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1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Verksamhetsredovisning 2020
enligt presenterat förslag och skickar den vidare till kommunstyrelsen.
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Måluppfyllelse
 Mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping –
Godtagbar.
 Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas –
Godtagbar.
 Mål 4 Skapa förutsättningar för att kvaliteten inom verksamheten ska
öka – Godtagbar.
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prognoser som rapporterats under året.
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SYFTE
Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett
stöd för uppföljning och analys av det föregående
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar
även till att visa hur mål och ambitioner samspelat
med nämndens ekonomiska resultat.
Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra
till kommunfullmäktiges övergripande mål och
resultat.
I framarbetandet av verksamhetsredovisning
behöver hänsyn tas till hela styrkedjan vilket innebär
att såväl nationell styrning som kommunal styrning
kan redovisas i rapporten.
NÄMNDENS UPPDRAG
Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är
kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenhet (AME), kommunal vuxenutbildning (VUX),
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.
KOMMUNAL VERKSAMHET VIA PRIVATA
UTFÖRARE
VUXENUTBILDNING
Jensen Education school AB
Centrala Trafikskolan i Tidaholm AB
NÄMNDENS ORGANISATION

3 I VERKSAMHETSREDOVISNING 2020 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR
Covid-19 och den pågående pandemin har påverkat
och påverkar fortfarande hela världen i stor
omfattning. Konsekvenserna av pandemin är
allvarliga på både individ-, organisations- och
samhällsnivå. Ett nytt normalläge håller på att
skapas och det finns ingen som vet hur kommande år
kommer att se ut. Arbetsförmedlingen (AF)
prognosticerar att återhämtningen för arbetsmarknaden kommer att vara utdragen men läget ser
vid årsskiftet 2020/2021 ut att vara mer stabilt än
vad som tidigare befarats. I genomsnitt var under
2020 totalt 437 000 personer inskrivna som arbetslösa, det är den högsta siffran sedan 1997 enligt AF.
Statistiken för arbetslöshet i Falköping per december
visar en minskning under hösten men ökar under
december och är vid årets slut 9,9 %. Motsvarande
siffra för riket är 8.8 %.

sedan 1 november 2020 kunnat hänvisa arbetssökande till studier med bibehållen ersättning. Än så
länge märker inte förvaltningen effekt av det beslutet
men framöver kan det generera fler studerande inom
de pedagogiska verksamheterna.
Arbetslösheten i kombination med förändringar
gällande kompetensbehov 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 i våras 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. Det är en stor utmaning för
kommunen att möta målgruppen i takt med att de
ekonomiska medlen minskar.
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 förutsättningar för att stärka
individernas position på arbetsmarknaden och i
förlängningen erbjuda kompetens till arbetsmarknaden.

En av de största konsekvenserna av pandemin är den
påskyndade strukturomvandlingen som sker 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 den offentliga sektorn. Många människor
har varit arbetslösa trots att arbetstillfällen har
funnits vilket visar en strukturell matchningsproblematik. Detta kan leda till ökad långtidsarbetslöshet. AF uttrycker en farhåga att den pågående
krisen kommer innebära att långtidsarbetslösheten
biter sig fast på höga nivåer. Utbildning är ett viktigt
verktyg för att klara den kompetensförsörjning som
arbetsmarknaden behöver på både kort och lång sikt
och VUX bär en viktig roll för att täta kompetensglappet mellan arbetsgivare och individ. AF har

Regeringens utredning Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som
andraspråk (KLIVA) tillsattes 2018 och betänkandet
Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och
likvärdighet inom komvux för elever med svenska
som andraspråk (SOU 2020.66) var klart i december
2020. Syftet har varit att analysera hur elever på
Undervisning i svenska för invandrare (sfi) ska
erbjudas utbildning av god kvalitet som förbättrar
genomströmningen och underlättar övergången till,
och kombinationen med, andra vuxenutbildningar.
Falköpings kommun är en av de utsedda remissinstanserna som under april 2021 kommer att
besvara remissen för betänkandet.
Förvaltningens söktryck har bibehållits under hösten
men prognosticeras att te sig mer splittrat framöver.
Osäkerheten kring framtiden breder ut sig i hela
samhället vilket påverkar både mängden
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ansökningar och hur elever klarar att fullfölja sina
studier. På grund av pandemin har förvaltningen
sedan i mars genomfört fjärr- och distansundervisning. Det är inte en optimal studieform för
alla elever, provtillfällen har till viss del uteblivit
och bedömning av kunskaper har varit utmanande
för pedagogerna. En effekt av detta kan bli en
förlängning av studieprocessen för många som
studerar. För förvaltningen påverkar en studieförlängning 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.
Under hösten 2020 har politiken i Falköpings
kommun tagit ett inriktningsbeslut om att förnya
arbetsmarknadspolitiken genom att revidera
nuvarande arbetsmarknadsstrategi samt göra en
verksamhetsövergång av Socialförvaltningens
(SOC) stöd- och försörjningsenhet till AME inom
KAF. Åtgärderna ska skapa bättre möjligheter för att
ur ett helhetsperspektiv minska det utanförskap och
den ohälsa som arbetslöshet kan leda till.
Målsättningen är att individer som idag står utanför
arbetsmarknaden ska närma sig egen försörjning
samt att 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 men 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 delta 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 kunna
hjälpa en ännu bredare målgrupp.

återvända till sina hem. Trots det stora behovet av
asyl har antalet asylsökande till Sverige minskat
kraftigt. Migrationsverket skrev under hösten 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. 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 eller arbetstillstånd. Det är svårt
att se kommande in- och utflyttningsmönster och
den situationen försvårar framtagande av prognoser
gällande söktryck och framtida utbud av exempelvis
språkintegrerad utbildning.

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES PÅVERKAN PÅ
NÄMNDERNA
Den ekonomiska krisen i samhället påverkar både
befintliga och kommande målgrupper för
förvaltningen. Utbildningsutbud och arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska matcha målgrupp
och arbetsmarknad men det råder idag en stor
osäkerhet kring hur framtiden kommer att se ut och
hur ekonomin kommer att påverkas.

AF är en viktig samarbetspartner för förvaltningen
och myndighetens situation drabbar alla de
beröringspunkter som förvaltningen har med den.

Minskat antal asylsökande genererar färre personer
som får uppehållstillstånd. Det innebär färre
personer som omfattas av etableringsprogram vilket
leder till att schablonersättningen till förvaltningen
minskar.

Just nu befinner sig 79,2 miljoner människor på flykt
i världen och allt färre flyktingar har möjlighet att

Genomströmningstakten saktas ned inom de flesta
av förvaltningens verksamheter. Åtgärderna på
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grund av pandemin kan ha påverkat takten men
också det faktum att målgruppen behöver mer
omfattande stöd för att klara sina studier.
En av de största förändringarna under året har varit
omställningen till fjärr- och distansundervisning som
skedde över en natt i mitten av mars. Personalen har
använt digitala hjälpmedel och kreativa lösningar på
bästa sätt för att kunna fortsätta bedriva undervisning och möta de studerandes behov utifrån var
och ens förutsättningar. Många medarbetare har
delvis arbetat hemifrån under året och samhällsläget
utmanar arbetsmiljön, såväl den fysiska som den
psykosociala.
Digitala lösningar kan i framtiden också ge en
möjlighet att kunna optimera antagning av elever,
men det kommer att utmana förvaltningens tekniska
förutsättningar. 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.
Förvaltningens största utmaningar framåt
identifieras som den osäkra arbetsmarknaden,
minskad schablonersättning och ett svårprognosticerat söktryck.
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Covid-19
Pandemin har förändrat hela världen och samhällsekonomin har drabbats hårt både globalt, nationellt
och lokalt. Förvaltningen bedriver fortsatt fjärr- och
distansundervisning men med möjlighet att ta emot
elever fysiskt i liten skala samt under smittsäkra
former. Undervisningsformen utmanar såväl teknikbeståndet som medarbetarnas arbetssituation.
Rådande fjärr- och distansundervisning kan också
påverka elevernas studietid i form av förlängd
lärotid eller avbrott. Fjärr- och distansundervisning
är inte en optimal studieform för alla elever och i de
praktiska kurserna inom yrkesutbildning har det inte
gått att erbjuda utbildning fullt ut.
Arbetslöshetssiffrorna bromsades upp i slutet av året
men ligger ändå på höga nivåer, speciellt gällande
antalet långtidsarbetslösa. Vilka långsiktiga effekter
nuvarande arbetsmarknad kommer att få på

förvaltningen är i nuläget svårt att säga. Det är
troligt att fler kommer att behöva AMEs tjänster
framöver. Söktrycket till förvaltningens utbildningar
framöver är osäkert då det finns signaler om både
minskat söktryck och långsammare genomströmningstakt.

Samverkan med Arbetsförmedlingen
Samverkan med AF är av stor vikt för förvaltningen
och en förutsättning för flera processer. Dialog med
myndigheten är också nödvändig för att få uppdaterad och relevant information gällande näringslivets kompetensbehov. AFs reformering har pågått
sedan januari 2019 och till sommaren 2020
publicerades utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Där
kan läsas att kommunens roll som extern aktör
förtydligas och därmed kan kommuner delta i
upphandlingar från AF. Formerna för detta är ännu
oklara men kan innebära möjligheter för
förvaltningen att delta i upphandlingar från AF och
på det sättet hjälpa en ännu bredare målgrupp.

Beslutad verksamhetsövergång
Under flera år har förvaltningens arbete med att
utveckla samverkansformer tillsammans med SOC
pågått för att minska försörjningsstödet och sätta fler
människor i arbete. Arbetsmarknadsstrategin som
antogs 2016 utvärderades i januari 2020.
Utvärderingen visade på vikten av en gemensam och
tydlig organisation där ansvar och beslutsmandat bör
finnas hos en förvaltning. Under hösten 2020 har
politiken i Falköpings kommun tagit ett inriktningsbeslut om att förnya arbetsmarknadspolitiken genom
att revidera nuvarande arbetsmarknadsstrategi samt
göra en verksamhetsövergång av SOC stöd- och
försörjningsenhet till AME inom KAF. Med ett nytt
angreppssätt på försörjningsstödsfrågan är förhoppningen att minska behovet av försörjningsstöd
och ekonomiskt bistånd samt minska utanförskap
och den ohälsa som arbetslöshet kan leda till.
Verksamhetsövergången är planerad till 1 maj 2021
men förvaltningens verksamheter och processer har
redan under senare delen av 2020 påverkats i hög
grad av planering och samverkan inom kommunen
för att skapa förutsättningarna för en lyckad
övergång.
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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

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.
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 styrdokument och effekter av olika
insatser. Syftet är att få en så övergripande och
trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar

beslutsprocesser.
NÄMNDENS UPPFÖLJNINGSARBETE
Förvaltningens årshjul med tillhörande processschema är den grundläggande 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 under årets första
månader har både den strategiska och operativa
verksamheten utmanats då rådande läge i världen
snabbt utvecklats negativt. Förutsättningarna för att
bedriva utbildning har förändrats och detta kräver en
flexibel och lösningsorienterad organisation.
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Förvaltningen har färre indikatorer i nuvarande
verksamhetsplan än tidigare men har som målsättning att följa föregående års mätetal för att se
trender tillsammans med rådande styrdokument eller
andra underlag. Ju fler underlag som tas med i
uppföljningsarbetet desto bredare och trovärdigare
bild kan växa fram och därmed skapas de bästa
förutsättningarna för att fördela resurser optimalt
inom förvaltningens verksamheter.
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 i de
strategiska processerna inom förvaltningen.
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART
FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1

Delmål: Skapa förutsättningar för att stärka
individens position på arbetsmarknaden.
FÖREBYGGANDE INSATSER
Den pågående samhällskrisen har medfört en hög
arbetslöshet och förvaltningens målgrupp kommer
troligtvis att förändras under en lång period framöver. Utbildning är ett av de viktigaste stegen att ta
på vägen mot egen försörjning och stärker
individens position på arbetsmarknaden. Många som
saknar högre eller fullföljd utbildning har ändå haft
arbete under de senaste årens högkonjunktur. Fullföljda studier kommer att vara av än större vikt
framöver då fler ska konkurrera om färre antal
anställningar.
Förvaltningen strävar efter att få så många som
möjligt att påbörja, genomföra och slutföra sina
studier. Under året har ett arbetet med avbrottsstatistik legat till grund för utvecklingsarbetet inom
de pedagogiska verksamheterna. Med bättre kontroll
på avbrott, definierade orsaker och möjlighet att
följa detta över tid förväntas förvaltningen få
verktyg för att kunna påverka mängden avbrott och
få dem att minska. En revidering av avbrottsorsaker
har skett och kommer att användas från och med
2021. Dessa orsaker är helt i samklang med
kvalitetsbilagan i samverkansavtalet för VUX
Skaraborg. Genom att aktivt arbeta med avbrott och
dess orsaker ökar också möjligheten att få fler elever
att slutföra sin lärprocess. Det är ett rimligt
antagande att om färre elever gör avbrott i sina
studier så fullföljer fler. Antal och andel avbrott följs
som en indikator av förvaltingen, se diagram nedan.

årens mätperioder. Under innevarande planperiod
arbetar alla verksamheter systematiskt med avbrott
som utvecklingsfaktor vilket kommer att ge mer
tillförlitlig data under kommande års uppföljningar.
Det totala antalet avbrott i de pedagogiska verksamheterna under 2020 uppgår till 990. Motsvarande
siffra för 2019 är 765. I procent motsvarar det en
ökning från 16 % till 19 % avbrott i relation till det
totala antalet kursdeltagare.

Mönstret för avbrott har förändrats sedan 2019, se
diagram nedan.

I tidigare delårsrapporter nämns sfi som under 2019
inte har registrerat avbrott med samma struktur som
under 2020. Detta påverkar skillnaden mellan de två
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Grafen ovan visar antal kursdeltagare per månad
under året. Siffrorna tangerar varandra men det har
under 2020 varit fler kursdeltagare totalt sett.
Diagrammet nedan åskådliggör det per verksamhet.

Antalet avbrott har framförallt legat på högre nivåer
under början av 2020 i jämförelse med 2019. För
båda åren är oktober den månad som flest kursdeltagare gör avbrott och framför allt under 2020.
Grafen för andel avbrott per månad under de två
åren visas nedan.

Med tanke på att mängden kursdeltagare per månad
ligger i paritet med 2019 så är andelen avbrott
anmärkningsvärd under det sista kvartalet 2020. Det
finns anledning att härleda siffrorna till Covid-19
och höstens förlängda fjärr- och distansundervisning. Många elever som ansökt om att
studera schemabundet fick istället starta med fjärroch distans vilket kan vara utmanande för många i
målgruppen. Sett till avbrottsorsak under oktober så
är det Ej aktiv som står för absolut flest avbrott,
sedan följer avbrott på grund av sjukdom eller
familjesituation. Alla tre är avbrottsorsaker som
förvaltningen idag inte kan påverka.

Under mål 4 analyseras avbrottsorsakerna och
utvecklingen av de tillhörande processerna.
Vägledning och ökad valkompetens hos
förvaltningens målgrupp kan i hög grad bidra till
minskning av antalet avbrott. När individen får
högre medvetenhet om sina valmöjligheter är det
rimligt att anta att eventuella felval kan minska. 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.
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).
Förvaltningens alla medarbetare bär ansvar för
vägledning och detta beskrivs i förvaltningens SYVplan som implementerats under 2020. Planen
åskådliggör hur förvaltningens yrkesgrupper kan
samverka för att erbjuda medborgarna vägledning i
snäv och vid bemärkelse. I det snäva begreppet har
en oro funnits under året att spetskompetensen hos
studie- och yrkesvägledning (SYV) inte ska räcka
till för dem som behöver den sett ur ett tillgänglighetsperspektiv. Arbetslaget för SYV och
administration har under året utvecklat flera av sina
processer för att effektivisera både sitt eget arbete
och arbetet med vägledning i övriga verksamheter.
Exempel på detta är en instruktionsfilm som visar
hur man söker till förvaltningens kurser och
utbildningar. Den har givit effekten att färre hör av
sig med frågor kring ansökning. Planering pågår för
att förbättra och utöka informationen på hemsidan.
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Digitala informationspass i samarbete med sfi har
genomförts. Hjälp till självhjälp är en av strategierna
för att höja medborgarnas valkompetens men också
för att effektivisera vilka frågor som andra
myndigheter ska hantera, t.ex. ärenden gällande
CSN. Under året har vägledningstjänsten utökats
med 15-minuters samtal som syftar till att hantera
mindre ärenden och kortare frågor. Detta frigör tid
för de mer omfattande och tidskrävande vägledningssamtalen. Totalt under 2020 har 394 samtal
erbjudits (exklusive de nytillkomna 15-minuterssamtalen) och motsvarande siffra för 2019 är 408
samtal. Under båda åren ligger samtal inom Särskild
utbildning för vuxna och AME utöver dessa. Trots
pandemin är det en liten skillnad i erbjudna samtal
under 2020 vilket visar att SYV utvecklat sina
tjänster i takt med förändringarna i omvärlden.
En viktig förebyggande insats med fokus på unga är
det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). En av två
heltidstjänster inom KAA delas mellan Kompetensoch arbetslivförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen. Under året har 240
ungdomar mellan 16-20 år varit registrerade hos
KAA, varav 57 % registrerats med minst en åtgärd.
Exempel på åtgärder är subventionerade
anställningar, motiverande samtal eller studier på
kommunal vuxenutbildning/folkhögskola. Inför
höstterminen hade KAA planerat elevers start på
gymnasiets introduktionsprogram (IM) tillsammans
med gymnasiet och grundskolan. På så sätt uppstod
inget glapp för dessa elever och KAA har fungerat
som extra handledare. Detta har visat på ett lyckat
arbetssätt och alla elever som skrevs in på IM hade
individuella studieplaner (ISP). Tre elever
kombinerar studier med verksamheten på AMC
vilket har gynnat deras motivation och inriktning
inför fortsatta studier. KAA och handledare från
AME har tillsammans genomfört Jobb för unga där
17 ungdomar inom KAAs ansvar kunde anställas.
Efter avslutad insats har alla dessa ungdomar en
fortsatt individuell planering. Några ska börja
studera, några fortsätter i praktik och för en av
ungdomarna har platsen lett till anställning.
Både Connect och KAA finns nu på Arbetsmarknadscenter (AMC) vilket på många sätt bidrar
till att visa olika vägar ut i samhället, vägen till
arbete eller studier. Det förebygger socialt utanförskap och minskar risken för ökad ohälsa i dessa
målgrupper. Connects flytt till AMC för drygt ett år
sedan kopplade ihop Dotorpsområdet med centrum

vilket bidrar till en levande stadskärna och fler
mötesplatser för Connects målgrupp som har olika
kulturella och sociala bakgrunder. Med Connects
närvaro på AMC kompletteras verksamheterna med
språkförstärkande aktiviteter som ökar förutsättningarna för deltagare att närma sig studier eller
arbete. Både KAA och Connect bidrar till att
utveckla de tvärfunktionella processerna inom
förvaltningen.
VÄGEN TILL EGEN FÖRSÖRJNING
Förvaltningen har med sitt ansvar för AME, VUX,
uppdragsutbildning och 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. Vägen till egen
försörjning är olika lång och förvaltningens uppdrag
är att förbättra förutsättningarna för att individen ska
närma sig arbetsmarknaden. AMEs verksamheter
möter varje deltagare utifrån behov och förutsättningar, och minsta stegförflyttning är positiv för
individen. AME har under 2020 tagit fram en stegmodell för coachning av deltagare. Modellen ska
tydliggöra stegförflyttning för både deltagare, medarbetare och samverkande aktörer. Arbete pågår med
leverantören av AMEs verksamhetssystem för att
kunna ta ut statistik som visar förflyttning på ett
mätbart sätt men modellen som verktyg gynnar
redan i dagsläget deltagarens individuella planering
och genomförande av aktiviteter. AME har under
året aktivt stärkt medvetenheten hos deltagare om
deras delaktighet i sin planering. Arbetslagets analys
av nöjdhetsenkätens delar om delaktighet visar på
goda resultat. Resultatet har höjts markant sedan
vårens enkät. Mer om nöjdhetsenkäten finns
beskrivet under mål 4, Skapa förutsättningar för att
kvalitén inom verksamheten ska öka.
Arbetslösheten är hög i hela landet och i Falköpings
kommun stod den 31 december 1 310 individer till
arbetsmarknadens förfogande. Det är drygt 200
personer fler än samma tid 2019, men visar ändå en
positiv trend jämfört med augusti då antalet arbetslösa i Falköping var 1 732 personer.
Under första halvåret ökade kostnaderna för
försörjningsstöd i Falköpings kommun och trenden
fortsatte under resten av året.
I AMEs statistik syns en förändring i andelen
ärenden för respektive remittent de senaste åren.
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2020 kom 42 % av alla remitteringar till AME från
SOC. Detta är dels en spegling av arbetsmarknaden
och den målgrupp som AME möter, dels en effekt
av samverkan mellan förvaltningarna. Men det är
också en negativ effekt av AFs reformation.
Myndighetens osäkra position lokalt i kommunen
har lett till stora svårigheter för både deltagare och
personal från AME att komma i kontakt med dem.
Svårigheter för medborgare att komma i kontakt
med AF kan i längden leda till ett ökat behov av
försörjningsstöd och ett ökat inflöde till AME.
Sedan september finns AF representerade i
kommunen på statens servicekontor tillsammans
med FK och Skatteverket. Därmed kan medborgare
få delar av den service som det stängda AF-kontoret
tidigare tillhandahöll. I diagrammet nedan visas
siffror för remitteringar per helår 2018-2020.

Diagrammet ovan visar en dramatisk ökning av
andelen deltagare med försörjningsstöd sedan
augusti 2018. Under 2020 har 57 % av de inskrivna
deltagarna haft försörjningsstöd eller försörjningsstöd i kombination med annan ersättning. Det
motsvarar 181 personer vilket är den högsta siffran
någonsin.
Av de 181 personerna som vid inskrivning hade
försörjningsstöd eller försörjningsstöd i kombination
med annan ersättning har 134 personer avslutats
varav 27 personer, 20 %, har gått till egen
försörjning, arbete eller studier. Det kan jämföras
med 16 % för 2019 och 39 % för 2018. Denna siffra
följs som indikator av förvaltningen och är också ett
av målen i kommunens nuvarande
arbetsmarknadsstrategi.

Under 2020 har totalt 317 deltagare varit inskrivna
och aktiva inom AME, av dessa har 216 avslutats.

Antalet inskrivna deltagare är något fler än de
senaste två åren. Likaså har antalet nyinskrivna ökat
i jämförelse med föregående år. Mest iögonfallande
är att antalet inskrivna med försörjningsstöd har ökat
sedan 2019 och än mer sedan 2018.

Det är fler individer som gått till arbete och framförallt till studier under 2020 än tidigare år men
procentuellt är det ett sämre resultat än framför allt
2018. Utifrån rådande arbetsmarknad och samhällsekonomi är det ett gott resultat. Diagrammet ovan
visar dock att det är fler personer som avslutats till
försörjningsstöd 2020 än tidigare år. Det var också
fler personer som gick tillbaka till försörjningsstöd
2020 jämfört med 2019. 99 personer har avslutats till
försörjningsstöd eller försörjningsstöd i kombination
med annan ersättning under 2020, för 2019 var
siffran 47 och för 2018 endast 16.
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AME och dess verksamheter har växt organisatoriskt
under de senaste åren och har idag många möjligheter att internt skapa processer som möjliggör
stegförflyttning för den enskilde. Målgruppen står
dock långt från arbetsmarknaden och AMEs utbud
av aktiviteter och insatser kan behöva utvecklas för
att optimera deltagarnas förutsättningar att närma sig
arbete och/eller studier. Fler deltagare genomgår
arbetsförmågebedömningar och fler befinner sig i
arbetsträning än tidigare år. Det är en av
förklaringarna till att det tar längre tid än 90 dagar
för deltagare att komma ut i aktivitet. Att komma ut i
arbete/studier/praktik inom 90 dagar är ett av målen
i den nuvarande arbetsmarknadsstrategin. Det är
även en av förvaltningens indikatorer under mål 1.

under 2020, 14 personer i jämförelse med 4 personer
2019. En anledning till detta kan vara de
orienteringskurser som AME anordnat och som kan
skapa intresse för fortsatta studier. Distansstudier har
också gjort det möjligt att studera trots pandemins
restriktioner vilket kan vara gynnsamt för målgruppen.

Av de totalt 317 deltagare AME haft under 2020 har
8 gått till arbete, 14 till studier och 28 till praktik,
inom 90 dagar. Vid delår augusti hade markant fler
kommit ut i praktik inom 90 dagar jämfört med 2019
men i helårsuppföljningen har siffrorna jämnat ut sig
och antalet ligger i paritet med föregående år. Det
har varit svårt att placera deltagare i praktik under
rådande pandemi.

Trots att det tar längre tid för deltagare än 90 dagar
att komma i aktivitet så minskar ändå snittiden rent
generellt mellan mätningen i augusti och den för
helår 2020. För första gången är den genomsnittliga
tiden för kvinnor och män nästan lika lång, 168
dagar för kvinnor och 161 dagar för män. Då
förvaltningen strävar efter jämlikhet är rörelsen i
diagrammet intressant ur de horisontella principerna.
Jämfört med helår 2019 då män var överrepresenterade med längre snittid, 252 dagar har en
stor omvandling skett.

Som diagrammen visar behövs det betydligt mer än
90 dagar för att få ut deltagare i aktivitet. Förutom
tidigare nämnda arbetsförmågebedömningar och
arbetsträning behövs fler och mer omfattande kartläggningssamtal och förberedelser inför aktivitet. En
glädjande trend är att fler gått vidare till studier

Studier som stegförflyttning är ett av de mest
hållbara steg som kan tas på väg till egen
försörjning. Förvaltningen strävar efter att fler ska
påbörja studier och slutföra dem.
Sedan delår augusti följs snittiden mellan
inskrivning och avslut för AME-deltagare som en
del i utvecklingsarbetet. Se diagram nedan.

De horisontella principerna genomsyrar det projekt
finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som
AME driver med syfte att metodutveckla för att få
fler att närma sig aktivitet samt att förkorta tiden till
aktivitet. Målgruppen är de som står allra längst från
arbetsmarknaden. Många av projektets deltagare har
som i övriga AME och inom sfi kort eller ingen
utbildningsbakgrund. Se diagram för sfi nedan.
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AFs siffror över gruppen som står utan arbete
förstärker det faktum att många har kort eller ingen
utbildningsbakgrund. Av de 1 610 arbetssökande 31
december har 470 mindre än nioårig grundskola.
Detta utmanar arbetet med målgruppen och deras
möjligheter att nå egen försörjning.
Bland de elever som befinner sig inom sfi har färre
fått betyg än tidigare år. Se diagram nedan.

Under hösten har pilotprojektet Connect 2.0
påbörjats där villkorade bidragsanställningar erbjuds
den målgrupp som är arbetsför men där språket är ett
hinder. Villkoret för anställning med lön är att
personen studerar en behovsanpassad yrkessvenska
med arbetsmarknadskunskap på deltid hos AME.
Projektet innebär en flerstegsraket till den reguljära
arbetsmarknaden och är en stor möjlighet för
individen att bryta sociala strukturer med behov av
ekonomiskt bistånd och istället stärka sin position på
arbetsmarknaden och motiveras att ta steg vidare
mot egen försörjning. Under hösten har arbetssätt
formats och de kommunövergripande processerna är
förankrade men pandemin har bromsat upp
utvecklingen av Connect 2.0. Det har varit svårt att
bedriva undervisning i grupp så som det varit
planerat samt utmanande att hitta lämpliga arbetsplatser som kan ta emot bidragsanställda under
rådande situation. Så fort restriktionerna lättar finns
full beredskap att genomföra den planerade
utvecklingen av projektet.
RÄTT VÄG TILL ARBETE

Detta kan precis som avbrotten, bero på pandemin
vilket dels har försvårat utbildningssituationen för
eleverna och kan ha saktat ner genomströmningen
men också eftersom de nationella proven ställdes in.
De nationella proven ger ett gott bedömningsmaterial för pedagogerna och det har krävts stor
flexibilitet och kollegial samverkan för att utveckla
sambedömning, undervisning och planering.
Det kommer behövas fortsatt kollegial och
strukturell samverkan inom förvaltningen för att nå
en högre måluppfyllelse inom mål 1. Det är av stor
vikt att förvaltningen skapar de processer som
behövs såväl internt som med andra förvaltningar
och aktörer, för att få fler att närma sig egen
försörjning. De största hindren för deltagare och
elever att närma sig egen försörjning är språkliga
svårigheter och ohälsa, både fysisk och psykisk.
Mer om ESF-projektet finns att läsa under mål 3,
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som
utvecklas.

En elev eller deltagare kan passera flera av
förvaltningens verksamheter under sin lärotid.
Utbildning kan ha skett via fjärr- och/eller distansundervisning och validering av tidigare kunskaper
och erfarenheter kan ha förkortat individens väg till
arbete. Validering följs inte längre som en indikator
men processerna för validering utvecklas ständigt
och det validerande förhållningssättet hos
pedagogerna är av stor vikt för att främja varje elevs
fortsatta väg framåt. Förvaltningens ledord är
individualisering och flexibilitet för att på bästa sätt
optimera resurser och stärka individens position på
arbetsmarknaden. I valideringsprocessen kartläggs
elevens kunskaper och lärprocessen individanpassas
vilket väl hakar i arbetet med elevens ISP.
Under året har arbetet med att stärka medvetenheten
kring ISP pågått och den är idag ett mer naturligt
verktyg för pedagoger i arbetet med struktur och
planering för eleverna. ISP är ett av flera verktyg
och arbetet har lett till ett bredare arbetssätt även
inom andra system och dokument vilket gynnar
elevens väg till arbete eller fortsatta studier. Inom
Allmänna ämnen har arbetslaget viktat sin kännedom om ISP i jämförelse med december 2019 och
övervägande majoritet har svarat ja vilket visar på
god kännedom. Arbetslaget ställer också frågan Jag
känner till min individuella studieplan till eleverna
och resultatet är högre än vid vårens mätning och
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visar på mycket god kännedom. Processerna har
troligtvis gynnats av omställningen till fjärr- och
distansundervisning då individanpassning av undervisning samt rutiner för kommunikation utvecklades
för att elever skulle fullfölja sina studier trots
rådande omständigheter. Situationen med Covid-19
och att elever har olika förutsättningar för att studera
med fjärr- och distansundervisning kan leda till att
fler förlängningar och omplaneringar behöver göras
vilket ger ISP en än viktigare roll.
Det finns en variation i förväntningarna hos
personalen inom de pedagogiska verksamheterna om
vad arbetet med ISP ska leda till och i synen på hur
ISP ska användas. En fortsatt kunskapsspridning kan
behövas inom de pedagogiska verksamheterna med
dialog kring gemensamma arbetssätt med ISP men
från nu ingår den i det dagliga arbetet. Under
kommande planperiod riktas istället fokus mot att
stärka individens valkompetens och ansvar för den
egna lärprocessen. En långsiktig effekt av stärkt
valkompetens bör bli färre korrigeringar av ISP samt
färre avbrott. Därmed effektiviseras inte bara
förvaltningens administration utan också elevens
och/eller deltagarens fortsatta väg mot arbete/
studier.
Arbetet med valkompetens kommer att ske inom alla
förvaltningens verksamheter och ska bäras av alla
medarbetare.
KORTFATTAD SAMLAD BESÖMNING AV
NÄMNDENS DELMÅL UTIFRÅN KOMMUNENS
ÖVERGRIPANDE MÅL
Förvaltningens arbete med att stärka individens
position på arbetsmarknaden har under året utmanats
av de stora omställningar som pandemin tvingat
fram. Många i målgruppen som förvaltningens möter
behöver mer stöd och tid på sig för att genomföra
sina lärprocesser med fullgjort resultat. Genomströmningstakten har saktats ner, fler avbrott har
skett inom de pedagogiska verksamheterna och inom
sfi har färre betyg satts. Fjärr- och distansundervisning skapar möjligheter för en mer individanpassad studiesituation och ger många flexibla
verktyg för handledning och kunskapsprövning men
studieformen utmanar både elever och pedagoger.

Andel avbrott har ökat från 16 % till 19 % i
jämförelse med 2019 och flest avbrott har skett
under mitten av hösten vilket kan härledas till
regeringens fortsatta pandemirestriktioner. Ett
fortsatt arbete kommer att ske under 2021 med
avsikt att höja elevers och deltagares valkompetens.
Det är ett proaktivt arbete för att sänka andelen
avbrott men stärker framförallt individens förutsättningar på arbetsmarknaden i ett långsiktigt
perspektiv. Processen hakar i det arbete som stärkt
medvetenheten och kunskaperna kring ISP och vars
utvecklingsområde nu avslutas för att fortgå i det
dagliga arbetet.
Att fler människor står utanför arbetsmarknaden och
att fler behöver stöd för att närma sig egen
försörjning syns i statistiken för AME. AME har haft
mycket fler deltagare än tidigare år, speciellt
utmärkande är andelen som blir inskrivna med
försörjningsstöd och försörjningsstöd i kombination
med annan ersättning. Detta speglar den negativa
trend som syns nationellt gällande ett ökat behov av
försörjningsstöd i två av tre kommuner. Många
deltagare inom AME skrivs ut till försörjningsstöd
även efter insatser, det tar också generellt längre tid
att komma i aktivitet än tidigare år. Detta visar på ett
behov av aktiviteter och en organisation som kan
bryta mönstret och skapa bättre förutsättningar
utifrån individens behov. Under kommande år sker
stora förändringar inom AME då socialförvaltningens enhet för stöd och försörjning ska
flyttas till KAF. Med ett helhetsansvar för målgruppen som behöver ekonomiskt stöd och hjälp att
närma sig egen försörjning skapas nya möjligheter
för den enskilde individen och bättre förutsättningar
för ett socialt hållbart Falköping. Resultatet för de
indikatorer som förvaltningen följer under mål 1
visar på en negativ trend. Pandemin ger utslag på
resultatet och är en yttre faktor som förvaltningen
inte kunnat påverka i sig men då pandemin pågått
under större delen av året har processer och arbetssätt tvingats utvecklas i snabb takt. Förvaltningen
har god förmåga att flexibelt ställa om och möta
omvärldens förändringar men bedömer att måluppfyllelsen bibehålls sedan delår augusti. Måluppfyllelsen för mål 1 bedöms som godtagbar.
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KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

Trend

Deltagare som skrivs in på AME ska
komma ut i praktik/arbete/studier inom
90 dagar

42%

28%

23%

•

Antalet försörjningsstödstagare ska
minska (för dem som blir inskrivna på
AME)

39%

16%

20%

•

16%

19%

•

Minska antalet avbrott inom de
pedagogiska verksamheterna

2017
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT
ATTRAKTIVARE FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2

KAN har inget delmål under mål 2. Genom
att arbeta mot de övriga tre målen bidrar
KAF till ett attraktivare Falköping.
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3

Delmål: Bidra till att stärka och matcha kompetens
som arbetsmarknaden efterfrågar.
HÅLLBAR MATCHNING
Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha
till jobb. Kommunikation och samverkan genom
nätverk och olika råd är en viktig och central del i att
utröna branschbehov och vad morgondagens arbetsgivare önskar för kompetens. Samverkan och nytänkande skapar en levande och utvecklande arbetsmarknad med goda möjligheter till matchning
mellan individ och utbildning/aktivitet och vidare
mellan individ och arbetsgivare. Under 2020 har
förvaltningens samverkan med Kommunledningsförvaltningens (KLF) näringslivsenhet förstärkt sina
gemensamma strukturer för att gynna såväl
Falköpings näringsliv som de individer som behöver
hjälp med matchning. Med jobbskuggning, gemensamma företagsbesök och en gemensam aktivitetsplan bidrar strukturen till ökade förutsättningar för
ett näringsliv som utvecklas. Tre arbetsgrupper
fortsätter under 2021 sitt arbete där stort fokus läggs
på att främja företagens delaktighet med att stärka
ett socialt hållbart Falköping. Omvärldsbevakning
och en planerad behovskartläggning ska visa
näringslivets kompetensbehov och önskemål. Detta
kommer att gynna Falköpings arbetsgivare både
gällande yrkesutbildningar, företagsanpassad
utbildning och service genom utbildningssamordnare.
Uppdragsutbildning är ett flexibelt och behovsanpassat sätt ett erbjuda företag kompetensutveckling. Under året har många utbildningar fått
skjutas på framtiden eller planeras om då
restriktionerna för antalet personer som får träffas
har blivit snävare. I augusti avslutades ESF-projektet
Westkomp 0.1 som förvaltningen deltagit i

tillsammans med fyra andra kommuner från
nätverket Westum. Projektets syfte har varit att
genom uppdragsutbildning stärka den digitala
kompetensen hos små och medelstora företag inom
handel och besöksnäring. Falköping har uppfyllt sin
deltagarkvot enligt ESF-rådets krav men det har
varit en utmaning att rekrytera deltagande småföretag till projektet på grund av deras storlek och
brist på tid. Positiva lokala effekter av projektet har
varit att förvaltningen kommit i kontakt med nya
branscher och företag. För Nätverk Westum har
projektet gett stor kunskap om processer kring att
bygga upp den här typen av samverkan mellan sina
medlemmar. Lärdomarna kommer att implementeras
i framtida projekt och samarbeten och kommer att
gynna Falköpings kommun.
Förvaltningen är en aktiv part i det kommunövergripande arbetet med kommunal kompetenssamordning (KOKOS) och den uppdaterade
utbildningskalendern på kommunens intranät Falnet.
Utbildningskalendern kan gynna Falköpings företag
med utbildningsplatser och vice versa då samverkan
med näringslivet kan bredda utbildningskalenderns
utbud för kommunens medarbetare. Under året har
arbetet med KOKOS bromsats upp då många
utbildningar inte kunnat genomföras på grund av
Covid-19. Inför våren 2021 har förvaltningens
utbildningsledare planerat ett flertal kommunala
utbildningar som ska ske digitalt och där praktiska
moment är inplanerade till hösten 2021.
Förvaltningens servicefunktioner som Café Blå och
teknikstöd har gett värdefullt och flexibelt stöd vid
de utbildningsinsatser som genomförts.
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
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dagens utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan möta framtida kompetensbehov. Den frågan kommer att vara en av
förvaltningens största utmaningar under kommande
planperiod. Genom att följa upp elever/deltagare sex
månader efter avslutad utbildning/insats har
förvaltningen möjlighet att säkerställa utbud och
matchning av elever/deltagare mot rådande arbetsmarknad. Sexmånadersuppföljningarna är en
indikator under mål 3 och genomförs inom de
gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningarna
(YRK och YH) samt inom AME och ger en bild av
hur hållbar matchningen varit under året.
Sammanlagt under 2020 har 119 YRK-elever ringts
upp varav 101 personer har svarat det ger 85 %
svarsfrekvens. Totalt befinner sig 70 %, 71 personer
i arbete bland dem som följts upp för hela 2020. Av
dessa arbetar 97 % inom den bransch de utbildat sig
till. Se fördelning per utbildning i diagrammet
nedan.

I kommentarer till höstens enkät går att läsa att flera
står utan jobb på grund av Covid-19. Pandemin
orsakar troligtvis den markanta ökning av arbetssökande som syns i statistiken. Fyra tidigare elever
befinner sig i studier.
Höstens enkät ställer frågan Hur nöjd är du med ditt
yrkesval och har fått nöjdhetsindex 91,6 vilket är ett
mycket högt resultat.

I delårsrapporten per augusti gick färre än en fjärdedel av alla studerande ut till en tillsvidaretjänst vilket
sågs som oroande. I analys härleddes resultatet till
den osäkerhet som samhället och arbetsmarknaden
befann sig i och det är glädjande att se att trenden
vänt. I diagrammet ovan syns att andelen tillsvidareanställda under hösten uppgår till 42 %. Rörelsen i
diagrammet verkar vara ett naturligt mönster över tid
och beror med stor sannolikhet på andelen utfärdade
diplom vid avslut samt utfärdade diplom i efterhand.
Diplom är ett krav för tillsvidareanställning i
Falköpings kommun. Till delår april 2021 kommer
statistik gällande betyg och diplom att ha
analyserats. 24 av de 40 som svarat på enkäten har
studerat Vård och omsorg. Av dem saknar sex
studerande sitt diplom och orsaken är att eleven inte
är klar med sina svenskstudier. Detta beskrevs i
delårsrapporten per augusti och visade på ett
strukturellt problem där elever som studerar med
språkstöd läser mer än 100 %. Det är inte en hållbar
studiesituation, särskilt inte om eleven har svårigheter med språket. Under 2021 sker en nationell
översyn av ämnes- och kursplaner inom Vård och
omsorg. Förberedelser har pågått under 2020. Dessa
förändringar skapar förhoppningsvis förutsättningar
för en mer sammanhållen utbildning. Utöver att nya
ämnes- och kursplaner implementeras förs också en
kontinuerlig dialog med branschen om hur de
studerande kan förberedas inför ett kommande yrke.
KAF har initierat ett arbete för att stärka elevers
valkompetens och göra dem mer förberedda för att
gå in i en vård- och omsorgsutbildning. Ambitionen
är att detta arbete ska fortsätta utvecklas under
kommande år.
Uppföljningen inom AME visar att andelen som är i
arbete sex månader efter avslut fortsätter minska.
Sedan 2018 har den andel som befinner sig i arbete
halverats. I antal motsvarar det 28 personer som
befinner sig i arbete sex månader efter avslut under
2020, jämförbar siffra för 2019 och 2018 är 42
respektive 72 personer. Se diagram nedan.
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Under året har 211 personer som avslutats från AME
ringts upp varav 149 har svarat, det ger en svarsfrekvens på 71 %.
20 % av de svarande uppger att de har någon form
av anställning, 24 % att de är i studier samt 42 % att
de är arbetssökande. Andelen arbetssökande
fortsätter att öka, denna trend har varit synlig under
hela 2020. Pandemin med den förändrade konjunkturen samt en målgrupp med stort behov av stöd
syns tydligt i statistiken.
Antalet som vid avslut gick ut i arbete/studier står i
paritet med antalet som befinner sig i arbete/studier
sex månader senare. Det indikerar att den matchning
som görs är hållbar över tid vilket ses som ett
positivt resultat.

Under hösten har genomförandefasen startat för
projektet En plattform för alla. Projektet som
finansieras av ESF ska främja metodutveckling för
stegförflyttning mot arbetsmarknaden. Deltagarna
remitteras från FK eller SOC och befinner sig långt
från den reguljära arbetsmarknaden. För lyckade
resultat krävs inte bara individbaserade insatser och
aktiviteter som bryter utanförskap och ohälsa utan
också arbetsgivare som vill ta socialt ansvar genom
att ta emot praktikanter och/eller vågar anställa.
Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att främja
och motivera kommunens arbetsgivare att stärka sitt
sociala ansvar för att skapa ett hållbart Falköping.
Här kommer förvaltningens samarbete med
branschråd, nätverk och med KLFs näringslivsenhet
att vara av stor vikt. En viktig del i projektet är att
individen får en ökad medvetenhet kring sina
valalternativ och lär sig att ta ansvar för sina beslut.
En ökad valkompetens ger en mer hållbar
matchningsprocess. Arbetet med valkompetens
behöver stärkas inom alla förvaltningens verksamheter för att individer ska få förutsättningar att
klara aktiviteter/studier och därmed närma sig egen
försörjning. Arbetssätt inom projektet som visar sig
framgångsrika kommer att implementeras i AMEs
ordinarie verksamhet. Uppföljning sker löpande
under projektet med stöd av extern utvärderare.
RÄTT UTBILDNINGSUTBUD

Gruppen som är arbetssökande sex månader efter
avslut är fler än någonsin och speglar rådande
arbetsmarknad samt den målgrupp som
förvaltningen möter. Ett utförligare resonemang
kring målgruppen som står utanför arbetsmarknaden
går att läsa under mål 1, Skapa förutsättningar för ett
socialt hållbart Falköping.
Antalet personer som är arbetssökande sex månader
efter avslut ökar inom både YRK och AME. För att
bryta mönstret krävs branschsamverkan, så att
utbildning möter faktiska kompetensbehov, och att
AME utvecklar sina arbetsmetoder.

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 men genom samverkan och nätverk
skapas förutsättningar för ett matchande utbildningsutbud. Här kommer det redan beskrivna samarbetet
med KLFs näringslivsenhet att vara av stor vikt.
Trots att fjärr- och distansundervisning har fortgått
under hela hösten så har möjlighet ändå funnits till
anpassade studietillfällen med praktiska moment för
yrkesutbildningarna. För de elever som missade sin
APL i våras så har en förlängd APL-period genomförts under hösten istället. Alla yrkesstuderande
utom två har fått sin praktikperiod under hösten. Det
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är ett bra betyg på god samverkan och förmåga till
anpassning av både branscher och pedagoger.
Det finns en förväntan på vuxenutbildningens roll
kopplat till rådande konjunkturläge. VUX Skaraborg
har under hösten tagit beslut om en gemensam
regional funktion som ska bidra till ökad effektivitet,
större rättssäkerhet och en gemensam kvalitetsnivå
hos de femton samverkande kommunerna.
Förvaltningen finns delaktig på både strategisk och
operativ nivå i utvecklingen av Skaraborgs
gymnasiala yrkesutbildning.
Under hösten har slutrapportering gjorts gällande det
Skaraborgsgemensamma projektet Skaraborgsbyrån.
Rapporten tyder på att flera mål har uppnåtts i det
gemensamma arbetet. Dock finns det delar kvar att
utveckla gällande språkförstärkta utbildningar och
skolcheferna i Skaraborg anser att det är av stor vikt
att dessa utbildningar kan genomföras med en
enhetlig kvalitetsnivå. Därav har ett konkret uppdrag
givits till VUX-rektorerna i Skaraborg att Utreda
och ta fram förslag på en gemensam struktur för
Skaraborg gällande yrkesutbildningar med språkstöd. En delrapportering av uppdraget ska ske under
maj. För att få ytterligare skjuts i detta arbete har
VUX Skaraborg via Kommunalförbundet ansökt om
att få delta i ett nationellt projekt utifrån att Skolverket önskar se förändring gällande dessa
utbildningar som framöver kommer att benämnas
som kombinationsutbildningar. Hur förvaltningen
ska ta sig an de nationella direktiven och det
gemensamma arbetet i Skaraborg kommer att
utredas under första halvåret 2021.
VUX 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 resurseffektivt och medborgarna kan erbjudas
fler ämnen och kurser. KAF har under hösten
erbjudit fjärrundervisning i Matematik 4 och
kommer tillsammans med fyra andra kommuner att
utöka samarbetet. En gemensam ansökan om statsbidrag för fortsatt utveckling av arbetssättet är
inlämnad. Oavsett om söktrycket ökar eller minskar
framöver så kommer samverkan att bidra till en ökad
resurseffektivitet för förvaltningen och ett bredare
utbud för medborgaren.
Tekniska lösningar är en förutsättning om
utbildningsutbudet ska kunna utökas. Falköping
deltar i två projekt som drivs av Nätverk 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.
Samverkan med andra utbildningsaktörer skapar en
möjlighet att erbjuda Falköpings medborgare ett
större utbud av yrkeshögskoleutbildningar. Idag
bedriver förvaltningen en yrkeshögskoleutbildning i
egen regi, YH Guldsmed. I våras beslutade KAN att
avvakta med start av YH Signaltekniker. Det är en
kostnadstung utbildning med få ansökningar.
Kontakt har etablerats med Trafikverksskolan i
Ängelholm för att utreda möjligheten att de tar över
utbildningen YH Signaltekniker och att Falköping
istället verkar som satellitort. Genom att verka som
satellitort med annan aktör som utbildningens
huvudman berikas Falköping resurseffektivt med
kompetens. Idag erbjuder förvaltningen två externa
utbildningar med annan huvudman, Värdeskapande
logistik via Jönköpings Yrkeshögskola samt
Diagnostekniker via Campus Lidköping. Via
Karlstads Universitet erbjuds också Förskollärarprogrammet. I Falköping studerar totalt 21 elever på
dessa lärosäten.
I september lämnade förvaltningen in två
ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan
(MYH) om att få starta utbildning till Specialistutbildad undersköterska inom kost och måltid samt
Tekniker för spårbundna fordon. Besked lämnas av
MYH i januari 2021.
KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV
NÄMNDENS DELMÅL UTIFRÅN KOMMUNENS
ÖVERGRIPANDE MÅL
Det råder stor osäkerhet på arbetsmarknaden och
förvaltningens utbud når inte full matchning sett till
de sexmånaders-uppföljningar som utförts under
hösten. Ovissheten kring framtida kompetensbehov i
kombination med matchningsresultaten visar i nuläget inte på hållbarhet. Många arbetsprocesser är
uppstartade under året för att stärka utvecklingen av
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näringslivet samt förutsättningarna för den enskilde
individen som behöver stöd på sin väg ut i arbete.
Samverkansstrukturen med KLF Näringsliv har
formats för att framöver fånga in kompetensbehov
som ska ligga till grund för utbildnings- och
aktivitetsutbud. Processeffekterna går inte att se än
men förväntas ge utfall inom både mål 3 och mål 1
framöver. Indikatorernas resultat speglar till stor del
den arbetsmarknad som råder just nu. Fler elever/
deltagare än någonsin står till arbetsmarknadens
förfogande sex månader efter avslut. Deltagare inom
AME som har avslutas till arbete står dock kvar i
arbete vilket tyder på att hållbarhet finns för de
KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

2018

2019

2020

Trend

Andel personer som går vidare till
arbete/studier inom 6 månader
efter avlutad insats (AME)

78%

58%

44%

•

Andel personer som går vidare till
arbete/studier inom 6 månader
efter avlutad insats (YRK)

97%

93%

75%

•

67%

•

Andel personer som går vidare till
arbete/studier inom 6 månader
efter avlutad insats (YH)

2017

deltagare som tar del av rätt insatser. Inom YRK
följs anställningsform som en faktor för hållbar
matchning och där har andelen med tillsvidareanställning ökat. Förvaltningen ska fortsätta se över
YRK-elevernas studiestruktur i takt med att de nya
kurs- och ämnesplanerna ses över och
implementeras. Arbetet görs för att elever ska få de
bästa förutsättningarna för att slutföra sina studier.
Trots yttre faktorer som påverkat förvaltningens
resultat har ett omfattande arbete gjorts inom
förvaltningens verksamheter för att planera och rusta
inför framtiden. Måluppfyllelsen för mål 3 bedöms
därför vara godtagbar.
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT
KVALITÉN INOM VERKSAMHETEN SKA ÖKA
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4

Delmål: Kvalitén för KAFs elever/deltagare/kunder
ska öka från föregående år
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Förvaltningen arbetar ständigt med att systematiskt
utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att
förbättra verksamheternas kvalité och erbjudna
tjänster. Systematik och struktur är nödvändigt för
att kunna möta omvärldens förändringar och krav.
Under året har årshjulet förändrats och förenklats i
ett förvaltningsövergripande perspektiv, för att
istället få utvecklas i varje arbetslag. Detta går helt i
linje med att varje verksamhet möter sin målgrupp
mer flexibelt och individanpassat vilket gör det svårt
att gemensamt följas åt under hela året. Uppföljning
sker samlat till varje tertialrapport med vissa
avvikelser utifrån respektive verksamhet och dess
rytm gällande statistik och analys. Förvaltningen
strävar efter ett processbaserat arbetssätt för att
tvärfunktionellt samarbete ska gynna elevernas
lärprocess, driva utveckling framåt och skapa en
kontinuerlig uppföljning. Många utmaningar kräver
dessutom samarbete av kommunens verksamheter
över förvaltnings- och avdelningsgränser, vilket gör
kravet på gemensam uppföljning utifrån helheten än
viktigare. Uppföljning och analys är bland de
viktigaste delarna i utvecklingsarbetet och helt
beroende av att medarbetare har kännedom,
förståelse och delaktighet i arbetet. Under 2020 har
processen för statistik och analys utifrån respektive
verksamhets förutsättningar utvecklats. Under
kommande planperiod ska fokus ligga på
processerna för antagning och fördjupning av
avbrottshantering.

för mål 4. Under rådande omständigheter med fjärroch distansundervisning så kan mätning och svarsresultat ge en verksamhetsbild som inte är jämförbar
med tidigare års resultat, men eftersom enkäten är ny
skapas ändå ett nytt nuläge vars resultat ska
respekteras. Målribban är index 75, vilket är gränsen
för mycket bra enligt SCB och förvaltningen lyckas
inte bara nå det målet utan höjer sig också i jämförelse med vårens resultat. Hösten index är 78,1
kontra vårens 77,5.

Framgångsfaktorer för att vända en trend mitt under
en pandemi är medarbetarnas arbete med att bemöta
varje individ individuellt och flexibelt utifrån
rådande omständigheter. Ett gott förankringsarbete i
verksamheterna som förbereder individerna samt
skapar en känsla av delaktighet och sammanhang när
de deltar i enkätundersökningen är också en
betydande faktor.

2020 publicerades ny nöjdhetsenkät i förvaltningen
som har använts under två mätperioder, vår och höst.
Enkätresultatet är en av förvaltningens indikatorer
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Precis som i våras når förvaltningen över 75 på alla
frågor utom den som gäller hållbarhet, Jag har
kommit närmare ett arbete/utbildning. Även om
frågans index har höjts från vårens 70,3 till höstens
71,6 nås inte målribban. Att skapa hållbarhet i
matchning mellan individ, utbildning och arbetsmarknad är en drivande faktor för förvaltningen. Se
enkätresultat på diagram nedan.

Hösten och vårens resultat tangerar varandra och
ligger över 75 vilket är ett gott resultat då hela året
varit annorlunda och präglats av stora omställningar.
Det är ett bra betyg att elever/deltagare ändå har fått
både information och återkoppling som leder dem
framåt på sin väg till arbete och/eller fortsatta
studier.
Nöjdhetsenkätens gemensamma resultat publiceras
på lärplattformen Fronter samt TV-skärmar på både
Lärcenter och Arbetsmarknadscenter. Därefter sker
det också dialogformad återkoppling i flera forum
såsom elevråd, storråd och fokusgrupper. Återkoppling kan i sig ge nöjdare elever/deltagare då den
höjer upplevelsen av delaktighet och trygghet.

Resultatet på ovan nämnda fråga kan härledas till
samhällets situation utifrån pandemin och hur
arbetsmarknaden förändrats sedan 2019. Det är
därför glädjande att elever/deltagare upplever sig ha
kommit närmre arbete/utbildning än i våras. Det
kommer att vara intressant att följa dessa siffror
under kommande år då konjunkturen förhoppningsvis ser bättre ut. Den nya enkäten är en del av ett
större utvecklingsarbete som syftar till att öka
dialogen med elever/deltagare. Medvetandet kring
hela processen för nöjdhetsenkäten har höjts inom
förvaltningens verksamheter och när det gäller
återkoppling har fler ytor skapats som ett sätt att
bredda det elevdemokratiska arbetet. Viktiga delar i
arbetet är upplevelsen av delaktighet i elevens/
deltagarens egna lärprocess.

Det är viktigt att elever/deltagare känner sig trygga
och att förvaltningen stärker upplevelsen av trygghet
och öppenhet inom sina verksamheter. Höstens
enkätsvar visar på en höjning av respondenternas
upplevelse att alla är välkomna oavsett kultur, kön,
religion, sexuell läggning eller funktionsvariation.
AME har på denna fråga ett index på 91 vilket är ett
rekordhögt index och ett mycket gott betyg då de
möter en bred målgrupp med stor variation i bakgrund. Frågorna gällande bemötande har höjts sedan
i våras, indexet ligger runt 80 för båda frågorna, se
diagram nedan.
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digitalt utanförskap och erbjuder bland annat fysiska
platser med tillgång till nödvändig teknik och
internetuppkoppling.

Det är i mötet som dialog med medborgaren kan ske
och förutom att nöjdhetsenkäten ger möjligheten att
fånga in förbättringsområden för att öka verksamhetens kvalitét så ger den även röst åt medborgaren.
Förvaltningen vill bidra till ökad delaktighet och
demokratiska samtal där elever/deltagare kan bli
medskapande i sin lärprocess och därmed också höja
sin valkompetens. Under nästa planperiod kommer
nöjdhetsenkäten därför att följas som indikator under
mål 1 där ett fokusområde handlar om att aktivt
stärka medborgarens valkompetens.
DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER
Det digitala året har utmanat och utvecklat många av
förvaltningens processer. Med devisen Ställ inte in –
Ställ om, har digitaliseringen skapat nya vägar för
både möten, undervisning, planering och
kommunikation. Förvaltningen har idag en mycket
högre digital beredskap än före pandemin, och en
god förmåga att fortsätta med fjärr- och distansundervisning samt möten och workshops för både
personal och deltagare. Digitaliseringstakten är
högre än någonsin och har underlättat förvaltningens
omställning till fjärr- och distansstudier men också
krävt anpassningar i form av kompetensförstärkning
av personal. Pedagogerna har med mycket kort
ställtid lärt sig hantera digitala undervisningsvägar,
metoder och verktyg. Lärplattformen Fronter har
testats fullt ut under året och har varit det viktigaste
kommunikationsverktyget med elever då fysiska
möten har undvikits. En gemensam struktur har
formats på Fronter under året, lett av förstelärargruppen. Med en gemensam struktur blir igenkänningsfaktorn högre och det kan underlätta
studierna och elevernas kommunikation med
pedagogerna. Fjärr- och distansundervisning kan
vara utmanande för många elever och en utmaning
utanför förvaltningens kontroll är elevernas tillgång
till digitala medel i hemmet. Detta gäller även AMEs
deltagare som under rådande pandemi kan ha svårt
att delta i fysiska möten eller aktiviteter. Det är
viktigt att förvaltningen bidrar till att minska ett

De erfarenheter och kunskaper som förvaltningen
erhållit under pandemins omställningskrav kommer
att vara utgångspunkten för nästa digitala
utvecklingssteg. Förvaltningens plan för
informations- och kommunikationsteknik (IKT) har
en stark förankring i kommunens digitaliseringspolicy och verkar som styrdokument för den digitala
utvecklingen. Som stöd i utvärderingen av
nuvarande IKT-plan används höstens LIKAskattning (ledning, infrastruktur, kompetens och
användning). LIKA har som verktyg en tydlig
koppling till den nationella strategin för
digitaliseringen av skolväsendet. LIKA synliggör
och värderar den digitala utvecklingen och det
digitala arbete som IKT-planen beskriver.
Förvaltningens resultat visar på en hög digital
kompetens hos pedagogerna samt att den generella
användningen av digitala resurser är hög. Under
2020 var kompetensutvecklingen prioriterad och den
fysiska infrastrukturen fick därmed stå tillbaka. Den
höga användningen av digitala medel resulterar i en
brist på tekniska verktyg i det fysiska klassrummet
när det gäller undervisning i ämnen på grundläggande nivå samt inom språkintegrerade yrkesutbildningar.
Bland de långsiktiga utmaningarna inom
digitaliseringsarbetet identifieras utveckling av
elevernas digitala kompetens genom fysiska och
digitala lärmiljöer där pedagoger och elever kan
producera, bygga och skapa digitalt. Det är också
viktigt att fortsätta att arbeta förebyggande och
kontinuerligt med säker användning av nätet och
digitala enheter tillsammans med eleverna.
Med hjälp av digitala resurser och förstärkt digital
struktur vill förvaltningen nå en högre effektivitet
och flexibilitet.
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 kommer att pågå till sommaren
2021 respektive 2022. Projekten heter Campus
Westum och Digiwestum. Campus Westums syfte är
att skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektiva och tillgängliga utbildningar och
Digiwestum ska leda till höjd digital kompetens hos
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personal och ledning för att öka förutsättningarna att
skapa flexibla och individualiserade utbildningar.
Ämnena som berörs i Digiwestums aktiviteter är
olika digitala verktyg, ett digitalt förhållningssätt,
nya digitala möjligheter och hantering vid tekniska
problem.
Båda projektens långsiktiga effekter är att möta
näringslivets behov utifrån hållbara strukturer.
MEDBORGARENS BEHOV OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR
Digitala system, ISP, handlingsplaner och kollegialt
lärande är alla metoder och verktyg som skapar
förutsättningar för att elever/deltagare ska närma sig
arbete/studier. Arbetet med att hålla samman varje
individs lärprocess gynnas av friktionsfria förflyttningar mellan förvaltningens verksamheter men
också genom att gemensamt utveckla processer.
Avbrottsstatistik och avbrottsorsaker är ett
gemensamt utvecklingsområde inom de pedagogiska
verksamheterna och en indikator under mål 4. Under
tidigare år har avbrottsorsak inte konsekvent
registrerats inom alla verksamheter. Inför 2020 har
rutiner för detta utvecklats vilket kan visa en höjning
av antalet avbrott som inte speglar faktiskt utfall.
Indikatorn är ett steg mot att skärpa rutinerna kring
avbrott samt tydliggöra vilka orsaker 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 vilket
är det huvudsakliga syftet med avbrottsarbetet.

Det är viktigt att särskilja avbrottsorsaker som
förvaltningen kan, kontra ej kan påverka. Faktorer
som går att påverka är bland annat kurs-relaterade
orsaker, att eleven läser för många kurser eller att
kursen är på fel nivå. Dessa anledningar till avbrott
kan hypotetiskt påverkas och motverkas av

information, höjd valkompetens och vägledningssamtal. Värt att nämna är att orsakerna Byte till
annan kurs och För många kurser inte behöver vara
negativa då de avbrotten kan göra att eleven klarar
att fullfölja sina studier istället för att studera för
många kurser eller fel kurs, vilket i sig kan leda till
fler avbrott för eleven. Det är andelen avbrott där
orsaken är okänd som är viktig att minska, eftersom
information om orsaken saknas kan förvaltningen
heller inte påverka eleven att fullfölja sina studier.

Det är de tre orsakerna längst till vänster som
kategoriseras som okända anledningar, tillsammans
står de för 45 % av årets avbrott. Stapeln Ej aktiv är
betydligt högre än 2019 och står för 32,3 % av alla
registrerade avbrott under året. De tre okända
orsakerna kan dels bero på fjärr- och distansundervisningen som kan vara svår för en del elever. Men
kan också spegla det aktiva arbete som utförts under
hösten med att renodla avbrottsorsakerna samt
processerna för detta.
Under delår april och augusti framkom det i
avbrottsanalysen att orsaken Ej aktiv används med
olika definition. Definitionen skiljde sig åt både
inom arbetslag och mellan arbetslag. Ett
systematiskt arbete har genomförts bland arbetslag
och rektorer för att renodla antalet orsaker men
framför allt skapa en gemensam begreppsdefinition
så att statistiken kvalitetssäkras framöver. De nya
rutinerna gäller från och med 1 januari 2021.
I delår augusti kunde arbetslaget inom YRK se att
antalet kursdeltagare som gjort avbrott p.g.a.
familjesituation minskat med hälften vid jämförelse
med delår 2019. Dessutom hade betygen höjts. Då
visade analysen att det kunde bero på att distansstudierna underlättat för eleverna att kombinera
studier med familjeliv då det inte funnits krav på
fysisk närvaro samt att det funnits utrymme för
lärarna att ge mer tid för enskild handledning via
Google meet. Resonemanget och iakttagelsen är
intressant då det kan betyda att avbrottsparametern
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Familjesituation framöver kan hanteras som en
påverkbar avbrottsorsak och därmed kan fler
fullfölja sina studier. Många elever inom framför allt
Vård och omsorg kombinerar också sina studier med
arbete och då kan fjärr- och distansundervisning
underlätta deras livssituation. Detta noteras också
inom Allmänna ämnen som under hösten har utökat
handledartiden för kvällskurserna till ytterligare en
kväll i veckan efter önskemål från studerande som
då får bättre förutsättningar att slutföra sina studier.
Arbetslaget planerar att fortsätta erbjuda kvällsstudier som fjärrundervisning även efter Coronarestriktionerna då de ser att fler elever deltar via fjärr
än vid schemabunden kvällsundervisning. Det är
viktigt att de positiva effekter som digitala arbetssätt
har medfört får följa med framåt. Fortsatt utveckling
av kvällsundervisning kommer ske under 2021.
Arbetslaget Allmänna ämnen har konstaterar är att
det vid fjärr- och distansundervisning är svårare att
upptäcka om en elev saknar studieteknik. Den
fysiska studieverkstaden är stängd tills vidare på
grund av pandemin och den digitala studieverkstaden nyttjas av färre elever. Digitala kanaler
möjliggör mer individuell handledning när eleven tar
egen kontakt.
Ytterligare positiva effekter av pandemin och
distansundervisning är att formerna för elevernas
kunskapsprövning ökat i variation. Detta är en av
slutsatserna i YRK-arbetslagets analyser och
kommer tas med framåt. Inom sfi har kollegial
sambedömning ökat kvaliteten med en rättvis och
likvärdig bedömning av elevernas kunskaper.
Inom ramen för strukturerad kollegial samverkan,
har förstelärare under hösten 2020 startat projekt
med fokus på individanpassad undervisning och på
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärarna
fördjupar sig i det de vill utveckla och genom
kollegial samverkan och i samtal med kollegor kan
de inspirera varandra, nå lösningar och skapa rutiner.
Projektet pågår fram till sommaren 2021. Inom
kollegial samverkan på nationell nivå finns bland
annat ett långsiktigt samarbete med andra kommuner
i Skaraborg i form av Skaraborgs sfi-nätverk som
under året 2020 träffats digitalt med fokus på teman
som Systematisk kvalitetsarbete samt Nationella
prov och sambedömning inom sfi. Det kan
konstateras att kollegial samverkan på lokal,
nationell och internationell nivå, bidrar till ökad
kvalitet i undervisningsprocessen

Alla pedagogiska verksamheter deltog i länsstudiedagen under hösten. Årets studiedag fokuserade på
den förändrade arbetsmarknaden och den alltmer
viktiga roll som VUX får gällande framtida
kompetensförsörjning.
Den fortsatta samverkan med organisationer utanför
KAF har skett bland annat genom samarbete med
verksamheten Språkvän i projektet Inblicken. Målet
har varit att studerande ska få inblick i Kultur- och
fritidsförvaltningens arbete, träffa personer som
arbetar där, lära sig nya ord och förstå mer hur en
svensk kommun kan vara uppbyggd. Genom
projektet har lärare stärkt samarbetet inom
kommunen och eleverna har fått möjlighet till en
fördjupad kunskap och möjlighet till nya kontakter
inom kommunen.
MEDARBETARKAPITALET ÄR DEN VIKTIGASTE
RESURSEN
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 andelen ökar vilket tolkas som ett
gott kvitto på att förvaltningen är en god och
attraktiv arbetsgivare. Vid helår 2020 undervisar 85
% av förvaltningens pedagoger i sin behörighet.

Att behålla, utveckla och rekrytera kompetens är
otroligt viktigt inom alla förvaltningens verksamheter. Kollegialt lärande och kompetensutveckling
driver kvalitétsutvecklingen framåt och inom de
pedagogiska verksamheterna har förstelärargruppen
en viktig roll i den kollegiala samverkan. Samverkan
och gemensamt synsätt där medborgarens behov och
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förutsättningar står i fokus är grundläggande för en
god arbetskultur och utveckling av styrdokumentens
struktur. Det är tillsammans som förvaltningens
medarbetare och verksamheter kan skapa en effektiv
verksamhet med god kvalitet. I tider av osäkra
prognoser och omställning blir det nära ledarskapet
än viktigare och det behövs en tät kommunikation
med och mellan medarbetare. Det faktum att många
helt eller delvis har arbetat hemifrån under delar av
året har utvecklat den tillitsbaserade styrningen som
kanske aldrig har testats så hårt som nu. Kraven på
en snabb och ökad digitalisering har i viss mån gett
upphov till stress i samband med de snabba
övergångarna till fjärr- och distansundervisning.
Men i en enkät om den psykosociala arbetsmiljön
som genomfördes under våren uppger många ett gott
stöd av närmsta chef i samband med arbetsanhopning och stress. Under hösten har en digital
skyddsrond genomförts tillsammans med facklig
part och den visar att medarbetare upplever att de
har kunskap och verktyg för den digitala situationen
som har uppstått. Den visar även att det kollegiala
lärandet är viktigt samt att ett gott stöd ges när
behov uppstår.

gått att varken förutse eller kontrollera. Med hjälp av
digitala resurser har de pedagogiska verksamheterna
kunnat bedrivas trots restriktioner utifrån pandemin.
Tillsammans med den kollegiala samverkan och
utvecklingen av såväl undervisning som kunskapsbedömning har lärprocessen för eleverna kunnat
fortsätta. Idag har förvaltningen en mycket högre
digital beredskap än före pandemin, och en god
förmåga att fortsätta med fjärr- och distansundervisning samt digitala möten och workshops för både
personal och deltagare.
Tilliten har stärkts genom hela styrkedjan, mellan
politik och tjänstemän, mellan chef och medarbetare,
mellan medarbetare och mellan medarbetare och
medborgare. När fysiska möten inte kan genomföras
ställs både tillit och ansvar på sin spets och
förvaltningen har verkat för att stötta och värna
hållbarheten i alla dessa processer. Förvaltningens
nöjdhetsenkät används två gånger per år och
resultatet visar på en höjning mellan vårens och
höstens mätning. Faktumet att nöjdhetsindex har
höjts under rådande omständigheter tolkas som ett
mycket bra betyg av bemötande, planering och ökad
delaktighet mellan medarbetare och medborgare.
Kvalitén inom verksamheterna bedöms kvarstå med
en god måluppfyllelse.

KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV
NÄMNDENS DELMÅL UTIFRÅN KOMMUNENS
ÖVERGRIPANDE MÅL
Förvaltningens processer har utmanats ur flera
perspektiv med omvärldsförändringar som inte har

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER

2017

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska
öka jämfört med föregående
mätning

73

Nöjdhetsindex (NKI) bland elever
och deltagare ska vara över 75

81,4

2018

70%

2020

78,5

78%

Trend

•

75

Minska antalet avbrott pga okänd
anledning

Andel lärare som undervisar i sin
behörighet

2019

79,5

78,1

•

45%

45%

•

80%

85%

•
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Jämförelser & Nyckeltal

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

U tbildning av vuxna

Bruttokostnad

64 810

64 199

65 813

Nettokostnad

32 949

38 760

42 461

Antal deltagare

5 936

5 501

5 467

Nettokostnad (tkr)/ deltagare

5,6

7,0

7,8

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

1,0

1,2

1,3

Bruttokostnad

20 906

25 390

30 811

Nettokostnad

Arbetsmarknad

9 104

12 060

15 007

Antal deltagare

754

649

706

Nettokostnad (tkr)/ deltagare

12,1

18,6

21,3

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

0,3

0,4

0,5

Bruttokostnad

3 050

3 256

4 057

Nettokostnad

3 050

3 256

4 057

Antal deltagare

Gemensamt

6 690

6 150

6 173

Nettokostnad (tkr)/ deltagare

0,5

0,5

0,7

Nettokostnad (tkr)/ invånare *

0,1

0,1

0,1

* Antalet invånare i Falköpings Kommun är baserad på siffror från november

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING ÖVER ÅR 2020
Förvaltningens verksamheter påverkas i stor
utsträckning av det som händer i samhället. Det gör
det svårt att prognosticera antal elever och kursdeltagare inom de pedagogiska verksamheterna.
Även inom AME är antalet deltagare svårt att
förutse.
Inom utbildning av vuxna märks en viss variation av
antalet deltagare inom de olika utbildningarna. Inom
AME ökar de som deltar i någon form av insats.
NYCKELTAL
Vid beräkning av nyckeltal är förvaltningsövergripande kostnader som t.ex. specialpedagoger,

SYV, bibliotek, kundservice och café fördelade på
verksamheterna utbildning av vuxna respektive
AME. De kostnader som redovisas som
gemensamma är av administrativt slag.
Nettokostnaden inom utbildning för vuxna är högre
än föregående år utifrån att intäkter är något lägre
samt att hyreskostnader från och med 2020 belastar
respektive verksamhet. Antalet kursdeltagare är i
nivå med föregående år.
Inom AME är nettokostnaden högre än tidigare år
och förklaras med ökade hyreskostnader.
De gemensamma kostnaderna är något högre än
föregående år.
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Utfall
2019

Utfall
2020

Totalt antal anställda

168

180

Tillsvidare anställda

133

132

27

42

8

6

3

2

6,9%

6,2%

Jämförelser och nycketal

Planeringsförutsättningar 2020

Personalsammansättning

Visstidsanställda
Timmanställda

Rekrytering/Omsättning
Pensionsavgångar

Frånvaro
Sjukfrånvaro

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS
PERSONALPLANERING
31 december hade förvaltningen 180 anställda vilket
är en ökning med 12 stycken jämfört med samma
tidpunkt 2019. Ökningen har skett bland
visstidsanställda vilket kan härledas till
verksamheter inom AME samt utökning av Connect.

medarbetare att ta del av statliga satsningar som
genomförts för att öka behörigheten bland undervisande lärare. Detta ska förvaltningen fortsätta att
göra även framöver. Det kollegiala lärandet ska
fortsätta utvecklas och förutsättningar ska skapas för
att medarbetare ska få växa och utvecklas i takt med
att verksamheten förändras.
FRÅNVARO

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING
Förvaltningen har under 2020 annonserat ut elva
tjänster. Åtta av dem har lett fram till anställning.
31 december hade 83 % av lärarna legitimation och
85 % av det totala antalet lärare var behöriga i de
ämnen där de undervisar. Detta kan jämföras med
motsvarande siffror för 2019 då 88 % hade
legitimation och 80 % hade behörighet. För yrkeslärare finns ännu inget krav på lärarlegitimation och
för lärare inom särskild utbildning för vuxna inget
krav på lärarlegitimation eller behörighet som
speciallärare. Ett antal pedagoger studerar i nuläget
för att på sikt erhålla legitimation och/eller
behörighet. Detta gör att förvaltningen har en hög
andel utbildad pedagogisk personal.

Av KAFs medarbetare har 34 % ingen sjukfrånvaro
alls och 23 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under 2020.
Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 6,2
% 2020, för hela kommunen är den totala
sjukfrånvaron 8,2 %. Sjukfrånvaron inom
förvaltningen har minskat under 2020 och för första
gången sedan 2017 har förvaltningen lägre total
sjukfrånvaro än kommunen som helhet. En negativ
trend har brutits.
Sjukfrånvaron för kvinnor minskar och ökar något
för män. De långa sjukskrivningarna, över 60 dagar
minskar. Sjukfrånvaron ökar i åldersgruppen upp till
29 år, minskar i åldersgrupperna 30-49 år samt 50 år
och äldre.

En faktor som har bidragit till en hög andel utbildad
pedagogisk personal är att förvaltningen uppmuntrat
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NY ARBETSMARKNADSPOLITIK – NYA RESULTAT
Falköpings nya arbetsmarknadspolitik ska skapa nya
möjligheter för förvaltningen att stärka individens
position på arbetsmarknaden. Med en utökad
verksamhet som får helhetsansvar för målgruppen
med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
förväntas nya processer utvecklas för att kunna nå
nya resultat. En förutsättning för framgång är att
näringslivet och kommunens övriga förvaltningar
bidrar med möjligheter till praktik och arbetstillfällen. Det yttersta målet är alltid att etablera
individen på den öppna arbetsmarknaden och
därmed förväntas behovet av försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd att minska i ett längre
perspektiv.
STÄRKA MATCHNINGSPROCESSEN

ovisshet kring vilka kompetenser som framtiden
kommer att efterfråga. Genom samverkan och
medverkan i branschråd och nätverk förväntas
bilden av kompetensbehovet att växa fram. Genom
att stärka medborgarens valkompetens och främja
näringslivets sociala ansvar förväntas en hållbar
matchningsprocess skapas.
FORTSATT DIGITAL UTVECKLING
Det finns en förväntan om att ytterligare utveckla de
digitala processer som skapats under pandemin.
Tekniska resurser och kunskaper har stärkt och
effektiviserat flera av förvaltningens processer men
nästa steg är att utveckla den digitala infrastrukturen
för att nå en högre digital kompetens hos elever/deltagare. Digitala medel och processer säkrar också
förvaltningens kvalitét och tvärfunktionella arbetssätt.

Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha
till arbete. Utifrån rådande samhällsläge finns en stor
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Resultatrapport ( tkr)

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Gällande
budget 2020

Prognos
delårsbokslut
aug

Avvikels utfall
- budget

Intäkter
Avgifter, försäljning kopplat till
basverkamhet

2 930

3 122

2 786

2 676

336

Statsbidrag

23 985

30 410

33 460

30 397

-3 050

Övriga intäkter

10 360

4 365

3 042

3 624

1 323

Interna intäkter
Summa intäkter

1 550

115

50

50

65

38 825

38 012

39 338

36 747

-1 326

Personalkostnader

-77 156

-81 259

-83 275

-81 300

2 016

Verksamhetskostnader

-13 062

-9 396

-9 107

-8 000

-289

Kapitalkostnader

-752

-655

-700

-667

45

Interna kostnader
Summa kostnader

-1 931

-8 289

-8 347

-8 300

58

-92 901

-99 599

-101 429

-98 267

1 830

Resultatrapport för nämnd

-54 076

-61 587

-62 091

-61 520

504

Kostnader

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE RESULTATRÄKNING
Nämndens preliminära resultat per helår 536 tkr är
något bättre än budget men i nivå med prognosen
per delår augusti.
Inför helårsredovisningen har nämndens budgetram
justerats utifrån det engångsbelopp som betalades ut
till kommunals medlemmar enligt löneprocess 2020.

Verksamhetskostnaderna är i nivå med budget och
även de interna kostnaderna.
I delår augusti presenterades en prognos i nivå med
budget, med viss försiktighet. Det har varit ett
utmanande år utifrån rådande pandemi och svårt att
prognosticera det ekonomiska utfallet.

I utfallet ingår periodiseringar för projekt där medel
erhållits under året och där projekten ska avslutas
och redovisas under 2021. Statsbidrag kopplade till
yrkesutbildning har också periodiserats för att
säkerställa elevernas rätt till fullföljd utbildning.
På intäktssidan kan konstateras att schablonersättningen blev lägre än budget och betydligt lägre
än föregående år. Den slopade medfinansieringen
kopplad till yrkesutbildning var en del i ett av krispaketen från regeringen. Dock uteblev detta och en
tillfällig lösning med viss medfinansiering fick
tillämpas. Utfallet för statsbidrag blev ändå något
bättre än budget. I slutet av året fick förvaltningen
även ta del av sökbara medel från AF kopplade till
satsningen Jobb för unga. Utfall för lönebidrag blev i
nivå med budget.
Utfallet för personalkostnader är lägre än budget
utifrån sjukskrivningar, tillfällig föräldrapenning
samt att budgeterade tjänster tillsatts senare än
planerat. Kommunerna fick full ersättning för
sjuklönekostnader april-juli. Resten av året ersattes
kostnaderna till viss del.

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I VERKSAMHETSREDOVISNING 2020 I 32

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Gällande
budget 2020

Utbildning av vuxna

-29 025

-30 689

-27 212

Prognos
delårsbokslut
aug
-29 344

Arbetsmarknad

-10 835

-13 890

-17 965

-15 956

4 075

Gemensamt

-14 216

-17 008

-16 914

-16 220

-94

-54 076

-61 587

-62 091

-61 520

504

Verksamhetsredovisning
( tkr)

N ämndens resultat

UTBILDNING AV VUXNA
Utfallet för utbildning av vuxna är sämre än budget.
Schablonersättningen blev rekordlåg, dock i nivå
med prognosen i delår augusti. Statsbidrag kopplade
till yrkesutbildningar har under året varit svåra att
prognosticera utifrån den slopade medfinansieringen
som var en del i ett av krispaketen från regeringen,
men som uteblev. När utbetalningen kom i slutet av
december var statsbidraget något bättre än budget.
Personalkostnader är lägre än budget till följd av
sjukskrivningar och tillfällig föräldrapenning.
Övriga kostnader något högre än budget.
ARBETSMARKNADSENHETEN
Utfallet för AME är bättre än budget och förklaras
till största del av att intäkter är högre än budgeterat.
Projektet En Plattform för alla som finansieras av
ESF var inte med i budget utifrån att projektet inte

Avvikels utfall budget
-3 477

var beviljat när budget 2021 beslutades. De sökta
medlen från AF kopplade till Jobb för unga fanns
inte heller med i budget då beslut om åtgärden togs
under hösten. Lönebidragen är i nivå med budget.
Personalkostnader är något lägre än budgeterat
utifrån sjukskrivningar samt att rekrytering inte skett
i den takt det var tänkt.
Övriga kostnader är i nivå med budget.
GEMENSAMT
Utfallet för de förvaltningsövergripande verksamheterna är i nivå med budget. Utifrån rådande
situation med fjärr- och distansundervisning i spåren
av pandemin har Café Blå varit stängt under längre
perioder. Detta innebär lägre intäkter och lägre
kostnader. Personalen arbetar inom andra delar av
verksamheten eller kommunen.
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I nvesteringsredovisning ( tkr)

Utfall
2019

Utfall
2020

Budget
2020

-179

-516

-400

-306

-144

Löpande investeringar
Teknisk utrustning
Möbler
Övrigt

-90

Summa investeringsredovisning

-575

LÖPANDE INVESTERING
Investeringar under 2020 består av möbler och
datorer.

-150
-150

-660

-700

Möbler har köpts in för att förbättra arbetsplatser på
Lärcenter. Teknisk utrustning avser utbyte av datorer
för personal inom förvaltningen.
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SAMTLIGA NÄMNDER
Utreda och säkerställa en fungerande process för
lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna ej
längre behöver. Kommunstyrelsen bär
samordningsansvaret.
KOMMUNSTYRELSEN, SOCIALNÄMNDEN,
KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN
Utarbeta en strategi för att minska kostnaderna för
försörjningsstöd och få fler i arbete. Kommunstyrelsen bär samordningsansvar.
Under första delen av 2020 arbetades en strategi
fram mellan berörda chefer inom KAF, SOC och
KLF. Detta resulterade i två parallella processer där
KAF var den sammanlänkande parten.

Den samverkan som påbörjades mellan SOC och
KAF har resulterat i politiska beslut under året,
vilket innebär att enheten Stöd och försörjning
flyttas från SOC till KAF per 1 maj 2021. Hösten
har ägnats åt att förbereda samtliga underliggande
processer för att kunna genomföra övergången.
Vad gäller samverkan mellan KLF och KAF har ett
processarbete skett under 2020 för att sätta ett
gemensamt mål och ett gemensamt arbetssätt.
Processarbetet har resulterat i en konkret aktivitetsplan som ska genomföras under första halvåret 2021.
Tre arbetsgrupper har startat där fokus läggs på att
främja företagens delaktighet i att stärka ett socialt
hållbart Falköping.
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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 mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är ett
ständigt pågående arbete på alla nivåer inom
förvaltningen. 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.

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.

ÅTERKOPPLING TILL
NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE
Den politiska dialogen har utvecklats under året och
styrkedjan mellan politik och tjänstemän har
stärkts. Det sker tätare ekonomiska uppföljningar
idag då kommunens årshjul har utökats. I en tid
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Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott

§6

2021-01-27

Dnr 2020/00090

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i
samband med anställningar inom äldreomsorg,
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet –
Remissvar
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till
beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Christopher Münch (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm och Johanna Johansson
inkommit med en motion om att Falköpings kommun ska genomföra
språklyft för anställda samt ta fram och införa språktest i svenska för
nyanställning inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och
fritidsverksamhet.
Vidare yrkar Sverigedemokraterna att uppdraget för genomförande av
språklyft ges till Kompetens- och arbetslivsnämnden
Förvaltningens bedömning
I Skolverkets kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare står att läsa att sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar
till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Elev
med annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och
utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap
för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv
samt fortsatta studier.
Utifrån dialog med olika branscher erbjuder Lärcenter i Falköpings kommun
idag inte någon yrkesutbildning i kombination med sfi.
Milada Wurm och Johanna Johansson skriver i motionen att många
nyanlända kommer med glädjebetyg från oseriösa sfi-anordnare där de
hänvisar till en rapport från Kommunal, Svenska språket – A och O i
äldreomsorgen. I Falköpings kommun bedrivs sfi i kommunal regi av ett
arbetslag där 73 % av pedagogerna är behöriga sfi-lärare. Som utredningen
Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för
elever med svenska som andraspråk påtalar finns en tydlig koppling mellan
kompetens och kvalitet. Enligt utredningen var andelen behöriga lärare på sfi
i kommunalregi 41,8 % på nationell nivå läsåret 2019/2020. Motsvarande
andel för anställda hos övriga anordnare var 30,4 %. Lärares och rektorers
kompetens är avgörande för likvärdigheten i utbildning och för bedömning
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott

2021-01-27

av elevers kunskaper och färdigheter. Gedigen och relevant utbildning och
kontinuerlig kompetensutveckling är av vikt för att upprätthålla och utveckla
kvalitet och likvärdighet inom sfi och övrig vuxenutbildning.
Vid nuvarande språkförstärkta yrkesutbildningar vid Lärcenter, Vård- och
omsorgsutbildning, Restaurang- och CNC-utbildning, har rekommenderade
förkunskaper varit att kunna tillgodogöra sig utbildningen motsvarande
svenska som andraspråk, grund delkurs 2. Rekommenderade förkunskaper
kan variera för olika yrkesutbildningar och för olika anordnare av
yrkesutbildning.
Efter avslutad utbildning inom VO-College får eleven ett diplom som visar
att denne har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom
samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven
söker arbete och ett krav för att få en tillsvidareanställning som
undersköterska i Falköpings kommun. För att få diplom krävs genomförda
och godkända yrkeskurser samt kurserna Svenska 1 alternativt Svenska som
andraspråk1 samt Samhällskunskap 1a1.
Språket är något som utvecklas över tid, även efter avslutad utbildning. Inom
ramen för VO-College finns också möjlighet till utbildning av språkombud.
Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor i deras
språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chef för att göra hela
arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan
både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och
att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. Lärcenter
erbjuder utbildning för språkombud vid förfrågan.
Fortsatt dialog om krav gällande språk för utbildning inom Vård- och
omsorg sker inom ramen för VO-College men också inom andra utbildningar
och branscher som anordnar utbildning. Inom ramen för olika önskemål och
behov kan förvaltningen utforma uppdragsutbildningar inom olika
kompetenshöjande insatser för företag, förvaltningar och organisationer.
Beslutsunderlag
 Motion från Milada Wurm och Johanna Johansson
 Beslut från kommunstyrelsen angående remittering av motion
Yrkanden
Christopher Münch (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet
föreslår nämnden att besluta enligt förslag i tjänsteutlåtande.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-01-20
KAN 2020/00090

1 (2)

Rektorers tjänsteutlåtande och remissvar gällande
motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i
samband med anställningar inom äldreomsorg,
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm och Johanna Johansson
inkommit med en motion om att Falköpings kommun ska genomföra
språklyft för anställda samt ta fram och införa språktest i svenska för
nyanställning inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och
fritidsverksamhet.
Vidare yrkar Sverigedemokraterna att uppdraget för genomförande av
språklyft ges till Kompetens- och arbetslivsnämnden
Förvaltningens bedömning
I Skolverkets kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare står att läsa att sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar
till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Elev
med annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och
utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap
för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv
samt fortsatta studier.
Utifrån dialog med olika branscher erbjuder Lärcenter i Falköpings kommun
idag inte någon yrkesutbildning i kombination med sfi.
Milada Wurm och Johanna Johansson skriver i motionen att många
nyanlända kommer med glädjebetyg från oseriösa sfi-anordnare där de
hänvisar till en rapport från Kommunal, Svenska språket – A och O i
äldreomsorgen. I Falköpings kommun bedrivs sfi i kommunal regi av ett
arbetslag där 73 % av pedagogerna är behöriga sfi-lärare. Som utredningen
Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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elever med svenska som andraspråk påtalar finns en tydlig koppling mellan
kompetens och kvalitet. Enligt utredningen var andelen behöriga lärare på sfi
i kommunalregi 41,8 % på nationell nivå läsåret 2019/2020. Motsvarande
andel för anställda hos övriga anordnare var 30,4 %. Lärares och rektorers
kompetens är avgörande för likvärdigheten i utbildning och för bedömning
av elevers kunskaper och färdigheter. Gedigen och relevant utbildning och
kontinuerlig kompetensutveckling är av vikt för att upprätthålla och utveckla
kvalitet och likvärdighet inom sfi och övrig vuxenutbildning.
Vid nuvarande språkförstärkta yrkesutbildningar vid Lärcenter, Vård- och
omsorgsutbildning, Restaurang- och CNC-utbildning, har rekommenderade
förkunskaper varit att kunna tillgodogöra sig utbildningen motsvarande
svenska som andraspråk, grund delkurs 2. Rekommenderade förkunskaper
kan variera för olika yrkesutbildningar och för olika anordnare av
yrkesutbildning.
Efter avslutad utbildning inom VO-College får eleven ett diplom som visar
att denne har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom
samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven
söker arbete och ett krav för att få en tillsvidareanställning som
undersköterska i Falköpings kommun. För att få diplom krävs genomförda
och godkända yrkeskurser samt kurserna Svenska 1 alternativt Svenska som
andraspråk1 samt Samhällskunskap 1a1.
Språket är något som utvecklas över tid, även efter avslutad utbildning. Inom
ramen för VO-College finns också möjlighet till utbildning av språkombud.
Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor i deras
språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chef för att göra hela
arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan
både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och
att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. Lärcenter
erbjuder utbildning för språkombud vid förfrågan.
Fortsatt dialog om krav gällande språk för utbildning inom Vård- och
omsorg sker inom ramen för VO-College men också inom andra utbildningar
och branscher som anordnar utbildning. Inom ramen för olika önskemål och
behov kan förvaltningen utforma uppdragsutbildningar inom olika
kompetenshöjande insatser för företag, förvaltningar och organisationer.
Beslutsunderlag
Motion från Milada Wurm och Johanna Johansson
Beslut från kommunstyrelsen angående remittering av motion
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Åsa Sandberg
Rektor

Rickard Sandberg
Rektor

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 97

2020-09-28

Dnr 2020/00367

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i
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Remittering av motion från Milada Wurm (SD) angående
språkkrav i samband med anställningar inom
äldreomsorg, funktionshinder, förskola och
fritidsverksamhet
Delegationsbeslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen remitteras till kompetens- och
arbetslivsnämnden för yttrande senast 8 februari 2021. Motionen
behandlas preliminärt i kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars 2021.
Delegationsbeslut enligt
Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen
§ 6.13, antagna 2020-04-15, § 88. Enligt bestämmelserna har ordföranden
delegation att besluta om remittering av motioner.
Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden

Adam Johansson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Motion angående språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg,
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.
I äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet finns alla dem, som vi, i det
allmänna, skall värna om. Att jobba i de här miljöer och inte kunna svenska språket är ett
svek till dem, som är i samhällets omsorg.
Sunt förnuft säger att man bara anställer människor med tillräckliga kunskaper i Svenska.
Men tyvärr år det inte så. Om man bor och arbetar i ett land är goda språkkunskaper oerhört
viktiga. I synnerhet inom arbete med människor. Personalen ska förstå, brukarna ska förstå,
de anhöriga ska kunna ringa, barn skall lära sig svenska, fördjupa sina kunskaper i svenska.
Det tycker vi Sverigedemokrater är självklart.
…..
Språkförbistring skapar inte bara praktiska problem - liv och död kan stå på spel när
språkliga missförstånd uppstår i kritiska lägen. Barnens framtid, tillgång till utbildning
står på spel likaså.
Äldreomsorg / Fritidsverksamhet.
I dag finns det inga språkkrav alls för personal i äldreomsorgen. Så kan det inte fortsätta.
Personer som inte kan svenska arbetar idag ofta på egen hand, som inom hemtjänsten. De
saknar ofta handledning eller utbildning i svenska, enligt en nyligen publicerad statlig
utredning om kompetensen inom vård och omsorg (SOU 2019:20).
I Kommunals enkät till skyddsombuden uppger 73 procent att språkförbistring leder till oro
bland brukarna, ökad stress hos personalen och att uppgifter inte blir utförda.
Det duger inte. Arbetsgivare måste åläggas ett språkansvar, inte minst inom hemtjänsten och få stöd och medel så att de kan genomföra språklyft på arbetsplatsen. Det borde inte
vara tillåtet att anställa en person som inte klarar språket och sedan skicka ut den stackaren
ensam till brukare.
Situationen hade varit bättre ute i Omsorgs-Sverige om SFI fungerade överallt och fler
nyanlända lärde sig språket under etableringsperioden. På Komvux har vårdutbildningarna
byggts ut just för att möta personalbristen. Men många nyanlända kommer med glädjebetyg
från oseriösa SFI-anordnare, skriver Kommunal i rapporten ”Svenska språket - A och O i
äldreomsorgen”. 1
Dessutom håller inte vårdutbildningarna alltid måttet. Kursernas omfång och upplägg kan
skilja sig åt rejält mellan utförare. Undersköterskeutbildningen på Komvux är, till skillnad från
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https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_ald
reomsorgen_webb_.pdf

gymnasieutbildningen, inte sammanhållna utan ges kursvis, påpekar Kommunal. Och det går
att strunta i kurser och ändå bli behörig.
Det är inte bara Kommunal som kritiserar kvaliteten. ”Vissa utbildare till och med bedriver
utbildningen med material på elevens hemspråk för att få dem godkända”, står det i en statlig
utredning om kompetens i vården. Det finns exempel på hur språkbrister kan orsaka rena
kränkningar och även leda till livsfarliga situationer för äldre. Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, anser att språkbrister är en risk inom omsorgen: 2
Föga förvånande klagar många kommuner idag över att nyanlända som har gått
vårdutbildningar i Sverige varken klarar språket eller har tillräckliga yrkeskunskaper.
Förskola/ Fritidsverksamhet.
Barnen i förskola skall möta personal, som kan ta hand om deras språklig inlärning. Inte alla
barn har svenska, som modersmål. Det är helt avgörande för barnens framtid att lära sig bra
svenska redan i förskolan. Alla barn skall ha samma möjligheter till en bra utbildning. Det är
möjligt bara om anställda ha bra kunskaper i svenska.
Låga språkkunskaper av anställda pedagoger (speciellt viktigt för barn i ung ålder) riskerar
att gå ut över barnens språkutveckling med konsekvenser för hela livet, det gäller alla barn
oavsett bakgrund.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
Att:
1. Falköpings kommun ger i uppdrag till Kompetens- och arbetslivsnämnden att
planera och genomföra språklyft i svenska som kompetenshöjande insats för
identifierade anställda inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och
fritidsverksamhet. Utbildningen ska vara förlagd på arbetstid och påbörjas snarast.
2. Falköpings kommun tar fram och inför språktest i svenska för nyanställning inom
äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.

Sverigedemokraterna Falköping
Milada Wurm och Johanna Johansson
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https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/sta
rkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf
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Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar –
Remissvar
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till
beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till Policy
för lokalförsörjning och projektinvesteringar men önskar ett antal
förtydliganden i texten.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för lokalförsörjning och
projektinvesteringar. Tillsammans med kommunens övriga nämnder har
kompetens- och arbetslivsnämnden givits möjlighet att inkomma med
synpunkter på förslaget.
Policyn syftar till att fastställa de grundläggande principer som ska vara
vägledande för lokalförsörjningen och är tänkt att fungera som ett
komplement till andra styrdokument. Policyn syftar också till att säkerställa
att det finns tydliga processer för planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det finns en tydlig struktur för beslut kring
projektinvesteringar och lokalförsörjning.
Förvaltningens bedömning och förslag till remissvar
I avsnitt 4 Lokalförsörjningsprocess skrivs att kommundirektören ska utse
och ansvara för en lokalgrupp vars uppdrag är att prioritera och sammanställa förvaltningarnas behov av projektinvesteringar. Här bör också anges
hur gruppens arbete ska ske, vilka förvaltningar och funktioner som ska
finnas representerade i gruppen samt utifrån vilka kriterier gruppen ska göra
prioriteringar.
Projektinvesteringsprocessen bör förtydligas gällande när ett projektdirektiv
ska upprättas för att få en hållbar tids- och ekonomiprocess.
I policyn finns ingenting om hur övriga projekt ska hanteras i förhållande till
mark- och exploateringsinvesteringar och byggnadsinvesteringar. Detta bör
förtydligas.
I övrigt har kompetens- och arbetslivsförvaltningen inga synpunkter på
policyn. Det är positivt att processerna samt nämndernas mandat gällande
lokaler förtydligas
Beslutsunderlag
 Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar
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Förvaltningschefens tjänsteutlåtande angående Remiss
– Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till Policy
för lokalförsörjning och projektinvesteringar men önskar ett antal
förtydliganden i texten.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för lokalförsörjning och
projektinvesteringar. Tillsammans med kommunens övriga nämnder har
kompetens- och arbetslivsnämnden givits möjlighet att inkomma med
synpunkter på förslaget.
Policyn syftar till att fastställa de grundläggande principer som ska vara
vägledande för lokalförsörjningen och är tänkt att fungera som ett
komplement till andra styrdokument. Policyn syftar också till att säkerställa
att det finns tydliga processer för planering och samordning i
lokalförsörjningsfrågor samt att det finns en tydlig struktur för beslut kring
projektinvesteringar och lokalförsörjning.
Förvaltningens bedömning och förslag till remissvar
I avsnitt 4 Lokalförsörjningsprocess skrivs att kommundirektören ska utse
och ansvara för en lokalgrupp vars uppdrag är att prioritera och
sammanställa förvaltningarnas behov av projektinvesteringar. Här bör också
anges hur gruppens arbete ska ske, vilka förvaltningar och funktioner som
ska finnas representerade i gruppen samt utifrån vilka kriterier gruppen ska
göra prioriteringar.
Projektinvesteringsprocessen bör förtydligas gällande när ett projektdirektiv
ska upprättas för att få en hållbar tids- och ekonomiprocess.
I policyn finns ingenting om hur övriga projekt ska hanteras i förhållande till
mark- och exploateringsinvesteringar och byggnadsinvesteringar. Detta bör
förtydligas.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
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I övrigt har kompetens- och arbetslivsförvaltningen inga synpunkter på
policyn. Det är positivt att processerna samt nämndernas mandat gällande
lokaler förtydligas
Beslutsunderlag
Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar
Beslutet ska skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Sandra Lidberg
Förvaltningschef

Maria Mannvik
Förvaltningsekonom
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Samtliga nämnder

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar
Delegationsbeslut
1 Kommunstyrelsen skickar framtaget förslag på policy för lokalförsörjning
och projektinvesteringar på remiss till samtliga nämnder med svar senast 22
februari 2022.
Delegationsbeslut enligt
Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna 15 april
2020, § 88.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för
lokalförsörjning och projektinvesteringar.
Samtliga nämnder ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.
Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 22 februari.

Linda Karelid
Kanslichef

Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen
Linda Karelid Kanslichef
linda.karelid@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
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Policy för lokalförsörjning
och projektinvesteringar
POLICY
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Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
Tidpunkt för
aktualitetsprövning

Policy
Kommunfullmäktige

Fr.o.m. 2021- X-X och tills vidare
Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
Kommundirektören
En gång per mandatperiod eller vid behov
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1. Inledning
Denna policy behandlar vilka styrprinciper som gäller för lokalförsörjning
inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även hur processen går till
gällande beslut om projektinvesteringar. Med projektinvesteringar i denna
policy avses kommunens byggnadsinvesteringar.
Denna policy omfattar inte kommunens mark- och exploateringsinvesteringar.
Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för
internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå.

2. Syfte
Denna policy syftar till att fastställa de grundläggande principer som ska vara
vägledande för lokalförsörjningen. Policyn fungerar som ett komplement till
andra styrdokument och syftar också till att säkerställa att det finns tydliga
processer för planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det
finns en tydlig struktur för beslut kring projektinvesteringar och
lokalförsörjning.

3. Styrprinciper för lokalförsörjning
Lokalförsörjning är en övergripande process som syftar till att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler för Falköpings kommuns verksamheter utifrån
flerårsplanens budgetramar. Lokalförsörjning innefattar resursplanering av
ägda och externa lokaler samt projektinvesteringar.
Den strategiska lokalförsörjningsprocessen styrs av följande principer:
•

Långsiktig planering. Lokalförsörjning ska utgå ifrån en långsiktig
planering som skapar förutsättningar för att ta genomtänkta och
ekonomiskt hållbara beslut.

•

Helhetssyn. Lokalförsörjning ska präglas av en helhetssyn där
Falköpings kommuns bästa ska vara vägledande.

•

Lokaleffektivitet. Lokalförsörjning ska leda till bästa möjliga
nyttjande av lokalerna över tid.

•

Kommunalt ägande av byggnader. Lokalbehov ska i första hand
tillgodoses inom ägda fastigheter, i andra hand genom lokaler inom
kommunala bolag och i sista hand hos externa ägare.

3

4. Lokalförsörjningsprocess
Kommunens långsiktiga behov av projektinvesteringar ska utgöra en del av
Falköpings kommuns budgetförutsättningar.
Verksamheternas lokalförsörjningsbehov lämnas av respektive förvaltning till
kommunens lokalsamordnare. Information om behoven ges till respektive
nämnds arbetsutskott av förvaltningschef. Lokalförsörjningsbehov
överlämnas löpande, dock senast i september månad, två år före det år
behovet önskas tillgodosett.
Kommundirektören utser och ansvarar för lokalgruppen. Lokalgruppens
uppdrag är att prioritera och sammanställa förvaltningarnas behov av
projektinvesteringar. Sammanställningen överlämnas till budgetutskott i
november året före budgetbeslutet.

Lokalförsörjningsprocess - flödesschema

År 1
Lokalförsörjningsbehov

År 1

År 2

År 2

År 3-5

avseende år 3-10

November

Februari

Oktober

Projektstart

Förvaltningarnas
lokalförsörjningsbehov
överlämnas löpande under
året till lokalsamordnaren,
dock senast i september två
år före behovet önskas
tillgodosett.
Behoven informeras till
respektive nämnds
arbetsutskott.
Lokalgruppen bereder och
ansvarar för att underlag
(projektdirektiv) är
framtagna på prioriterade
investeringsbehov.

Lokalgruppen prioriterar
och sammanställer
förvaltningarnas behov i ett
underlag till investeringsplan.
Prioriterade behov är beskrivna
i ett projektdirektiv.

Beredning i
budgetutskottet

Flerårsplan beslutas i
kommunfullmäktige

Ekonomiavdelningen
överlämnar
budgetförutsättningar
till budgetutskottet.

I flerårsplan framgår:
- Beslutade projektinvesteringar.
- Prioriterade framtida utredningar.

Underlaget till
investeringsplanen följer de
ekonomiska förutsättningarna.
Underlaget till
investeringsplanen överlämnas
till budgetsamordnare.
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4. Projektinvesteringsprocess
Projektdirektiv
Lokalgruppen ansvarar för att projektdirektiv upprättas på de behov som
gruppen beslutat är prioriterade. Lokalgruppen beslutar vilka förvaltningar
som ska vara delaktiga i upprättandet av projektdirektivet. Ett projektdirektiv
är en tidig utredning som visar en samlad bild av projektet som helhet och
tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kostnader samt påföljande
drift- och kapitalkonsekvenser. Projektdirektiv ingår i det underlag till
investeringsplan som lokalgruppen överlämnar till budgetutskottet.

Förstudie och projektering
Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de
projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen.
Tekniska nämnden erhåller investeringsmedel för utredningar/förstudier av
prioriterade utredningar fastställda av kommunfullmäktige i flerårsplanen. I
de fall en projektinvestering inte blir aktuell utgör detta en driftkostnad som
belastar tekniska nämnden. Tekniska nämnden erhåller budgetmedel för de
fall detta uppstår.

Byggstart
Tekniska nämnden beslutar om startbesked för projektinvesteringar, vilka
beräknas uppgå till maximalt 30 miljoner kronor. Större projektinvesteringar,
vilka beräknas uppgå till över 30 miljoner kronor, samt investeringar som
bedöms vara av principiell beskaffenhet, lyfts av tekniska nämnden till
kommunfullmäktige för beslut om startbesked.
I tekniska nämndens beslutsunderlag om startbesked ska projektets
sammanlagda kapital-, drift- och verksamhetskonsekvenser samt berörd
nämnds tillkommande internhyra framgå.

Rivningsärenden i beslutade projekt
Tekniska nämnden tar beslut om rivningsärenden som ingår i ett beslutat
projekt. Finansiering av rivningsärenden (oavsett om det gäller rivningar i
beslutade projekt eller rivningar avseende outnyttjade byggnader) tas ur
driftsbudgeten på tekniska nämnden (upp till 1 miljon kronor per år).
Kostnader överstigande 1 miljon kronor per år får tas av centrala medel,
särskilt beslut krävs i kommunstyrelsen. Utrangeringskostnader (nedskrivning
av bokfört värde) tas ur centrala medel.
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Avvikelser i projekt med startbesked
Vid avvikelser i projektinvesteringar, vilka överstiger de budgeterade
kostnaderna med mer än 10 %, lyfts ärendet genom tekniska nämnden till
kommunfullmäktige. Avvikelser under 1 miljon kronor hanteras i tekniska
nämndens budget.

Avvikelser i projekt som inte fått startbesked
Avvikelser i ej påbörjade projekt eller i projekt med planerad byggstart efter
innevarande budgetår kan, om det är möjligt, hanteras i budgetarbetet för
kommande flerårsplan och måste inte lyftas separat till kommunfullmäktige.

Rapportering
Tekniska nämnden ska tre gånger per år redovisa statusrapporter för pågående
projekt för kommunstyrelsen i samband med delårsrapport. Vid avslutade
projekt ska en slutrapport anmälas till kommunfullmäktige.

Detaljplan
Om en detaljplaneändring behöver göras innan en investering kan genomföras
ska tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden
att starta detaljplanearbetet.

Projektinvesteringsprocess – flödesschema

Projektinvestering

Förstudie

i flerårsplan

Projektinvesteringar i
flerårsplanen är beskrivna
i projektdirektiv
Projektdirektiven visar en
samlad bild av projektet
som helhet och tydliggör
projektets preliminärt
beräknad internhyra vilken
baseras på
schablonberäknade
kostnader.

Projektering

Utförande/
Byggstart

Tekniska nämnden utför
förstudie utifrån flerårsplan
Förstudien ger en detaljerad
omfattning av projektet med en
förbättrad projektbudget
Projektet börjar belastas med
utredningskostnader, vilka belastar
tekniska nämnden om projektet
inte genomförs.
Kostnadsavvikelser som
framkommer under förstudien
lyfts, om möjligt, i kommande
budgetprocess. I annat fall lyfts
avvikelsen till kommunfullmäktige
för beslut.

Tekniska nämnden
startar projektering
Projekteringen ger en
verklig
projektkostnad/anbud
Kostnadsavvikelser
som framkommer
under projekteringen
lyfts, om möjligt, i
kommande
budgetprocess. I annat
fall lyfts avvikelsen till
kommunfullmäktige
för beslut.
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Tekniska nämnden startar
projektet
För byggstart krävs:
- Beslut i tekniska nämnden för
projekt under 30 miljoner
kronor.
- Beslut i kommunfullmäktige
för projekt över 30 miljoner
kronor eller investeringar som
bedöms vara av principiell
beskaffenhet.
Kostnadsavvikelser under
pågående projekt, vilka
överstiger 10% av budgeterade
medel (dock minst 1 miljon
kronor), lyfts till
kommunfullmäktige för beslut.
Statusrapporter redovisas i
kommunstyrelsen i samband
med delårsrapport.

Färdigställt
projekt

Överlämning till
verksamhet,
utvärdering
och slutredovisning

5. Inköp av fastighet
Inköp av fastigheter till Falköpings kommun ska ske av kommunstyrelsen.
Identifierar tekniska nämnden ett behov av att köpa in en fastighet ska
behovet anmälas till kommunstyrelsen.
Inköp av fastighet ska föregås av en besiktning och en värdering utförd av
extern värderingsperson samt en besiktning av representant från
fastighetsavdelningen.
Denna policy omfattar inte inköp av strategiska exploateringsfastigheter.

6. Förhyrning av externa lokaler
Tekniska nämnden förhandlar och tecknar avtal med externa hyresvärdar på
uppdrag från beställande nämnd. Internhyresavtal tecknas därefter med
beställande nämnd. Hyreskostnaden finansieras inom beställande nämnds
ram.

7. Outnyttjade fastigheter
För fastigheter, vilka inte är aktuella för kommunal verksamhet inom
Falköpings kommun ska följande alternativ övervägas:
•
•
•

Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer
bör säljas till kommunalt bolag eller extern aktör.
Fastigheter som innehåller stora bokförda värden bör säljas.
Fastigheter som inte kan säljas bör rivas.

Tekniska nämnden beslutar om att överlämna ärenden rörande internt
outnyttjade fastigheter till kommunstyrelsen för beslut om avyttring, rivning
eller annat. I tekniska nämndens underlag/beslut ska byggnadens skick
beskrivas samt kostnader för rivning av byggnaden, återställande av mark,
kapital- och driftkonsekvenser, restvärde samt finansiering framgå.
Kommunstyrelsen beslutar om intentionen med byggnadens framtida
användning. Kommunstyrelsen föreslår tekniska nämnden att ansöka om
rivningslov. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utföra rivningen. Tekniska
nämnden söker rivningslov av byggnadsnämnden för rivningar.
Byggnadsnämnden gör en oberoende prövning av rivningslovet.
Byggnadsnämnden prövar rivningslov utifrån sitt ansvar för
myndighetsutövning enligt PBL, vilket kan innebära att en byggnad måste
bevaras och därför inte får rivas.
Vid beslut om rivning tas utrangeringskostnader (nedskrivning av bokfört
värde) ur centrala medel. Rivningskostnader (oavsett om det gäller rivningar i
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beslutade projekt eller rivningar av outnyttjade byggnader) upp till en miljon
kronor per år tas ur tekniska nämndens ram, kostnader därutöver tas ur
centrala medel. I tekniska nämndens ram ska ingå medel för
rivningskostnader.

8. Byggnadsinvesteringar utanför
flerårsplan
Med byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan avses behov av åtgärder i
kommunens fastigheter som uppstår under innevarande budgetår och som av
särskilda skäl inte kan skjutas på till nästkommande budgetår.
Beslut om genomförande av byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan tas av
tekniska nämnden och ska grundas på den berörda verksamhetens beställning
samt tekniska nämndens drift- och investeringskalkyl.
Tekniska nämnden ges anslag i budget för byggnadsinvesteringar utanför
flerårsplan. Investeringens drift- och kapitalkostnader belastar beställande
nämnds internhyra.
Mindre verksamhetsanpassningar, med en kostnad under ett prisbasbelopp,
utgör inte en investering och beslutas av beställande förvaltning och belastar
beställande nämnds ram.

9. Finansiering av lokalförsörjning
Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker
genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar
respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I
möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten
(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan.
All övrig lokalförsörjning utanför flerårsplan som tillkommer under
budgetåret (exempelvis externa förhyrningar, byggnadsinvesteringar och
lokalanpassningar i såväl kommunens egna som externt förhyrda lokaler)
finansieras inom beställande nämnds ram. Det innebär att beställande nämnd
ansvarar för att säkerställa att det finns täckning för ökade driftkostnader.
Byggnadsinvesteringar ska projektredovisas. Projektets investeringsram kan
eventuellt ombudgeteras mellan år. En analys om varför differensen
uppkommit ska finnas med inför beslut om ombudgetering. Beslut om
ombudgetering tas i kommunfullmäktige.
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Förvaltningschefens tjänsteutlåtande gällande remiss
om gränsdragningslista
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget
till gränsdragningslista gällande lokaler.
Bakgrund
I policyn för lokalförsörjning och projektinvesteringar har tekniska nämnden
fått i uppdrag att ta fram riktlinjer gällande internhyra och
gränsdragningslista. Riktlinjer för internhyra är under framtagande och
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Förslaget till gränsdragningslista har tagits fram av fastighetsavdelningen.
Syftet med dokumentet är att precisera vad som ingår i hyran för
kommunens interna hyresgäster samt vem som gör vad. Den ska tydliggöra
förvaltningarnas rättigheter och skyldigheter gentemot hyresvärden/
fastighetsavdelningen.
Gränsdragningslistan har skickats på remiss till samtliga nämnder.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att gränsdragningslistan är ett bra dokument som
underlättar samarbetet mellan hyresgäst och fastighetsavdelningen.
Beslutsunderlag
 Gränsdragningslista
Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden

Sandra Lidberg
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Gränsdragningslistan i Falköpings
kommun
Gränsdragningslistan har tagits fram av fastighetsavdelningen i Falköpings
kommun. Syftet med denna är att precisera vad som ingår i hyran för
hyresgäster i kommunens lokaler gällande fastighetsunderhåll och
inventarier. Gränsdragningslistan gäller inte för inhyrda lokaler. Vid externa
hyresavtal kan avvikelse förekomma enligt hyresavtalet.
Förvaltningar och andra hyresgäster hos oss ska veta vilka rättigheter och
skyldigheter man har gentemot hyresvärden (fastighetsavdelningen).
Senast reviderad gränsdragningslista finns på kommunens intranät.
I den här listan vill vi:


Klargöra vem som ska göra vad och vem som ska betala.

Begreppsbestämningar
Nedan klargörs viktiga begrepp som används i dokumentet.




Hyresvärd, förkortat HV – Avser samhällsbyggnadsförvaltningens
fastighetsavdelning.
Hyresgäst, förkortat HG – Avser intern och extern hyresgäst som
bedriver verksamhet i kommunägda lokaler.
Underhåll – Tillse att en enhet är i sådant tillstånd att den kan utföra
krävd funktion.
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Ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för förvaltning,
hyresgästanpassning, inhyrning och om-, till- och nybyggnation av
kommunens fastigheter. Fastighetsavdelningen (som fortsättningsvis
beskrivs som hyresvärd) ansvarar tekniskt och ekonomiskt för drift och
underhåll av fastighet.
Hyresgästen tecknar hyresavtal med hyresvärden. Hyresvärdens mål är att
hyresgästen ska ha trivsamma och funktionella verksamhetslokaler.

Princip för gränsdragning
Principen för gränsdragning mellan hyresvärden och hyresgästen är att
hyresvärden ansvarar för byggnaden och hyresgästen ansvarar för den
utrustning och/eller inredning som behövs för att bedriva verksamheten.
Föremål som är knutna till hyresgästens verksamhet, och som inte är avsedd
för stadigvarande bruk i byggnaden, tillhör hyresgästen även om de är
inbyggda/integrerade i byggnaden.

Felanmälan
Hyresgästen ska omgående meddela hyresvärden om brister på fastigheten
och i lokal, samt omedelbart anmäla fel. Hur brister och fel anmäls och
meddelas framgår under rubriken ”Vem ska du kontakta?”.

Teknisk och ekonomisk ansvars- och rollfördelning
Gränsdragningslistan reglerar ansvars- och rollfördelningen mellan
hyresvärden och hyresgästen under förvaltningen (drift och underhåll).
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Ekonomiskt tänkande
Gränsdragningen mellan hyresvärden och hyresgästen är utformad så att
arbetena utförs av rätt man på rätt plats. Med detta menas den organisation,
egen eller inhyrd, som kan genomföra arbetet på ett totalekonomiskt bästa
sätt.

Användningssätt
Hyresgästen är skyldig att före en lokal byter användningssätt anmäla detta
till hyresvärden, detta för att hyresvärden ska kunna kontrollera att lokalen
uppfyller gällande myndighetskrav för nytt planerat användningssätt.
Hyresvillkor anpassas därefter.

Onormalt slitage
Hyresgästen är ersättningsskyldig för onormalt slitage på fastighet/lokal.

Befintligt skick
Lokalen uthyres, om inte annat avtalats, i befintligt skick.

Lokalförändringar
Hyresgästen har inte rätt att bygga om, måla om, eller i övrigt ändra lokalen
utan hyresvärdens medgivande. Se ”Riktlinje vid verksamheters önskemål
om att själva utföra åtgärder i kommunens fastigheter”.
Önskar hyresgästen en lokalförändring ska ärendet lyftas till respektive
förvaltnings lokalgrupp där beslut i frågan fattas.
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Sabotage, skada eller skadegörelse
Kostnader för sabotage, skada eller skadegörelse fördelas mellan hyresvärd
och hyresgäst enligt följande gränsdragning. Därutöver har hyresgästen ett
ansvar att anmäla all sabotage, skada eller skadegörelse till hyresvärden via
kommunens felanmälningssystem, se rubrik ”vem ska du kontakta?”
Detta bekostas av hyresgästen:



Konstaterat inre och yttre sabotage eller skadegörelse under
pågående verksamhet.
Skador till följd av konstaterat handhavandefel av maskin eller
annan utrustning.

Denna typ av skadegörelse anmäls på dedu som verksamhetsservice
Detta bekostas av hyresvärden:


All sabotage, skada eller skadegörelse utöver verksamhetstid.

Denna typ av skadegörelse anmäls på dedu som felanmälan
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Larm och passagesystem
Hyresvärden ansvarar för underhåll och skötsel av inbrotts- och brandlarm samt
passagesystem. Samtliga övriga verksamhetsankuta larmsystem ansvarar
hyresgästen för.
Larm och passagesystem installeras efter beställning av verksamheten av
hyresvärden mot en hyreskonsekvens.
Brandlarm installeras av hyresvärden i alla fastigheter där det erfordras enligt
myndighets- eller försäkringskrav.
Om larm har utlösts av misstag ring kommunens samordningscentral tel
0515-88 58 06. Vid återkallande av larm måste en återställningskod uppges.Om
avanmälan inte görs kommer utryckningen att debiteras hyresgästen.

Nycklar och passerkort
Hyresgästen ansvarar själv för utkvitterade nycklar och passerkort. Det ska
finnas minst en ansvarig för varje verksamhet/objekt. Vid stöld, förlust eller
förstörelse av nycklar och passerkort anmäls detta till er ansvarig.
Hyresgästen ansvarar för samtliga följdkostnader orsakad av stöld, förlust
eller förstörelse.
Nycklar, cylindrar och passerkort beställs hos fastighetsavdelningens
handläggare, 0515-88 52 10. Hyresgästen ansvarar för kostnaderna.
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Vem ska du kontakta?
Felanmälan
Falköpings kommun har ett felanmälningssystem – DeDu. Detta system ska
alltid användas vid felanmälan. Du hittar DeDu på intranätet under service
& stöd.
Hyresgästen kan följa sitt ärende på dedu beträffande handläggare och
status. Exempel på ärenden som ska felanmälas:







Fönster, dörrar eller lås
Inomhusklimat
Vatten och avlopp
Fast belysning eller el
Halkbekämpning (snöskottning)
Skadegörelse som hyresvärden har kostnadsansvar för

Det är viktigt att alla fel anmäls via dedu eftersom hyresvärden nyttjar
informationen för att få:




Bättre kunskap om fel och orsaker
Bättre underlag för att förebygga fel
Bättre arbetsplanering för fastighetsskötare

Akuta fel under kontorstid
Vid akuta ärenden ska fastighetsskötaren kontaktas direkt via telefon.
Aktuellt nummer för respektive fastighetsskötare hittar du antingen i Trio
eller via kommunens växel. Exempel på akuta ärenden:




Vattenskada
Larm
Inbrott
8

Akuta fel efter kontorstid
Vid akuta ärenden efter kontorstid (16:00 mån-fre och helg) ska
fastighetsjouren kontaktas på telefon: 070-333 30 33
Akuta ärenden orsakade av handhavandefel från hyresgästen som till
exempel ej låsta dörrar/fönster kommer hyresgästen debiteras hyresvärdens
kostnader för utryckningen.

Verksamhetsservice och lokalförändringar
Om en hyresgäst behöver hjälp med mindre åtgärder så som att hänga upp
lampor, skruva upp hyllor eller anslagstavor så beställs detta på DeDu som
en verksamhetsservice.
Arbetet utförs i mån av tid och debiteras hyresgästen efter utfört arbete.
Beställningen ska vara godkänd av den som ansvarar för hyresgästens
verksamhet.
Om hyresgästen önskar ett lokalförändring hanteras detta enligt vad som är
beskrivet under underrubrik ”Lokalförändringar”.
Åtgärd efter sabotage/skadegörelse som hyresgästen ska betala för beställs
även som verksamhetsservice.
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Gränsdragningslista
Gränsdragningslistan på nästkommande sidor visar ansvarsfördelningen för
diverse befintlig utrustning/inventarier mellan hyresvärd och hyresgäst.
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Område

HV

HG

MARK OCH TOMT
Avskiljare för bensin, olja, fett, sand.
Avskiljare för gips
Badanläggning (Bassänger, hopptorn, reningsprocess)
Belysningsstolpar inklusive lampor och lysrör
Blomlådor – stationära både ut- och invändiga
Cykelställ fasta
Cykelställ lösa
Flaggstänger (Flaggor = HG)
Grindar och staket
Gångvägar, trappor, ramper, körytor
Idrottsutrustning stationära
Idrottsutrustning lösa inkl linjemarkering
Konstnärlig utsmyckning, stationära (Inklusive eventuell belysning)
Lekanordningar, stationära (Till exempel gungor och sandlådor)
Parkering, skyltar, markeringar

X

Planteringar, gräs, träd, buskar (Samt klippning och ansning av dessa)

X

Renhållning, snöröjning och sandning/sandupptagning
Trädgårdsmöbler, bänkar, bord mm (Endast fast monterade)

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BYGGNAD UTE OCH INNE SAMT INREDNING
Anslagstavlor
Arbetsbänkar i kök
Arkivhyllor och arkivskåp
Bastuinredning, lavar, aggregat
Bibliotekshyllor
Blomlådor, stationära, både ut- och invändiga
Brandsäkra skåp
Brevlådor
Brännugnar inklusive ventilation och brandkrav
Draperier, gardiner och mörkläggningsgardiner (Inklusive skenor,
gardinkrokar och fästbeslag)
Fack (post/sorter/privat) och förvaringsboxar
Garageportar och vikportar
Grindar, invändiga
Gymnastikredskap lös inredning
Gymnastikredskap fast inredning
Hyllor, hyllställ och hängare
1 av 6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Område

HV

Hänvisningsskyltar, verksamhet
Inredning, bastu
Inredning, köks- och fast garderobsinredning
Kapphyllor i kommunikationsytor
Klädskåp, klädställ, klädkrokar och elevskåp
Klämskydd
LAB – Armaturer i dragskåp
LAB – Diskbänksbeslag och blandare
LAB – Dragskåp, draghuvar, punktutsug, bänkar, armaturer, labrattar,
tryckfallsindikator
LAB – Elinstallationer i labinredning
LAB – Förvaringsskåp, ventilerade
LAB – Gasolskåp
LAB – Genomräckningsskåp
LAB – Giftskåp (ventilerade)
LAB – Instrumentskåp
LAB – Nödduschar
LAB – Utslagsbackar och vaskar som ingår i labinredningen
Manöverpanel, utrustning
Markiser inklusive eventuell automatik
Mattor lösa
Monterskåp
Nyckelskåp
Orienteringstavor
Persienner
Projektionsdukar, motordrivna och övriga
Ramp, entré
Scenridåer inklusive drivanordning
Sittbänkar och bord, fast monterade
Skrapgaller
Skrivtavlor
Skötbord
Speglar (Hygienutrymmen, omklädningsrum)
Stegar, stationära
Säkerhetsskåp
Tankar, eldningsoljor
För fastighetens uppvärmning
Torkmattor - infällda
Torkmattor - Flyttbara
Tröskelplåtar, tillgänglighetsanpassning monterat av HG
2 av 6

HG
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Område

HV

Vikväggar
Värdeskåp

HG

X
X

HISSAR
Hissar, hisslarm, larmtelefon
Lyftanordning, patientlyftar, lyftbord, pelarlyft

X
X

DÖRRAR FÖNSTER/GLAS
Dörrar samt dörrar med glaspartier
Dörrtrycken, dörrstoppare, dörrstängare
Dörröppnare och -stängare inklusive automatik
Handikappsanpassad automatik tillhör verksamheten
Dörröppnare och -stängare, skallås
Fönster - bänkar, dörrar, beslag etc.

X
X
X
X
X

LÅSANORDNINGAR
Lås - administration - skallåsning
Lås - administration - verksamhet
Lås - dörrtrycken, kistor, cylindrar
Lås - Typ KABA-system
Lås - Omklädningsskåp, elevskåp etc.
Lås - kodlås, kortläsare, porttelefon, passagekontroll
Lås - Utökning, nyanskaffning, cylindrar, nycklar etc.
av hyresgästen. Beställs av hyresvärden.

X
X
X
X
X
X
Beskostas

X

VATTEN AVLOPP VENTILATION VÄRME KYLA
Autoklav - anläggning samt spolo-bäckentvätt
Blandare och kranar, fast inredning
Centraldammsugare, slang och tillbehör tillhör HV
Djurdricksanordningar
Duschdraperier/stänger
Gasanläggning
Högtryckstvätt, tryckstegrare
Luftrenare
Sanitetsporslin
Slangar, kök och bad
Slangar till utkastare
Tryckluftsanläggningar - centralförsörjning
Toalettstolar och urinoarer
Tvättställ och handfat
Utslagsbackar (ej i LAB)
3 av 6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Område

HV

Vattenutkastare
Ventilationsanläggning - allmän

HG

X
X

AVFALLSHANTERING
Kompost
Miljöhus
Papperskorgar invändiga
Papperskorgar utvändiga
Sopkärl, sopskåp, källsorteringskärl, inredning soprum etc
Sopkärl, sophantering, intern verksamhet
Sopkylar

X
X
X
X
X
X
X

BRAND OCH SÄKERHET
Brand, utrymningslarmanläggning
Brandsläckare och brandfiltar. Verksamhetsspecifik
Brandsläckare, brandposter
Inbrottslarm
Inbrottsskydd, galler etc
Larm - trygghet, överfall, patientsignalsystem
Utrymningsplaner och -tavlor

X
X
X
X
X
X
X

EL OCH ARMATURER
Allmänbelysning, fast installerade armaturer inklusive raster
Belysning, arbetsplats, verksamhet
Golvlampa, skrivbordslampa,

X
X

punktbelysning, blomlampa, konstnärlig utsmyckning etc.

Belysning, hänvisningsskylt till verksamhet
Belysningsregleringspanel, ljusbord
Eluttag
Eluttag motorvärmare
Fastighetsnät, el-kanalisation
Jordfelsbrytare
Kommunikationsanläggning
Mast, mastfäste, takgenomföring
Nödstopp till verksamhetens maskiner
Omformare och likriktare, lokala

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Till exempel spänningsstabilisator

Platsbelysning, stationär - kök, hygien och sanitet
Strömbrytare och dimmer
Skyddsanordning för kraftmätning, fast installation
Säkringar
Timer till kaffebryggare, micro etc. Fast monterad
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X
X
X
X
X

Område

HV

Ytterbelysning

HG

X

TELE, DATA- OCH SVAGSTRÖMSANLÄGGNINGAR
Antenn, lokala
Antenn och centrallantenn
AV-utrustning, anläggning
Betalsystem, digitala i matsalar, caféer med mera
Bokningssytem, digitala till mötesrum
Centralradioanläggning
Datanät (stativ, jackuttag, kanalisation)
Högtalaranläggningar
Hörselslinganläggningar

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Porttelefon, entrésignal, rastsignal, snabbtelefon, patientövervakning
Entrésignalsanläggningar
Ur, centralur, anläggning
Ur, lokala

X
X
X

SKYLTAR
Fasadskyltar samt skyltbelysning
Hänvisningsskyltar, allmäna
Hänvisningsskyltar, verksamhet
Orienteringstavlor
Utrymningsskyltar belysta och efterlysande

X
X
X
X
X

KÖK VITVAROR (storkök, skolor, förskolor, personalrum)
Diskmaskin
Doseringsutrustning
Drickakyl, serveringskyl
Frysrum och frysskåp
Glassbox och frysbox
Kaffeautomat och kaffebryggare
Kokerier och kokgrytor
Kylskåp och kylrum
Köksfläktar (Rengöring och byte av filter =HG)
Maskiner och handredskap (Skärmaskin, vispar, potatisskalare,
konservöppnare mm
Mikrovågsugn
Mikrovågsugn, inbyggda
Pentryenheter, typ Trinette
Serverings- och diskvagnar
5 av 6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Område

HV

Spisar, stekbord och stekhällar
Ugn, varmluftsugn
Värmerier, värmeskåp etc

HG

X
X
X

TVÄTTUTRUSTNING
Mangel
Torkskåp
Torktumlare
Tvättbänkar
Tvättmaskin
Övrig utrustning

X
X
X
X
X
X
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Internkontroll 2020 – Rapport
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till
beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten
gällande internkontroll 2020 enligt presenterat förslag och skicka den
vidare till ekonomikontoret.
Bakgrund
Under 2020 har Kompetens- och arbetslivsförvaltningen genomfört
internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan. Kompetensoch arbetslivsförvaltningens internkontrollgrupp har under 2020 bestått av
Yvonne Fällström, Erika Klar, Emma Kvick (under våren), Elin Ljung
(under hösten) och Olga Melentieva.
Följande synpunkter har framkommit i kontrollerna:
 Kontrollmetoden gällande extern och intern representation kan
behöva ses över.
 Se över rutin för sökning av interna medel inom kommunen.
 Listan över extern och intern fakturering bör uppdateras
kontinuerligt, i dagsläget finns inte rutin för detta.
 Rutiner gällande fakturering bör tas fram för
Arbetsmarknadsenheten.
 Back-up dokumenten bör finnas samlade för att vara lättillgängliga.
 Det behövs en rutin för genomgång och revidering av back-updokumenten.
 Checklistan för rekrytering bör uppdateras och ange funktion istället
för person.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att utfallet av kontrollerna, så som det beskrivs i
rapporten, är gott.
Beslutsunderlag
 Rapport över utförd internkontroll 2020

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-01-19
KAN 2019/00083 001
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Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande om rapport över
utförd internkontroll 2020
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten
gällande internkontroll 2020 enligt presenterat förslag och skicka den
vidare till ekonomikontoret.
Bakgrund
Under 2020 har Kompetens- och arbetslivsförvaltningen genomfört
internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan. Kompetensoch arbetslivsförvaltningens internkontrollgrupp har under 2020 bestått av
Yvonne Fällström, Erika Klar, Emma Kvick (under våren), Elin Ljung
(under hösten) och Olga Melentieva.
Följande synpunkter har framkommit i kontrollerna:
 Kontrollmetoden gällande extern och intern representation kan
behöva ses över.
 Se över rutin för sökning av interna medel inom kommunen.
 Listan över extern och intern fakturering bör uppdateras
kontinuerligt, i dagsläget finns inte rutin för detta.
 Rutiner gällande fakturering bör tas fram för
Arbetsmarknadsenheten.
 Back-up dokumenten bör finnas samlade för att vara lättillgängliga.
 Det behövs en rutin för genomgång och revidering av back-updokumenten.
 Checklistan för rekrytering bör uppdateras och ange funktion istället
för person.
Följande områden har ingått i planen under 2020:
1. Avtalsbevakning
2. Nämndsbeslut
3. Avtalssignering
4. GDPR
5. Extern och intern representation
6. Rekvirering av ekonomiska medel
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Anna Carlsson Nämndsekreterare
anna.carlsson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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7. Material och inventarier
8. Fakturering
9. Leverantörsfakturor
10. Back-up
11. Avslut av tjänst/nyanställning
12. Beslutsfattande
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att utfallet av kontrollerna, så som det beskrivs i
rapporten, är gott.
Beslutsunderlag
Rapport över utförd internkontroll 2020
Beslutet ska skickas till
Ekonomikontoret

Anna Carlsson
Nämndsekreterare

2020-11-23

Rapport över utförd internkontroll 2020
Internkontrollplan
Kompetens- och arbetslivsnämndennämnden antog årets internkontrollplan
på sitt sammanträde den 9 januari 2020.
I korthet ingår följande kontrollområden i planen:
1. Avtalsbevakning
2. Nämndsbeslut
3. Avtalssignering
4. GDPR
5. Extern och intern representation
6. Rekvirering av ekonomiska medel
7. Material och inventarier
8. Fakturering
9. Leverantörsfakturor
10. Back-up
11. Avslut av tjänst/nyanställning
12. Beslutsfattande

Sammanfattning av genomförd intern kontroll
Under 2020 har Kompetens- och arbetslivsförvaltningen genomfört
internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan. Kompetensoch arbetslivsförvaltningens internkontrollgrupp har under 2020 bestått av
Yvonne Fällström, Erika Klar, Emma Kvick (under våren), Elin Ljung
(under hösten) och Olga Melentieva.
Utfallet av kontrollerna är gott.
Följande synpunkter har framkommit i kontrollerna:
 Kontrollmetoden gällande extern och intern representation kan
behöva ses över.
 Se över rutin för sökning av interna medel inom kommunen.
 Det behövs en annan sorts kontroll av rutiner kring material och
inventering för Vuxenutbildningens verksamheter.
 Listan över extern och intern fakturering bör uppdateras
kontinuerligt, i dagsläget finns inte rutin för detta.
 Rutiner gällande fakturering bör tas fram för
Arbetsmarknadsenheten.
 Back-up dokumenten bör finnas samlade för att vara lättillgängliga.
 Det behövs en rutin för genomgång och revidering av back-updokumenten.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Lärcenter
Falköpings kommun KAF Falköpings kommun 521 81 Falköping Telefon 0515-88 71 00 Telefax 0515-129 47
kan@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744
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Checklistan för rekrytering bör uppdateras och ange funktion istället
för person.

1. Avtalsbevakning
Kontrollera att avtal är under bevakning.
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.
Metod:
Stickprov av registrerade avtal om bevakning finns.
Kommentarer/utfall:
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll.
Rutinen kontrollerad 26 mars och 23 oktober.

2. Nämndsbeslut
Kontrollera att beslut fattade av nämnd och/eller arbetsutskott är verkställda.
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.
Metod:
Stickprov av fattade beslut.
Kommentarer/utfall:
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll.
Rutinen kontrollerad 26 mars och 23 oktober.

3. Avtalssignering
Kontrollera att avtal undertecknats av en behörig person enligt
delegationsordningen/delegationsbestämmelse.
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.
Metod:
Stickprov av undertecknade avtal.
Kommentarer/utfall:
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll.
Rutinen kontrollerad 23 oktober 2020 då kontrollen under våren inte kunde
genomföras p.g.a. smittrisk.
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4. GDPR
Kontrollera att register för personuppgiftsbehandlingar är uppdaterad och att
information till registrerade har kommunicerats/informerats om.
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.
Metod:
Ta ut rapporter om vilka personuppgiftsbehandlingar som finns och
kontrollera att information till de registrerade finns på blanketter/Etjänster/hemsidor.
Kommentarer/utfall:
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll.
Rutinen kontrollerad 23 oktober 2020 då kontrollen under våren inte kunde
genomföras p.g.a. smittrisk.

5. Extern och intern representation
Kontroll av kännedom om rutinen samt kontroll att fakturor hanterats rätt.
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.
Metod:
Enkät samt stickprov.
Kommentarer/utfall:
 Enkät genomfördes under våren och skickades till Ledningsgruppen
och de som konterar fakturor.
 Policyn är väl känd och det finns sällan skäl att använda konto för
representation.
Utvecklingsförslag:
 Kontrollmetoden kan behöva ses över.
Rutinen kontrollerad i april/maj 2020, kännedom om rutinen, och under
hösten, stickprov av fakturor.

6. Rekvirering av ekonomiska medel
Utvärdera omvärldsbevakningen under året. Har vi sökt möjliga statsbidrag
samt övriga medel?
Kontrollansvarig har varit förvaltningsekonom.
Metod:
Egenkontroll i ledningsgruppen.
Kommentarer/utfall:
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll.
Utvecklingsförslag:
 Se över rutin för sökning av interna medel inom kommunen.
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Rutinen kontrollerad 10 november 2020.

7. Material och inventarier
Säkerställ att uppdaterad inventarielista samt rutindokument gällande
inventering finns för respektive verksamhet.
Kontrollansvarig har varit förvaltningsekonom.
Metod:
Se inventarielista för respektive verksamhet.
Kommentarer/utfall:
Inventering gällande YH Guldsmed har genomförts utan synpunkter av
förvaltningsekonom, utbildningsledare och lärare. För övriga verksamheter
behövs en annan sorts kontroll av rutiner som föreslås arbetas fram under
2021.
Rutinen kontrollerad 8 januari 2021.

8. Fakturering
Säkerställ att sammanställning över den fakturering vi känner till har
genomförts.
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.
Metod:
Gå igenom listan.
Kommentarer/utfall:
 Listan bör uppdateras kontinuerligt, i dagsläget finns inte rutin för
detta.
 Rutiner gällande fakturering bör tas fram för
Arbetsmarknadsenheten.
Rutinen kontrollerad en gång under våren och en gång under hösten 2020.

9. Leverantörsfakturor
Kontroll av fakturor (både med höga och låga belopp) inom resp ansvar samt
fakturans väg.
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.
Metod:
Stickprov.
Kommentarer/utfall:
 Gruppen tycker att det vore bra att i datasystemet kunna ta fram vilka
påminnelser som kommit för att se hur många de är och vad orsaken
till påminnelsen är.
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Rutinen kontrollerad en gång under våren och en gång under hösten 2020.

10. Back-up
Kontrollera att dokumentation finns på plats och är uppdaterade.
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.
Metod:
Stickprov.
Kommentarer/utfall:
 Back-up dokumenten förvaras idag på olika ställen. De bör finnas
samlade för att vara lättillgängliga.
 Det behövs en rutin för genomgång och revidering av dokumenten.
Rutinen kontrollerad under hösten 2020.

11. Avslut av tjänst/nyanställning
Enkät till nyanställda inom KAF. Uppföljning av introduktion som en del av
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.
Metod:
Se sammanställning av enkät till nyanställda inom KAF.
Kommentarer/utfall:
 Låg svarsfrekvens, bara fyra av sju svarade. Det borde ha skickats ut
en påminnelse.
 Checklistan bör uppdateras och ange funktion istället för person.
 Av svaren framkommer att det är mycket viktigt att överlämning från
den som tidigare haft tjänsten är väl planerade och genomförd.
Det är också mycket viktigt att tillgången till teknisk utrustning och
liknande är klar vid introduktionens start.
Rutinen kontrollerad 13 november 2020.

12. Beslutsfattande
Kontroll av kännedom om delegationsordningen.
Kontrollansvarig har varit förvaltningens internkontrollgrupp.
Metod:
Enkät/fråga till chef/rektor.
Kommentarer/utfall:
Inga avvikelser har framkommit vid kontroll.
Rutinen kontrollerad 3 juni 2020.
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Sandra Lidberg
Förvaltningschef
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Internkontroll 2021 – Kontrollplan
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till
beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar kompletterad internkontrollplan
gällande från 1 januari 2021 enligt presenterat förslag.
Bakgrund
Internkontroll på Kompetens och arbetslivsförvaltningen sker enligt plan
som antas av nämnden i samband med att verksamhetsplan antas.
Kompetens- och arbetslivsnämnden tog beslut om Internkontrollplan 2021
den 9 december 2020. Efter det har besked kommit om att de
kommungemensamma kontrollpunkterna ska finnas i varje nämnds plan trots
att Kommunstyrelsen är ansvarig för kontrollerna. Planen har alltså
kompletterats med punkterna Leverantörstrohet och Dataskyddsförordningen
(GDPR) personuppgiftsbiträdesavtal.
Kontrollpunkterna för 2021 är efter kompletteringen:
 Leverantörstrohet
 Dataskyddsförordningen
 Elevers avbrott inom VUX
 Extern och intern representation
 Rekvirering av ekonomiska medel
 Material och inventarier
 Fakturering
 Leverantörsfakturor
 Back-up
 Avslut av tjänst/nyanställning
 Beslutsfattande
Beslutsunderlag
 Internkontrollplan 2021

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande om Internkontroll
2021 – Komplettering av internkontrollplan
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar kompletterad internkontrollplan
gällande från 1 januari 2021 enligt presenterat förslag.
Bakgrund
Internkontroll på Kompetens och arbetslivsförvaltningen sker enligt plan
som antas av nämnden i samband med att verksamhetsplan antas.
Kompetens- och arbetslivsnämnden tog beslut om Internkontrollplan 2021
den 9 december 2020. Efter det har besked kommit om att de
kommungemensamma kontrollpunkterna ska finnas i varje nämnds plan trots
att Kommunstyrelsen är ansvarig för kontrollerna. Planen har alltså
kompletterats med punkterna Leverantörstrohet och Dataskyddsförordningen
(GDPR) personuppgiftsbiträdesavtal.
Kontrollpunkterna för 2021 är efter kompletteringen:
1. Leverantörstrohet
2. Dataskyddsförordningen
3. Elevers avbrott inom VUX
4. Extern och intern representation
5. Rekvirering av ekonomiska medel
6. Material och inventarier
7. Fakturering
8. Leverantörsfakturor
9. Back-up
10. Avslut av tjänst/nyanställning
11. Beslutsfattande
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2021

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

Internkontrollplan
Område:
Kommunövergripande

Rutinen/kontrollpunktens namn:
Leverantörstrohet

Kort beskrivning av rutinen
Inköp av varor och tjänster ska göras från
korrekt avtalsleverantör

Riskformulering
Kontrollåtgärd
Risken att verksamheten gör inköp utanför
Kontrollera att inköp har gjorts enligt
tecknade avtal på grund av att styrande
gällande leverantörsavtal
dokument inte är kända i organisationen, eller
inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Kommunövergripande

Dataskyddsförordningen (GDPR)
personuppgiftsbiträdesavtal
Avtalet reglerar hur hantering av
personuppgifter ska behandlas
mellan parterna

Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas

Risken att kommunen inte har upprättat
personuppgiftsbiträdesavtal på grund av
bristande kännedom om
dataskyddsförordningen kan leda till att
personuppgifter inte behandlas på ett korrekt
sätt

Organisation (VUX)

Elevers avbrott inom VUX

Rutin för avbrott inom pedagogiska
verksamheter finns för såväl administrativ
som pedagogisk personal.

Ekonomihantering

Extern och intern representation

Ekonomihantering

Rekvirering av ekonomiska medel

Kommunens gemensamma rutiner och
styrdokument för representation ska följas
av alla verksamheter.
Ekonomiska medel ska rekvireras enligt
gällande regler.

Ekonomihantering

Material och inventarier

Hantering av material och inventarier inom
Yrkesutbildningar (VUX samt YH)

Risken att elevers avbrott hanteras felaktigt 1. Kontrollera kännedom om rutinen hos
på grund av okunskap leder till snedfördelning pedagogisk personal.
av resurser och felaktig rapportering.
2. Kontrollera att rutinen följs av
pedagogisk personal.
Risken att felaktig representation sker på
1, Kontroll av kännedom om rutinen.
grund av okunskap leder till förlorat
2. Kontroll att fakturor hanterats rätt.
anseende.
Risken att ekonomiska medel inte rekvireras Utvärdera omvärldsbevakningen under
på grund av bristfällig omvärldsbevakning/ej året. Har vi sökt möjliga statsbidrag samt
fungerande rutiner leder till uteblivna
övriga medel?
intäkter.
Risken att material och inventarier försvinner Säkerställ att uppdaterad inventarielista
på grund av oaktsamhet leder till ekonomiska samt rutindokument gällande inventering
förluster.
finns för respektive verksamhet.

Fakturahantering

Fakturering

Kundfakturering ska ske enlig rutin och
överenskommelse.

Fakturahantering

Leverantörsfakturor

Organisation

Back-up

Organisation

Avslut av tjänst/nyanställning

Överlämning vid avslut av tjänst samt
upplärning vid nyanställning

Organisation

Beslutsfattande

Beslut ska fattas enligt beslutad
delegationsordning och i vissa fall anmälas
till nämnden.

Kontrollera att
Stickprov
personuppgiftsbiträdesavtal har
upprättats med de parter som behandlar
kommunens personuppgifter

Kontrollfrekvens
Årsvis

Ansvararig för kontrollen
Kommunledningsförvaltningen
- Inköpssamordnaren

Löpande under året

Kommunledningsförvaltningen
- Dataskyddsombudet

1. Exempelvis enkät. 1. En gång per halvår. (2021)
2. Stickprov.
2. En gång per år. (2021)
(Följande år tvärtom.)

Förvaltningens
Internkontrollgrupp

1. Enkät.
2. Stickprov.

1. Under första halvåret.
2. Under andra halvåret.

Förvaltningens
Internkontrollgrupp

Egenkontroll i
ledningsgruppen.

Under november.

Förvaltningsekonom

Se inventarielista för En gång per år.
respektive
verksamhet.

Förvaltningsekonom

Säkerställ att fakturering skett enligt den
sammanställning som finns.

Stickprov enligt
sammanställning.

Två gånger per år, i samband med
delårsbokslut och årsbokslut.

Förvaltningens
Internkontrollgrupp

Kontroll av fakturor utifrån
- höga och låga belopp
- olika ansvar
- fakturaväg
Kontrollera att dokumentation finns på
avsedd plats och är uppdaterad.

Stickprov.

Två gånger per år.

Förvaltningens
Internkontrollgrupp

Stickprov.

En gång per år.

Förvaltningens
Internkontrollgrupp

Risken att arbetsuppgifter inte blir utförda på 1. Enkät till nyanställda inom KAF.
grund av bristfällig överlämning vid avslut av 2. Uppföljning av introduktion som en del
tjänst/nyanställning leder till att
av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
verksamheten påverkas negativt.

Se sammanställning
av enkät till
nyanställda inom
KAF.

En gång per år efter att enkät genomförts. Förvaltningens
Internkontrollgrupp

Risken att beslut fattas av fel person på grund Kontroll av kännedom om
av okunskap leder till att beslutet kan
delegationsordningen.
överklagas och/eller upphävas.

Enkät/fråga till
En gång per år
chefer och rektorer.

Risken att fakturering uteblir på grund av
bristande information/rutiner leder till
utebliven intäkt.
Leverantörsfakturor hanteras enligt gällande Risken att leverantörsfakturor betalas
regler.
felaktigt på grund av bristande information
och attest av fel person leder till felaktig
kostnad.
Dokumentation ska finnas som underlättar Risken att arbetsuppgifter inte utförs på
arbetet om nyckelfunktion drabbas av
grund av oförutsedd frånvaro leder till
oförutsedd frånvaro.
förseningar/fördröjningar i kritiska processer.

G:\KAF\Förvaltningen\Internkontroll\Nytt arbetssätt 2019\Internkontrollplan 2021

Kontrollmetod
Kontroll av
genomförda inköp

Förvaltningens
Internkontrollgrupp
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Yrkeshögskoleutbildning 2021
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i
uppdrag att utifrån diskussion på mötet ta fram beslutsunderlag för
ärendena YH Signaltekniker 2021 och YH Tekniker spårbundna fordon
2021 inför nämndens möte 10 februari.
Bakgrund
Ärendet Yrkeshögskoleutbildning var i kallelsen till arbetsutskottets möte
angivet som ett diskussionsärende. Ny information i ärendet och kravet på
snabba beslut gör att ändras till ett beslutsärende.
Rickard Sandberg och Therese Angrimer presenterade förutsättningar
gällande YH Signaltekniker och YH Tekniker spårbundna fordon
(Tågtekniker).
Övergripande för Yrkeshögskoleutbildningarna just nu
 YH Guldsmed pågår och utbildningen har beviljade starter för 2021
och 2022.
 För YH Signaltekniker ställdes utbildningsstarten 2020 in men
utbildningen har beviljade starter för 2021 och 2022.
 YH Tekniker spårbundna fordon (Tågtekniker) har i januari 2021
beviljats utbildningsstarter åren 2021-2023
 YH Specialistundersköterska mot måltid och näring beviljades inte
start av Myndigheten för yrkeshögskolan.
Framtiden är ljus inom järnvägsbranschen där YH Signaltekniker och YH
Tekniker spårbundna fordon hör hemma. Den nationella planen för
infrastruktur 2018-2029 talar om stora investeringar samtidigt som klimatoch miljömålen spås leda till ett ökat behov av kollektivtrafik. Branschen ser
ett stort kompetensbehov både utifrån ny och utvecklad teknik samt utifrån
stora väntade pensionsavgångar. Lokalt i Falköping finns behov av personal
genom utvecklingen av Skaraborg Logistic Center.
YH Signaltekniker har inte genomförts i Kompetens- och
arbetslivsförvaltningens regi sedan 2019 på grund av att statsbidraget inte
täcker kostnaderna. Förvaltningen har tillsammans med Trafikverksskolan i
Ängelholm hösten 2020 ansökt hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att
få byta utbildningsanordnare för YH Signaltekniker. Myndigheten avslog
ansökan utifrån att inga elever drabbas i pågående utbildning och att det inte
inträffat några oförutsedda händelser som påverkar utbildningen.
Efter avslaget har fortsatta diskussioner förts med Trafikverksskolan för att
nå fram till en lösning och kunna genomföra utbildningen.
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Ansökan om att få starta den nya utbildningen YH Tekniker spårbundna
fordon beviljades av myndigheten den 19 januari 2021. Den beviljades med
ett lägre schablonbelopp än vad budget i ansökan angav.
Utbildningen har i dagsläget en aktiv arbetsgrupp med representanter från
näringsliv, kommun och utbildningsväsendet. Representanterna i
arbetsgruppen är redo att starta arbetet som ledningsgrupp för utbildningen
om beslut om utbildningsstart fattas.
Ärendet diskuterades utifrån fyra frågeställningar
 Ska vi fortsätta driva signalteknik i egen regi de kommande två
utbildningsomgångarna?
 Ska vi fortsätta vara utbildningsanordnare för signalteknik och göra
en upphandling för driften av utbildningen de kommande två
utbildningsomgångarna?
 Ska vi lägga ner Signalteknikerutbildningen och därmed avveckla
övningsanläggningen?
 Ska vi driva tågteknikutbildning?

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Rektors tjänsteutlåtande om YH Tekniker spårbundna
fordon
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att starta YH Tekniker
spårbundna fordon i augusti 2021.
Bakgrund
Framtiden är ljus inom järnvägsbranschen. Den nationella planen för
infrastruktur 2018-2029 talar om stora investeringar samtidigt som klimatoch miljömålen spås leda till ett ökat behov av kollektivtrafik. Branschen ser
ett stort kompetensbehov både utifrån ny och utvecklad teknik samt utifrån
stora väntade pensionsavgångar. Lokalt i Falköping finns behov av personal
bland annat genom utvecklingen av Skaraborg Logistic Center.
Ansökan om att få starta den nya utbildningen YH Tekniker spårbundna
fordon beviljades av myndigheten den 19 januari 2021. Den beviljades med
ett lägre schablonbelopp än vad budget i ansökan angav.
Utbildningen har i dagsläget en aktiv arbetsgrupp med representanter från
näringsliv, kommun och utbildningsväsendet. Representanterna i
arbetsgruppen är redo att starta arbetet som ledningsgrupp för utbildningen
om beslut om utbildningsstart fattas.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att processerna för att kunna starta utbildningen i
augusti 2021 bör startas omgående och att nämnden vid sitt möte i maj
2021, kan göra ytterligare ställningstaganden utifrån exempelvis ett
presenterat söktryck samt upphandlade utbildningskostnader.
Finansiering
I presentationen av statsbidrag framgår att utbildningen beviljats 86 200
kronor per år och studerande. Återkoppling till nämnden sker i maj 2021 då
ytterligare ställningstaganden kan göras utifrån exempelvis ett presenterat
söktryck samt upphandlade utbildningskostnader.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Anna Carlsson Nämndsekreterare
anna.carlsson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Beslutsunderlag
 YH Tekniker spårbundna fordon (Tågtekniker) 2021

Rickard Sandberg
Rektor
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YH Tekniker spårbundna fordon (Tågtekniker) 2021
Nuläge Falköping
I januari 2021 beslutade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att
utbildningen Tekniker på spårbundna fordon (säkerhetscerifierad) beviljades
3 utbildningsomgångar med 20 studerandeplatser i varje omgång.
Utbildningsomgång Startår

Startmånad

Slutår

Slutmånad

1

2021

augusti

2022

december

2

2023

januari

2024

juni

3

2024

augusti

2025

december

Ett nationellt perspektiv
Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om en nationell plan för
transportsystemet 2018-2029. Planen omfattar åtgärder som innebär ett
viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas
upp, moderniseras och byggs ut. Regeringen anser att detta är nödvändigt för
att klara strategiska investeringar av transportsystemet samt möjliggör bättre
fungerande transporter och bidrar till att nå miljömålen. Tågtekniker,
tekniker spårbundna fordon, är den som självständigt felsöker, åtgärdar och
säkerhetstestar, och har en viktig roll för att upprätthålla och säkerställa en
god standard vilket kräver breda och specifika kunskaper. Industriförbundet
har genomfört en enkät inom branschen som visar ett rekryteringsbehov,
främst på grund av kommande pensionsavgångar, av minst 300 tekniker per
år de kommande 2-5 åren. Enligt projektet Framtidens Järnväg kommer
byggandet av fler underhållsdepåer, bland annat i Falköping, Göteborg och
Nässjö, också att öka på behovet av tekniker.
Regionalt perspektiv
Målet är att tågtrafiken i Västra regionen år 2035 ska klara tre gånger så
många resenärer. Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen fastställdes av regionfullmäktige i september 2020. Tågtrafiken är
det färdmedel som kan förena ett framtida hållbart transportsystem och
växande arbetsmarknadsregioner i Västra Götaland. Målbilden är ett
naturligt utvecklingssteg kopplat till redan beslutade investeringar såsom
Västlänken och övriga delar av Västsvenska paketet.
I och med den överlämningsbangård som startade 2007, vilken är
elektrifierad och signalreglerad, skapades helt nya förutsättningar för
effektiva tåglösningar till och från terminal-områdena på Brogärdet och
Marjarp. Genom utvecklandet av Skaraborg Logistic Center har regionens
företag fått tillgång till en ökad tillgänglighet till järnväg i allmänhet och
intermodala transporter i synnerhet. Här spelar BS Verkstäder en central roll,
| Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Anna Carlsson | 0515-88 71 02 | anna.carlsson@falkoping.se
Falköpings kommun, KAF, Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 71 00 | Telefax 0515-129 47
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som bland annat har etablerat ett samarbete med Västtrafik för underhåll av
persontåg. Parallellt med utvecklingen av godstrafik har även en mycket
starkt utveckling skett kring underhållsrelaterade tjänster kring järnvägsfordon och rullande materiel i Falköping. BS Verkstäder har bland annat i
samarbete med Västtrafik etablerat en underhållsdepå. Västra Götalandsregionen har tillsammans med Västtrafik beställt 45 nya tåg, med option på
ytterligare 100. Dessa är av en helt ny modell och kommer att börja
levereras i slutet av 2021. Avsikten är inte att de ska ersätta alla gamla tåg,
utan att det totala antalet tåg ska öka för att regionen ska kunna nå sitt mål
om ökat kollektivt resande. Falköping har dessutom, i en av Trafikverket
nyligen genomförd studie, utpekats som en av tre orter i Västra Götalandsregionen för framtida depåverksamhet och spåruppställning. I och med
ovanstående och enligt personer inom branschen antas behovet av utbildade
servicetekniker att öka rejält.
Ekonomi
I ansökan om bedriva utbildningen inom Yrkeshögskolan ansöktes om 114
800 kronor per årsplats som statsbidrag/särskilda medel. MYH har beviljat
statsbidrag/särskilda medel med ett belopp som uppgår till 86 200 kronor per
årsplats.
Utbildnings- Startår
omgång

Antal
platser

Max
antal
platser

Statsbidrag
per plats

Maximalt
statsbidrag

1

2021

20

30

86 200

2 586 000

2

2023

20

30

86 200

2 586 000

3

2024

20

30

86 200

2 586 000

Det finns flera osäkerhetsfaktorer
 Utbildningen måste genomföras av externa utbildare och upphandlingen
som krävs gör att kostnaderna är svåra att beräkna.
 Beräknad tid för upphandlingsprocess är ca 3 månader
 Fyllnadsgraden av behöriga studerande. Intäkterna från MYH är
beroende av antalet studerande men påverkar inte kostnaden för
utbildare.
 Graden av avhopp från utbildningen. Även om fyllnadsgraden vid start
är god, kan studerande avsluta studierna under utbildningstiden vilket
påverkar intäkten från MYH men inte kostnaden för externa utbildare.
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Yrkeshögskoleutbildning 2021
Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i
uppdrag att utifrån diskussion på mötet ta fram beslutsunderlag för
ärendena YH Signaltekniker 2021 och YH Tekniker spårbundna fordon
2021 inför nämndens möte 10 februari.
Bakgrund
Ärendet Yrkeshögskoleutbildning var i kallelsen till arbetsutskottets möte
angivet som ett diskussionsärende. Ny information i ärendet och kravet på
snabba beslut gör att ändras till ett beslutsärende.
Rickard Sandberg och Therese Angrimer presenterade förutsättningar
gällande YH Signaltekniker och YH Tekniker spårbundna fordon
(Tågtekniker).
Övergripande för Yrkeshögskoleutbildningarna just nu
 YH Guldsmed pågår och utbildningen har beviljade starter för 2021
och 2022.
 För YH Signaltekniker ställdes utbildningsstarten 2020 in men
utbildningen har beviljade starter för 2021 och 2022.
 YH Tekniker spårbundna fordon (Tågtekniker) har i januari 2021
beviljats utbildningsstarter åren 2021-2023
 YH Specialistundersköterska mot måltid och näring beviljades inte
start av Myndigheten för yrkeshögskolan.
Framtiden är ljus inom järnvägsbranschen där YH Signaltekniker och YH
Tekniker spårbundna fordon hör hemma. Den nationella planen för
infrastruktur 2018-2029 talar om stora investeringar samtidigt som klimatoch miljömålen spås leda till ett ökat behov av kollektivtrafik. Branschen ser
ett stort kompetensbehov både utifrån ny och utvecklad teknik samt utifrån
stora väntade pensionsavgångar. Lokalt i Falköping finns behov av personal
genom utvecklingen av Skaraborg Logistic Center.
YH Signaltekniker har inte genomförts i Kompetens- och
arbetslivsförvaltningens regi sedan 2019 på grund av att statsbidraget inte
täcker kostnaderna. Förvaltningen har tillsammans med Trafikverksskolan i
Ängelholm hösten 2020 ansökt hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att
få byta utbildningsanordnare för YH Signaltekniker. Myndigheten avslog
ansökan utifrån att inga elever drabbas i pågående utbildning och att det inte
inträffat några oförutsedda händelser som påverkar utbildningen.
Efter avslaget har fortsatta diskussioner förts med Trafikverksskolan för att
nå fram till en lösning och kunna genomföra utbildningen.
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Ansökan om att få starta den nya utbildningen YH Tekniker spårbundna
fordon beviljades av myndigheten den 19 januari 2021. Den beviljades med
ett lägre schablonbelopp än vad budget i ansökan angav.
Utbildningen har i dagsläget en aktiv arbetsgrupp med representanter från
näringsliv, kommun och utbildningsväsendet. Representanterna i
arbetsgruppen är redo att starta arbetet som ledningsgrupp för utbildningen
om beslut om utbildningsstart fattas.
Ärendet diskuterades utifrån fyra frågeställningar
 Ska vi fortsätta driva signalteknik i egen regi de kommande två
utbildningsomgångarna?
 Ska vi fortsätta vara utbildningsanordnare för signalteknik och göra
en upphandling för driften av utbildningen de kommande två
utbildningsomgångarna?
 Ska vi lägga ner Signalteknikerutbildningen och därmed avveckla
övningsanläggningen?
 Ska vi driva tågteknikutbildning?
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Rektors tjänsteutlåtande om YH Signaltekniker
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga ner utbildningen
YH Signaltekniker och avveckla övningsanläggningen.
Bakgrund
Den ettåriga utbildningen till Signaltekniker har funnits på Lärcenter sedan
2014. Signaltekniker är ett bristyrke och de utbildningsplatser som finns i
Sverige täcker inte efterfrågan. Antalet studerande per utbildningsomgång på
Lärcenter har varierat mellan 5 och 10.
Hösten 2019 startade inte utbildningen. Istället fick förvaltningen i uppdrag
att undersöka möjligheterna att hitta en samverkanspartner som skulle kunna
genomföra utbildningen mer kostnadseffektivt, så att den kommunala
medfinansieringen på 1,7 mkr per år skulle kunna sänkas avsevärt. Under
hösten 2020 har Lärcenter tillsammans med Trafikverksskolan i Ängelholm
ansökt hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att Ängelholm
skulle ta över utbildningen som ny utbildningsanordnare. Ansökan avslogs
av MYH.
Utbildningen leder inte till kompetenshöjning som kan tas tillvara lokalt utan
det handlar om att utbilda för ett nationellt behov. Detta medför att
utbildningen därmed inte kan bidra till ett näringsliv som utvecklas vare sig
lokalt eller regionalt. Utifrån de utmaningar förvaltningen står inför med
målsättningar inom social hållbarhet så bör medfinansieringen inte tas av
kommunala medel.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att utbildningen YH Signaltekniker bör läggas
ner och i och med det bör övningsanläggningen avvecklas. I det utkast till
Verksamhetsplan 2021-2023 som nämnden antog 13 maj 2020 anges att den
besparing som då förutspåddes till viss del skulle ske inom yrkeshögskoleutbildning som inte är lagstadgad verksamhet. Matchningsproblematiken
mot Falköpings näringsliv är ytterligare en aspekt som bör tas i beaktande.
Beslutet ska skickas till
Myndigheten för yrkeshögskolan
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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Rickard Sandberg
Rektor

