning och fler har svårigheter med språket.
Det krävs en omställning i förvaltningens
verksamhet för att möta målgruppen utifrån dess
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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 och arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska matcha målgrupp
och arbetsmarknad och det råder idag en stor
osäkerhet kring hur framtida arbetsmarknad
kommer att se ut och hur ekonomin kommer att
påverkas. Målgruppen förväntas behöva mer stöd
och anpassning vilket påverkar allt 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.
Sammanfattningsvis har regeringen och folkhälsomyndighetens råd och restriktioner fått stor
påverkan på förvaltningens dagliga verksamhet.
Många medarbetare arbetar delvis hemifrån och
samhällsläget utmanar arbetsmiljön såväl fysiskt
som psykiskt. Det kommer att vara viktigt att se,
behålla och tillvarata kompetensen inom
förvaltningen och främja tvärfunktionellt samarbete för att förvaltningen ska nå uppsatta mål
och lyckas med sina uppdrag. Förvaltningens
största utmaningar framåt identifieras som den
osäkra arbetsmarknaden, minskad schablonersättning och ett svårprognosticerat söktryck.
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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

Fullfölja studier och aktiviteter
Förvaltningen har med sitt ansvar för AME,
kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning
samt eftergymnasiala utbildningar 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. Ett viktigt steg mot egen försörjning är
att fullfölja sina studier och/eller de aktiviteter
som behövs för att individen ska förbli i eller
närma sig egen försörjning.
Under föregående år har arbete pågått med att
skärpa rutinerna kring avbrott och tydliggöra
vilka avbrottsorsaker förvaltningen kan påverka
kontra ej kan påverka. Under kommande
planperiod ska analysarbetet fördjupas för att
undersöka vilka åtgärder som kan minska
avbrott. Det är ett rimligt antagande att om
avbrotten minskar så genererar det fler fullföljda
studier och aktiviteter. Som indikatorer för att
följa detta ska förvaltningen mäta andel avbrott
och betyg, då ur perspektivet att andel F (ej
godkänd) ska minska.

Söktrycket har ökat under 2020 men inför
kommande planperiod är prognosen osäker för
hur många som ansöker kontra blir antagna inom
de pedagogiska verksamheterna. Förvaltningen
har under en tid arbetat för att öka
genomströmningstakten för att fler ska få en plats
men flera tecken tyder på att takten nu saktar ner.
Förvaltningens målgrupp 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. Förvaltningen väljer i kommande
planperiod att följa statistiken för ansökning,
antagning och antal startande som indikatorer.
Arbetsmarknadsstrategin som styr och stödjer
kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder
genomgår en revidering vintern 2020/2021.
Tillsammans med den politiskt beslutade
verksamhetsövergången av socialförvaltningens
stöd och försörjningsenhet till AME ska möjlighet
skapas för ett helhetsgrepp på försörjningsfrågan. Inriktningsbeslutets huvudsakliga mål är
att öka andelen medborgare som närmar sig
arbetsmarknaden, öka möjligheterna till egen
försörjning samt minska behovet av försörjningsstöd och/eller ekonomiskt bistånd. Under de
senaste åren har målgruppen som står långt
utanför arbetsmarknaden ökat och gruppen som
erhåller försörjningsstöd i Falköping växer.
Många kan ha fått ekonomiskt stöd under mycket
lång tid och det är oerhört viktigt att kommunen
satsar de resurser som krävs för att bryta
mönster och främjar stegförflyttningar för dessa
individer. De investeringar som kan behöva göras
syftar till att skapa långsiktigt hållbara lösningar
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för individer och för samhället sett ur ett
socioekonomiskt perspektiv. Samverkan med
näringslivet kommer att vara av stor betydelse
för en utvecklad och hållbar matchningsprocess
där både individens och arbetsgivarens behov
ska belysas. Samverkan med näringslivet
beskrivs också under mål 3, Skapa
förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.
Förvaltningen har under en längre tid följt
arbetsmarknadsstrategins mål som egna
indikatorer.
Målet
att
minska
antalet
försörjningsstödstagare
kvarstår
för
förvaltningen och kommer fortfarande att följas
som en indikator. En ny indikator som mäter
snittid för inskrivna deltagare på AME tillkommer
då föregående mätetal Deltagare som skrivs in på

AME ska komma ut i praktik/arbete/studier
inom 90 dagar gett en snäv bild av målarbetet.
Genom att mäta snittid från inskrivning till avslut
i kombination med att följa upp vilka aktiviteter
deltagare går till vill förvaltningen fokusera på
genomströmning istället för ett tidsbegränsat
mål.
AME driver ett projekt som finansieras av
Europeiska socialfonden (ESF). Projektet En
plattform för alla ska genom individbaserade
insatser stärka varje individ för att närma sig
arbetsmarknaden och förkorta tiden till aktivitet.
Projektet möjliggör metodutveckling för att
underlätta och öka stegförflyttningen för
deltagarna. En långsiktig effekt av projektet
förväntas därför vara en minskning av antalet
försörjningsstödstagare. Aktiviteter och insatser
ska främja arbetet med att bryta utanförskap och
ohälsa som försvårar för deltagare att närma sig
egen försörjning. Projektets framgångsfaktorer
och utfall ska ligga till grund för framtida arbete
inom AMEs ordinarie verksamhet.
På Arbetsmarknadscenter (AMC) samlas flera av
AMEs verksamheter och där finns också det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Närheten
mellan dessa funktioner skapar en brygga och
skapar
samverkansstrukturer
mellan
kommunens förvaltningar. AMEs verksamhet har
växt under ett par år och har nu många
möjligheter att inom de egna verksamheterna
skapa processer som möjliggör stegförflyttning
för den enskilde samt utveckling av
arbetsförmågan. Sedan Connect flyttade till AMC
har också Dotorpsområdet kopplats ihop med
centrum vilket bidrar till en levande stadskärna
och fler mötesplatser för Connects målgrupp som
har olika kulturella och sociala bakgrunder. KAA
stöttar ungdomar att gå tillbaka/vidare till
studier eller andra aktiviteter som t.ex. praktik.
Målet är att minska andelen ungdomar som
varken studerar eller arbetar. Genom Connect
och KAA bidrar förvaltningen till att visa vägarna

ut i samhället, vägen till arbete eller studier och
motverkar på så sätt socialt utanförskap och
minskar risken för ökad ohälsa för dessa
målgrupper.

Aktivt arbete med att höja medborgarens
valkompetens
Hos Skolverket (2019) står att läsa att en väl
fungerande studie- och yrkesvägledning (SYV)
kan innebära färre studieavbrott, att fler lämnar
gymnasieskolan med godkända betyg samt en
bättre arbetskraftsförsörjning. Varje medborgare
har rätt till SYV och förvaltningen bär ansvaret för
att motivera och vägleda elever och deltagare till
studier i både snäv och vid bemärkelse. Att
motivera till att påbörja, genomföra och slutföra
och/eller gå vidare till fortsatta studier för dem
med kort utbildningsbakgrund blir extra viktigt i
den konjunktur som samhället befinner sig i. I
takt med att lagda varsel och uppsägningar sker
riskerar SYV och förvaltningens övriga
funktioner och verksamhet att belastas av
medborgare som är i behov av vägledning och
stöd för att komma vidare i studier och yrkesval.
Arbetet med att öka valkompetensen hos
medborgarna behöver fördelas och förstärkas
inom alla förvaltningens verksamheter och hos
alla medarbetare.
Valkompetens är ett samlingsnamn för en rad
kompetenser som hjälper individer och grupper
att på ett strukturerat sätt, samla, analysera,
sammanställa och organisera information om sig
själv, utbildningar och yrkesliv, såväl som
förmågor att ta och genomföra beslut och
övergångar (Skolverket). Medborgaren ska
utifrån sina förutsättningar:






bli medveten om sig själv
bli medveten om olika valalternativ,
såsom olika utbildningar och yrken
bli medveten om relationen mellan sig
själv och valalternativen
lära sig att fatta beslut
lära sig att genomföra besluten

Ökad valkompetens bidrar till att minska antalet
felval och därmed potentiella avbrott. Fler
sökande som söker en utbildning de verkligen vill
studera minskar antalet avbrott och därmed
effektiviseras
inte
bara
förvaltningens
administrationstid utan också elevens och/eller
deltagarens fortsatta väg till arbete/studier.
En av strategierna för att höja medborgarnas
valkompetens är att skapa arenor för dialog.
Dialog sker i möten med elever, deltagare
och/eller kunder och är av stor vikt för att
informera och vägleda men också för att ringa in
utmaningar och behov. Den nöjdhetsenkät
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förvaltningen genomför två gånger per år ger dels
möjligheten att fånga in förbättringsområden för
att öka verksamhetens kvalitét men framför allt
ger den röst åt medborgaren. I återkopplingen av
resultat skapas ny dialog i form av bland annat
fokusgrupper,
elevråd
eller
storråd.
Förvaltningen vill bidra till ökad delaktighet och
demokratiska samtal där elever/deltagare kan bli
medskapande i sin lärprocess och därmed höja
sin valkompetens.

Förväntade effekter
Fokusområdena förväntas leda till följande:




Marknadsföring av utbildning/verksamhet och
information på hemsidan för t.ex. ansökning och
utbud är hjälp till självhjälp som också höjer
medborgarens valkompetens.

Elever och deltagare ska förbli i eller
närma
sig
egen
försörjning.
Förvaltningens övergripande mål är
alltid att individen ska etablera sig på
den öppna arbetsmarknaden.
Minska antalet individer som har behov
av
försörjningsstöd
och/eller
ekonomiskt bistånd

Nämndens delmål

Uppföljning

Erbjuda förutsättningar för att stärka individens position på arbetsmarknaden med målet att
nå egen försörjning
Kommunikativa indikatorer
Nöjdhetsindex (NKI) bland elever och deltagare ska vara över 75

Tertial 1,2,3
Period
Tertial 2,3

Andel elever som har blivit antagna i förhållande till antal ansökningar (%)

Tertial 1,2,3

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

Tertial 1,2,3

Andel avbrott i förhållande till totalt antal kursdeltagare (%)

Tertial 1,2,3

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

Tertial 1,2,3

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

Tertial 1,2,3

Andel deltagare AME som gått från försörjningsstöd till egen försöjning (%)

Tertial 1,2,3

Samlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.
Exempel: Arbetsmark nadsstrategi och Policy för medborgardialog.
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters k rav på uppföljningar
och statistik samt k ommunens uppföljningar, utvärderingar och effek ter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende
Organisation, resurser, k ompetensutveck ling, samverk an, lok aliteter, styrning och ledning.
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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
Kompetens är en central del för utvecklingen av
samhället, för arbetsgivaren och för den enskilde
individens möjligheter till ett gott liv. Efterfrågan
och utbud gällande olika kompetenser varierar
naturligt över tid men pågående ekonomikris
skyndar på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket gör att en del tjänster helt
enkelt inte kommer att efterfrågas när krisen
lättar. Hur väl förvaltningens utbildnings- och
aktivitetsutbud kommer att möta framtida
kompetensbehov går idag inte att förutse.
Förvaltningens målsättning är att utbilda och
matcha till jobb. Samverkan genom nätverk och
olika råd är en viktig och central del i att utröna
branschbehov
och
vad
morgondagens
arbetsgivare önskar för kompetens. Tillsammans
med Kommunledningsförvaltningens (KLF)
näringslivsenhet har gruppen KAF Näringsliv
skapat en struktur för fortsatt samverkan och
gemensam utveckling av det lokala näringslivet.
Med
jobbskuggning,
gemensamma
företagsbesök, en gemensam aktivitetssplan och
kommande
behovskartläggning
bidrar
strukturen till ökade förutsättningar för ett
näringsliv som utvecklas. Detta kommer att
gynna Falköpings arbetsgivare både gällande
företagsanpassad utbildning och service genom
kompetensmäkleri men också den enskilde
individen
som
ska
matchas
ut
på
arbetsmarknaden.
Ett levande och utvecklande näringsliv
förutsätter samverkan och nytänkande. Därtill
behöver förvaltningen utveckla möjligheten att
utöka utbildningsutbudet med hjälp av tekniska
medel för att kostnadseffektivt kunna fortsätta
erbjuda Falköping den kompetens som behövs.
En förutsättning för fungerande samarbeten med
andra utbildningsanordnare är att förvaltningens
digitala lösningar är kompatibla med sändande/
mottagande system. Det kommer att vara av stor

vikt både när det gäller eftergymnasiala
utbildningar och uppdragsutbildningar riktade
mot näringslivet.
Vux Skaraborg har utrett hur en regional funktion
skulle kunna bidra till ökad effektivitet, större
rättssäkerhet och en gemensam kvalitetsnivå hos
de
femton
samverkande
kommunerna.
Gemensamt hanterar kommunerna allt mer
statsbidrag och det finns en förväntan på Vuxenutbildningens roll kopplat till rådande
konjunkturläge. Ett förslag är framtaget gällande
en regional funktion och beslut har tagits att en
regional funktion ska påbörja sitt arbete med
start januari 2021. Förvaltningen finns
representerad i den ledningsgrupp som ska styra
och leda det delregionala arbetet framgent.
Vuxenutbildningarna i Skaraborg har utökat samarbetet gällande undervisning av allmänna
ämnen på grundläggande och gymnasial nivå.
Med hjälp av fjärr- och distansundervisning kan
lärarresurser och lokaler nyttjas mer effektivt
och medborgarna kan erbjudas fler ämnen och
kurser. Målet är att hela Skaraborg ska fungera
som
en
enda
utbildningsnod.
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.
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 större
eftergymnasialt utbud och berika näringslivets
kompetens.
En indikator som ger hela bilden av samverkan
och dess utbud är svår att formulera men under
nästa planperiod följer förvaltningen antal
inskrivna på sina egna yrkesutbildningar i
förhållande till antal platser. Det blir ett första
steg i att se hur utbudet matchar efterfrågan och
behov.

Utveckla matchningsprocessen
Näringslivets utveckling är avgörande för
välfärden och för en hållbar välfärdsutveckling
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behövs goda relationer med ömsesidigt
förtroende mellan kommun och näringsliv.
Förvaltningen har under många år verkat för att
vara en aktiv nätverksmotor som erbjuder en
kreativ och öppen mötesplats. Förvaltningen
följer upp elever/deltagare sex månader efter
avslutad utbildning/insats vilket innebär en
möjlighet att säkerställa utbud och matchning
av
elever/deltagare
mot
rådande
arbetsmarknad. Det är av stor vikt att ett
matchningsperspektiv mot både den lokala och
den regionala arbetsmarknaden genomsyrar
utbildningsutbud och aktiviteter. Utifrån
rådande samhällssituation är det svårt att säga
om dagens utbud av utbildning och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan möta
framtida kompetensbehov. Det kommer att
vara en av förvaltningens största utmaningar
under kommande planperiod. Som en
kompletterande indikator tillkommer Andel av

arbetsmarknadsenhetens deltagare som går till
arbete/studier/ praktik.
Under mål 1, Skapa förutsättningar för ett socialt
hållbart Falköping, beskrivs arbetet med att höja
medborgarens valkompetens. Matchning mot
arbetsmarknaden börjar direkt när eleven/
deltagaren 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.
Matchningsprocessen går från två håll och det
är viktigt att engagera arbetsmarknadens
parter för att skapa förutsättningarna för de

individer som behöver extra stöd på sin väg ut i
arbetslivet. Många som står utanför
arbetsmarknaden har språkliga hinder 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 den
öppna arbetsmarknaden. Förvaltningen ska
bidra till att främja och motivera näringslivet
att stärka sitt sociala ansvar för att skapa ett
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 nyanställa. Här kommer förvaltningens
samarbete med branschråd, nätverk och med
KLF näringsliv att vara av stor vikt.

Förväntade effekter
Fokusområdena förväntas leda till följande:
 En ökad samverkan inom kommunen
och med näringslivet för att främja
individens
etablering
på
arbetsmarknaden.
 Att arbetsgivare motiveras till att stärka
sitt sociala ansvar och därmed låta fler få
möjligheten att närma sig arbetsmarknaden

Nämndens delmål

Uppföljning

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar
Kommunikativa indikatorer
Andel deltagare AME som gått till arbete/studier/praktik (%)

Tertial 1,2,3
Period
Tertial 2,3

Andel personer som gått vidare till arbete/studier inom 6 månader efter avslutad insats, AME (%)

Tertial 2,3

Andel personer som gått vidare till arbete/studier inom 6 månader efter avslutad utbildning, YRK (%)

Tertial 2,3

Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal utbildningsplatser (%)

Tertial 2,3

Samlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.
Exempel: Arbetsmark nadsstrategi, Näringslivsstrategi och Policy för medborgardialog.
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters k rav på uppföljningar och
statistik samt k ommunens uppföljningar, utvärderingar och effek ter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende
Organisation, resurser, k ompetensutveck ling, samverk an, lok aliteter, styrning och ledning.
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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 högre grad av flexibilitet
och ett större utbud för förvaltningens målgrupp.
Förvaltningens IKT-plan (informations- och
kommunikationsteknik) har stark förankring i
Falköpings kommuns digitaliseringspolicy. Syftet
med IKT-planen är att synliggöra ett långsiktigt
och strategiskt arbete med digitaliseringsfrågor
inom alla förvaltningens verksamheter. IKTplanen ska vara ett styrdokument för
förvaltningen i arbetet med digital utveckling för
att möta dess utmaningar och möjligheter.
Digitaliseringstakten är högre än någonsin och
har underlättat förvaltningens omställning till
fjärr- och distansstudier men också krävt
anpassningar i form av kompetensförstärkning
av personal. 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.
Förvaltningen har idag en högre beredskap än
före pandemin, och en god förmåga att fortsätta
med fjärr- och distansundervisning. En utmaning
utanför förvaltningens kontroll är elevernas
tillgång till digitala medel i hemmet, här behöver
förvaltningen vara tillmötesgående och kreativ
för att bidra till ett minskat digitalt utanförskap.
För att stötta kommunal vuxenutbildning och
lärcentra i Västsverige fortsätter nätverket
Westum att driva projekt med digitala
utbildningslösningar i fokus. Falköping deltar i
två projekt som drivs av Westum och som pågår
till sommaren 2021 respektive 2022. Projekten
heter Campus Westum och Digiwestum. Syftet
med
Campus
Westum
är
att
skapa
förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva

och tillgängliga utbildningar och Digiwestum ska
leda till ökad digital kompetens hos personal och
ledning för att öka förutsättningarna att skapa
flexibla och individualiserade utbildningar.
Långsiktiga effekter för båda projekten är att
möta näringslivets behov utifrån hållbara
strukturer vilket stärker förvaltningens arbete
med matchning och kompetensförsörjning.

Hållbart medarbetarskap
Medarbetarkapitalet är den absolut viktigaste
resursen som förvaltningen har och en
förutsättning för att bedriva verksamheter med
god kvalitet samt nå uppsatta mål. 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 följs sedan flera år som en indikator
och så även i denna verksamhetsplan.
God kvalitet i verksamheterna säkerställs genom
att förvaltningen kan attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla den kompetens som krävs
för att möta målgruppernas behov oavsett
verksamhet.
Kollegialt
lärande
och
kompetensutveckling
driver
kvalitén
i
verksamheten framåt. Arbetslagsöverskridande
kollegialt lärande är ett bra verktyg för att öka
samverkan mellan förvaltningens verksamheter
och en förutsättning för ett gemensamt synsätt
där medborgaren står i fokus.
Hela organisationen utmanas utifrån det globala
läget och det är än viktigare med det nära
ledarskap som förvaltningen arbetat med under
flera år. Transparens och tät kommunikation blir
i dessa omställningstider 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 kunskap och
erfarenhet. Tillsammans skapas en effektiv
verksamhet med god kvalitet.
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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.

Processbaserat arbetssätt för att öka
samarbeten som stärker verksamheternas
kvalitét
För att förvaltningens organisation ska lyckas
med sina uppdrag krävs struktur och ett
systematiskt kvalitetsarbete. 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 adekvat och
flexibelt sätt.

kommande planperiod ska fokus ligga på
processerna för antagning och fördjupning av
avbrottshantering.
Genom processbaserat arbete höjs graden av
tvärfunktionellt samarbete vilket gynnar
medborgaren som ofta kan röra sig mellan flera
verksamheter under sin tid i förvaltningen.
Många utmaningar kräver dessutom samarbete
av kommunens verksamheter över förvaltningsoch avdelningsgränser, vilket gör kravet på
uppföljning utifrån helheten än viktigare.
Kommunens 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:
Fokusområdena förväntas leda till följande:

Uppföljning och analys är bland de viktigaste
delarna i utvecklingsarbetet och helt beroende av
att medarbetare har kännedom, förståelse samt
delaktighet i arbetet. Under 2020 har processen
för statistik och analys utifrån respektive
verksamhets förutsättningar utvecklats. Under






En högre effektivitet och flexibilitet inom
förvaltningen genom digitala resurser
och förstärkt digital struktur.
Att vara en attraktiv arbetsgivare
Att
styrkedjan
stärks
genom
tillitsbaserade styrning och nära
ledarskap
En högre grad av tvärfunktionellt
samarbete för att möta medborgarens
behov

Nämndens delmål
Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning
Kommunikativa indikatorer
Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka från föregående mätning

Uppföljning
Tertial 1,2,3
Period
Vartannat år

Andel lärare som undervisar i sin behörighet

Tertial 2,3

Andel lärare med lärarlegitimation

Tertial 2,3

Samlad bedömning
Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.
Exempel: Policy för ledare- och medarbetarsk ap, Jämställdhets- och mångfaldsplan samt
Policy för digitalisering.
Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen
Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters k rav på uppföljningar
och statistik samt k ommunens uppföljningar, utvärderingar och effek ter av insatser.
Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende
Organisation, resurser, k ompetensutveck ling, samverk an, lok aliteter, styrning och ledning.
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Kommunens uppföljningsarbete

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
styrdokument och 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.

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.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande
beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningarbete
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
ekonomi- och målstyrningen har utvecklats under
flera år och arbetet fortgår vilket utmanar
förvaltningens processer. Processutveckling är
ständigt aktuellt och förutsättningarna för att
bedriva utbildning förändras i takt med
omvärlden. Detta kräver en flexibel och
lösningsorienterad organisation.

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
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Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
kopplade till yrkesutbildningar betalas ut i
förhållande till antalet producerade poäng.
Kommunernas
medfinansiering
av
yrkesutbildning kommer att ändras under 2021
vilket förväntas ge effekt på de utbetalda medlen.

Ekonomiska förutsättningar, risker och
osäkerhet i budgeten
Personalkostnaderna överstiger budgetramen
vilket innebär att nämnden är beroende av
externa intäkter varav de största är statsbidrag,
schablonersättning samt lönebidrag.

Lägre intäkter och politiska beslut om en
omställning med 1,5 mkr skapar utmanande
ekonomiska förutsättningar inför 2021. För att
möta detta finns en stor medvetenhet att
ansvarfullt hantera de ekonomiska resurserna.

Det är på intäktssidan den största osäkerheten i
budgeten finns. Schablonersättningen har nått
rekordlåga nivåer under 2020 vilket påverkar de
ekonomiska förutsättningarna. Statsbidragen

Personalplanering
Personalplanering

Budget 2020

Budget
2021

133,0

131,0

-,0

22,0

45,0

-,0

-,0

8,0

6,0

-,0

-,0

2,0

3,0

-,0

-,0

Plan 2022

Plan 2023

Personalsammansättning
Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Timanställda

-,0

Antal årsarbetare
Rektytering/ Omsättning
Pensionsavgångar
Omsättning
Rekrytering behov

Personalplanering
Förvaltningen består av 182 anställda. 131 av
dem
har
tillsvidaretjänster
och
45
visstidstjänster. Utöver det finns även ett antal
timanställda. På förvaltningen finns i nuläget inga
vakanser utan rekryteringar har genomförts
enligt plan. Pensionsavgångar under 2021
beräknas till 3 personer. Förvaltningen kommer
dock att utökas per 1 maj 2021.

Kompetensförsörjning
Förvaltningen har lyckats rekrytera behöriga
lärare och i samband med delårsredovisning per

augusti var 83 % av undervisande lärare behöriga
i de ämnen som de undervisar i. Dock innehar en
högre andel lärarlegitimation. En faktor som kan
bidra till ett fortsatt högt antal behöriga lärare är
att förvaltningen uppmuntrar medarbetare att ta
del av statliga satsningar som genomförts för att
öka behörigheten bland undervisande personal.
Detta ska förvaltningen fortsätta att göra även
under planperioden. Vidare ska det kollegiala
lärandet 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.
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Resultatbudget
Resultaträkning ( tkr)

Budget 2020

Prognos augusti
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

0

Intäkter
Avgifter mm

2 786

2 676

3 780

0

Statsbidrag

33 460

30 397

28 525

0

0

Övriga intäkter

3 042

3 624

5 361

0

0

Interna intäkter

50

50

200

0

0

Summa intäkter

39 338

36 747

37 866

0

0

-83 040

-81 300

-82 430

0

0

-9 107

-8 000

-7 556

0

0

-700

-667

-700

0

0

Kostnader
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Kapitalkostnader
Interna kostnader

-8 347

-8 300

-7 880

0

0

Summa kostnader

-101 194

-98 267

-98 566

0

0

Resultaträkning för nämnd

-61 856

-61 520

-60 700

0

0

Nämndens övergripande budgetram
Nämndens budgetram 2020 var 61 856 mkr. I
Flerårsplanen för 2021-2023 är budgetramen
fastställd till 60 700 mkr, vilket innebär en större
förändring jämfört med föregående år. Utöver
årlig justering av kapitalkostnader, löneöversyn
och hyror sker en besparing med 1,5 mkr. Som en
konsekvens av detta startar inte YH Signaltekniker
så som den är beviljad. Dialog förs gällande hur
utbildningen kan bedrivas av en annan
utbildningsanordnare där förvaltningen istället är
en samverkanspartner.
Medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste
men också mest kostsamma resurs. Som tidigare
år är externa intäkter viktiga poster. I höstas
nådde schablonersättningen rekordlåga nivåer.
En medvetenhet har hela tiden funnits att

ersättningen kommer att avta, men inte i den
snabba takt som blev fallet under hösten 2020.
Budgetramen i flerårsplanen är beslutad utifrån
den verksamhet som nämnden har idag, dvs ingen
hänsyn är tagen till verksamhetsövergången från
socialnämnden gällande stöd och försörjning.
Nämnden har valt att inte presentera någon plan
för 2022-2023 då det inte ger en rättvis bild av den
framtida organisationen.
För att förvaltningen ska kunna fortsätta bedriva
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
Verksamhetsredovisning ( tkr)

Budget 2020

Prognos aug
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Utbildning av vuxna

-27 195

-29 344

-30 013

0

0

Arbetsmarknadenheten

-17 805

-15 956

-14 042

0

0

Gemensamt
N ämndens budgetram

-16 856

-16 220

-16 645

0

0

-61 856

-61 520

-60 700

0

0

Nämndens övergripande budgetram
Nämndens budgetram fördelas på tre olika
verksamheter,
utbildning
av
vuxna,
arbetsmarknadsenheten samt gemensamt, men
ses som en resultatenhet.
Utbildning av vuxna
Inom verksamheten utbildning av vuxna ingår
allmänna ämnen, teoretiska ämnen på
grundläggande och gymnasial nivå, komvux som
särskild utbildning på grundläggande och
gymnasial nivå, gymnasial yrkesutbildning, sfi,
uppdragsutbildning
samt
yrkeshögskoleutbildning.
Största kostnaden för verksamheterna är
personalen som på samma gång är den viktigaste
resursen för att kunna bedriva verksamhet. Övriga
kostnader
utgörs
av
bland
annat
utbildningsmaterial, licenser, medlemsavgifter,
kompetensutveckling samt ersättning för
medborgare som beviljats utbildningsplats hos
annan utbildningsanordnare eller kommun.
Elever från andra kommuner som beviljats
utbildning på Lärcenter genererar i sin tur istället
en intäkt.
Schablonersättningen är budgeterad lägre än
föregående år utifrån rekordlåga nivåer under
2020. Söktrycket är konstant just nu men kan
komma att ändras åt båda håll. Konsekvenserna av
den pågående pandemin kommer att fortsätta
påverka under kommande planperiod.
Under kommande år fortsätter samverkan med
andra kommuner i Skaraborg kring statsbidrag
kopplade till yrkesutbildningar. Samverkan är en
styrka då förutsättningarna för att söka

statsbidrag förändras. Under 2020 slopades
medfinansieringen som ett led i de satsningar
regeringen gjorde utifrån pandemin. Högst troligt
kommer kommunerna att medfinansiera under
2021.
Idag
bedriver
nämnden
en
yrkeshögskoleutbildning inom guldsmed. Ett antal
andra utbildningar har sökts där beslut från YHmyndigheten väntas i början av januari.
Arbetsmarknadsenheten
Även inom AME är personalkostnaderna den
största budgetposten. Det finns också ett antal
anställningar med lönebidrag.
Projektet En Plattform för alla är finansierat av
ESF och kommer att generera intäkter. Det
innebär goda möjligheter för verksamheten att
metodutveckla för att underlätta och öka
stegförflyttningar för deltagarna.

Verksamhetsövergången av stöd och försörjning
kommer att innebära större förändring inom AME.
Inför 2021 finns inga budgetposter kopplade till
nya verksamheter eller insatser som kan tänkas
bli aktuella. Precis som tidigare år budgeteras för
de befintliga verksamheterna där insatser
genomförs för att på bästa sätt kunna stärka
individen.
Gemensamt
Inom
de
gemensamma
verksamheterna
budgeteras
för
förvaltningsövergripande
funktioner som specialpedagoger, SYV, bibliotek,
kundservice samt café.
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Investeringsplan
Löpande investeringar ( tkr)
Re-/ löpande investeringar

Prognos
utfall tom
2020
700

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

700

700

700

Möbler

150

150

150

150

Teknisk utrustning

475

400

400

400

Övriga inventarier

75

150

150

150

700

700

700

700

Summa nämnden

Enligt fullmäktiges beslut är nämndens
investeringsbudget 700 tkr vilket är i nivå med
föregående år.
Medlen kommer att användas löpande till
investeringar i teknisk utrustning, maskiner,
möbler m.m.
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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.
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Övrigt

Nämndens verksamhetsuppföljning
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
kommunens
styrning
vilket
påverkar
förvaltningens
utvecklingsarbete
och
återkoppling till nämnd. 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 över.

av förvaltningens utbud till Falköpings kommuns
medborgare.

Den politiska dialogen har utvecklats under 2020
och styrkedjan mellan politik och tjänstemän har
stärkts. Det sker tätare ekonomiska uppföljningar
nu och framåt då kommunens årshjul 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.

Nämndens styrkedja
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra
övergripande
målen
och
förvaltningens
verksamhetsplan är bryggan mellan flerårsplan
och de utvecklingsplaner som varje arbetslag
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
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