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Beslut om kompetens- och arbetslivsnämndens
budgetunderlag för åren 2023-2025
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden besltuar att överlämna budgetunderlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-2025.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit nämnderna i uppdrag att ta fram
budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplan 20232025.
Förvaltningen bedömer att det finns en risk att budgeterade medel för
försörjningsstöd inte täcker behovet av ekonomiskt bistånd, ett scenario som
ligger i linje med de senaste årens utfall. Utifrån den preliminära budgetramen
som tilldelats bedömer förvaltningen att budget i balans blir svår att nå
redovisar ett befarat underskott om 7 000 tkr. Ett tillskott av dessa medel
skulle möjliggöra en budget i balans 2023.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit nämnderna i uppdrag att ta fram
budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplan 20232025. Nämnderna ska besluta om överlämnande av budgetunderlaget senast
26 augusti 2022 och dokumentet skickas sedan till budgetberedningen, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskott.
Den enskilt största risken utifrån de ekonomiska förutsättningarna är det
ekonomiska biståndet. De senaste åren har budgeterade medel inte varit
tillräckliga för att täcka behovet av ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll
minskar, men antalet biståndsmottagare och framför allt de med långvarigt
bistånd minskar inte i samma omfattning, vilket gör att det ekonomiska
utfallet kvarstår. Det långvariga biståndet är en ökande andel av det
ekonomiska biståndet
Den ekonomiska prognosen per helår för 2022 visar ett underskott för
nämnden, kopplat till utfall av ekonomiskt bistånd.
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Förvaltningens bedömning
Utifrån den preliminära budgetramen som tilldelats bedömer förvaltningen
att budget i balans blir svår att nå redovisar ett befarat underskott om 7 000
tkr. Ett tillskott av dessa medel skulle möjliggöra en budget i balans 2023.
Inför 2024 och 2025 är bedömning är att dessa medel årligen kan minskas
med 1 000 tkr utifrån att arbetet med arbetsmarknadsstrategin får effekt på
försörjningsstödet.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att ett ramtillskott om 7 000 tkr skulle möjliggöra en
budget i balans 2023.
Beslutsunderlag
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Inledning
Syfte

Nämndens uppdrag och ansvar

Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera
budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns
budgetberedning på nämndens verksamheter och hur
detta påverkas både verksamhetsmässigt men även
ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas fram av
förvaltningen och beslutas av nämnden att överlämnas till budgetberedningen.

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

Utifrån inkomna budgetunderlag från nämnderna
sammanställer budgetberedningen förslag till flerårsplan för år 2023-2025, vilken beslutas av kommunfullmäktige under hösten. Utifrån denna flerårsplan
har nämnderna i uppgift att ta fram verksamhetsplaner för perioden. Därför fungerar även nämndens
budgetunderlag som ett utkast till kommande verksamhetsplan för år 2023-2025 med eventuella justeringar kopplat till budgetberedningens förslag för
flerårsplan för år 2023-2025.
Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande
verksamhetsplan och eventuella beslut från nämnden
eller kommunfullmäktige under pågående verksamhetsår med fokus på de sista två åren.

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.
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 den
enskilde individens förutsättningar och behov samt
arbetsmarknadens behov av kompetens.
Ambitionen är att ha ett utbud av utbildningar och
insatser som matchar såväl medborgarnas behov
som arbetslivets efterfrågan.

Organisation

KOMMUNAL VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM


Vuxenutbildning
- Jensen Education school AB
- NTI-skolan
- Yrkesakademin
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Nuläges- och omvärldsanalys
Nämndens nulägeanalys
En osäker omvärld gör det svårt att prognostisera
verksamheternas utveckling över en längre tidsperiod. De faktorer som i nuläget bedöms påverka förvaltningen mest är den förstärkta matchningsproblematik som kan ses på arbetsmarknaden där efterfrågan på kompetens inte matchar utbudet av arbetskraft, även om arbetslösheten sjunker generellt.
Stegförflyttningar mot arbete tar längre tid för målgruppen som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
Ännu kvarstår effekter av Arbetsförmedlingens
(AF) reformering som inleddes för flera år sedan
och nationellt diskuteras kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken samtidigt som AF överlåter arbetsförmedlandet för de individer som står närmast
arbetsmarknaden till externa aktörer. Eftersom AF
är en av förvaltningens viktigaste samverkansparter
får omställningen effekter för verksamheterna och
frågan om kommunens framtida roll i arbetsmarknadspolitiken följs noga.

Nämnden omvärldsanalys
Covid-19 klassas inte längre som en samhällsfarlig
sjukdom och pandemirestriktionerna är borttagna.
Det medför framförallt en större öppenhet i samhället vilket bland annat påverkar arbetsmarknaden.
Arbetslösheten fortsätter att sjunka och ligger på en
låg nivå sett över tid.
Arbetsmarknaden har fortsatt stora problem med
kompetensförsörjning. Den demografiska utvecklingen med en alltmer åldrande befolkning kommer
framöver att kräva nya arbetssätt för att kompetensförsörja offentlig sektor. Efterfrågan på arbetskraft
är hög inom många branscher men trots det har en
stor grupp svårt att ta sig in på arbetsmarknaden,
vilket ger en tydlig bild av matchningsproblematiken.
Framtidens arbetsmarknad förändras ständigt i takt
med bland annat digitaliseringens utveckling. Utbildningssektorn behöver samverka och omvärldsbevaka tillsammans med såväl offentlig sektor som
näringsliv för att kunna möta den omvandling som
samhället står inför.
AF spelar en stor roll i arbetet med att öka sysselsättningsgraden och hur kommuner ska arbeta med
målgruppen som behöver stöd till egen försörjning.

Reformeringen av AF som pågått sedan flera år påverkar i hög grad förvaltningens verksamheter.
Myndigheten är en viktig samarbetspartner för förvaltningen. Något som blir alltmer tydligt är att
målgruppen som remitteras från AF till AME inte
står nära arbete eller praktik utan är kopplad till
Förstärkt arbetsträning, vilket i sig innebär att individen står längre från arbetsmarknaden. AF hänvisar istället personer som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande till externa aktörer.
Falköping ligger sedan flera år på en relativt hög
och jämn nivå gällande ekonomiskt bistånd. Behovet av ekonomiskt bistånd skapar både samhälleliga
och mänskliga kostnader. Målgruppen är inte homogen och det finns en variation av social problematik som till exempel missbruk eller psykisk
ohälsa. I många av de aktuella hushållen lever barn
vilket föranleder ett barnrättsperspektiv. En ökande
andel av hushållen som beviljas bistånd i Falköping
har erhållit bistånd 10 månader eller längre, vilket
klassas som långvarigt biståndsbehov enligt Socialstyrelsen.
Genom statliga beslut har en förenklad betygsskala
införts och kunskapskraven reviderats inom komvux, men nivån för godkänt betyg har inte ändrats.
Förändringen förväntas kunna bidra till en högre
genomströmning av elever samt förenkla bedömnings- och dokumentationsarbetet för undervisande
lärare. Målgrupperna som förvaltningen möter inom
såväl Vuxnas lärande som AME behöver mer stöd
och anpassning än tidigare för att göra progression
vilket utmanar förvaltningens resursplanering och
arbetssätt.
Det konstateras i delårsrapport april att elevantalet
inom Vuxnas lärande har minskat jämfört med
samma period förra året. Ansökningsintresse och
inflöde av elever minskar inom vuxenutbildningar
över hela Sverige, det framkommer som en nulägesbild i Sveriges kommuner och regioners nationella VUX-nätverk.
Sverige har under de senaste åren minskat sitt mottagande av asylsökande. Pandemins reserestriktioner har begränsat den internationella rörligheten
även om behovet av asyl globalt har varit stort. Just
nu lever över en procent av världens befolkning på
flykt undan klimatförändringar och konflikter. Säkerhetsläget i Europa har förändrats sedan Ryssland
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i februari invaderade Ukraina. Den humanitära situationen för Ukrainas befolkning är allvarlig och
många människor är på flykt från sina hem. Migrationsverket bedömer i sin juliprognos att ca 55 000
personer från Ukraina kommer att söka skydd i
Sverige under 2022. Enligt massflyktsdirektivet
omfattas vuxna emigranter från Ukraina inte av utbildning inom Sfi eller annan del av Vuxnas lärande.
Förutom ett stort mänskligt lidande skapar oroligheterna i Europa störningar i samhällsekonomin. Inflationen ligger idag på mycket höga nivåer och
prisnivåerna kommer troligen att höjas än mer, vilket sänker samhällets köpkraft och därmed kan en
minskad produktion förväntas vilket ger en konjunkturnedgång. Precis som under pandemin ger
globala händelser stor påverkan även lokalt och det
är svårt att prognosticera de framtida konsekvenserna.

matet har inte fått samma uppmärksamhet som tidigare. 4 april presenterade FNs klimatpanel IPCC sin
rapport som poängterar att läget är akut, gapet för
att ligga i linje med 1,5 gradersmålet växer och utsläppen ökar globalt. Något som kan spela roll för
minskad klimatpåverkan kan vara tekniska lösningar med exempelvis digitala möten och effektivare färdmedel. Digitaliseringens framfart är fortsatt utmanande men också utvecklande och den
skapar möjligheter för såväl kommunen som för
förvaltningen. Medborgare får allt högre förväntningar på att kommunen som organisation tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Den första kontakten med offentlig sektor och myndigheter tas oftast digitalt och det behövs innovation och medvetenhet för att möta dessa förväntningar och krav.
Digitaliseringens möjligheter måste också tillvaratas för att förvaltningen ska kunna bredda utbildningsutbudet och effektivisera de administrativa
processerna.

Oroligheterna i Europa har dominerat nyhetsflödet
under årets första månader och frågor som rör kli-

BUDGETUNDERLAG FÖR ÅR 2023-2025 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I 5

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

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

Kommunfullmäktiges övergripande mål
och Agenda 2030
Agenda 2030 består av
17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa
syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt
skapa trygga och fredliga samhällen. Genom
att koppla de globala
målens ikoner till kommunens övergripande mål
stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med
kommunens övergripande mål, det lokala målet om
fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi
vara styrande för att kommunen långsiktigt ska
kunna leverera välfärd till invånarna.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera,
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det
arbete kommunen gör.
Nämndens mål
Nämnden arbetar direkt mot tre av kommunens fyra
mål. Under varje mål har delmål knutits an som tydliggör nämndens och förvaltningens roll och uppdrag för medarbetare och medborgare. Nämndens arbete med de globala målen enligt Agenda 2030 sker
såväl i de dagliga som strategiska processerna inom
förvaltningen.
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Delmål: Erbjuda förutsättningar
för att stärka individens position
på arbetsmarknaden med målet
att nå egen försörjning.
Fullföljda studier - det livslånga
lärandet
Förvaltningen vill stärka individens position på arbetsmarknaden
genom fullföljda studier och därigenom gynna stegförflyttningar mot arbete och/eller
fortsatta studier. Ett av målen för den kommunala
vuxenutbildningen är att vuxna ska ges möjlighet
att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i
syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling (Skollagen 20 kap 2§).
Förvaltningens pedagogiska verksamheter har under flera år arbetat aktivt och medvetet kring processerna för avbrott och utvecklat uppföljningen av
statistiken. Det är ett rimligt antagande att om antalet avbrott kan minska så fullföljer fler elever sina
studier. Under kommande planperiod ska analysarbetet gällande avbrott fördjupas och indikatorn som
mäter andel avbrott i förhållande till antal inskrivna
kursdeltagare kvarstår. Det behövs en bättre förståelse för vad som orsakar studieavbrott för att proaktivt kunna motverka dessa. Även analys av betyg
och särskilt betyg F (ej godkänd) finns med i uppföljningsarbetet för att få fler att slutföra kurser och
utbildningar. Godkända betyg ökar möjligheten till
vidare studier och ökar elevens förutsättningar för
en varaktig anställning på arbetsmarknaden.
Individens digitala kompetens är en faktor att ha i
beaktande för att elever ska ha förutsättningar att
klara sina studier. Samhället och arbetsmarknaden
kräver goda digitala kunskaper och förvaltningen
kan genom utbildning och tillhandahållande av digitala medel inte bara höja den digitala nivån hos de
studerande utan också bidra till att minska ett digitalt utanförskap.
Ett verktyg för att minska avbrott och betyg F samt
öka elevernas studiemotivation är att förstärka deras

valkompetens. Valkompetens är ett samlingsnamn
för en rad kompetenser som hjälper individer och
grupper att på ett strukturerat sätt, samla, analysera,
sammanställa och organisera information om sig
själv, utbildningar och yrkesliv, såväl som förmågor
att ta och genomföra beslut och övergångar (Skolverket). Ett förvaltningsövergripande arbete har pågått under tidigare planperiod för att medvetandegöra alla verksamheter om begreppet valkompetens.
Arbetet behöver fortsätta inte minst genom att förbereda eleverna före deras studietid med vägledning, marknadsföring och information på hemsidan.
Att erbjuda hjälp till självhjälp bidrar till potentiella
elevers stärkta valkompetens. Studie- och yrkesvägledning, i både individuell och generell bemärkelse,
har stor betydelse i arbetet med att motverka studieavbrott. Om fler söker en utbildning de verkligen
vill genomföra minskar antalet avbrott och därmed
effektiviseras inte bara förvaltningens administrationstid utan också elevens och/eller deltagarens
fortsatta väg till arbete/studier.
Förvaltningen vill bidra till ökad delaktighet och
ska fortsätta utveckla arenor för dialog. När elever/deltagare kan bli medskapande i den egna lärprocessen höjs både valkompetensen och den inre
motivationen att slutföra sin utbildning. Med delaktighet följer också ökad trygghet vilket kan minska
risken för ohälsa och i kombination med studier
och/eller aktiviteter motverkas socialt utanförskap.
Dialog sker i möten med elever, deltagare och kunder och är av stor vikt för att informera och vägleda
men också för att identifiera förbättringsområden ur
ett mottagarperspektiv. Två gånger per år genomförs en nöjdhetsenkät vilket ger röst åt både elever
inom Vuxnas lärande och deltagare inom AME. I
återkopplingen av resultatet skapas ny dialog i form
av bland annat fokusgrupper, elevråd eller storråd.
Nöjdhetsenkätens index fortsätter att vara en av förvaltningens indikatorer under mål 1.
Utbildning är ett verktyg för att klara arbetsmarknadens kompetensförsörjning och här har Vuxnas
lärande en viktig roll. Kompetensbehov och målgrupp varierar över tid och förvaltningen ska er-

BUDGETUNDERLAG FÖR ÅR 2023-2025 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I 7

bjuda ett brett utbud av utbildning samt utbildningsformer för att möta dessa behov. Arbetsmarknadens
förändrade krav gör att individer ständigt behöver
lära mer, lära nytt och lära om, vilket ska tas hänsyn
till i förvaltningens strategiska planering av utbud
och resurser. Förvaltningens målgrupp har förändrats och fler behöver längre tid på sig för att bli redo
för nästa steg. Det är förvaltningens uppdrag att erbjuda möjligheter för stegförflyttning oavsett genomströmningstakt och resurser ska fördelas därefter.
Det livslånga lärandet är ett förhållningssätt som
ska genomsyra förvaltningens processer med att
skapa möjligheter för såväl nyetablering på arbetsmarknaden som för yrkesväxling. Att ungdomar
och unga vuxna får rätt förutsättningar att fullfölja
studier och/eller etablera sig på arbetsmarknaden är
av särskilt stor vikt. Kommunens aktivitetsansvar
(KAA) är ett samarbetsområde med barn- och utbildningsförvaltningen och stöttar ungdomar att gå
tillbaka/vidare till studier eller andra aktiviteter som
exempelvis praktik. Målet är att minska andelen
ungdomar som varken studerar eller arbetar. KAA
är en överbryggande funktion för att täta glappet
mellan dels grundskola och gymnasiet men också
mellan gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen och/eller AME. Samverkansstrukturen mellan KAF och barn- och utbildningsförvaltningen har
utvecklats och fördjupats ytterligare. Den fortsatta
samverkan ska fokusera på fullföljda studier och arbetet utgår från begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvalitét.
Förvaltningen har med sitt breda ansvarsområde
många möjligheter att stärka varje individs position
på arbetsmarknaden. Både direkt och indirekt bidrar
alla verksamheter inom förvaltningen till att medborgare går till egen försörjning. Det yttersta målet
är den öppna arbetsmarknaden men varje stegförflyttning ska ses som positiv för individen.
Etablering på arbetsmarknaden
Förvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder och sedan 1 maj 2021 även
för Stöd- och försörjningsenheten. AME består nu
av fyra enheter som tillsammans bidrar till att skapa
förutsättningar för invånare att närma sig arbetsmarknaden, öka möjligheterna till egen försörjning
samt minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Målgruppen som erhåller försörjningsstöd i Falköping ligger på en alltjämt hög men jämn nivå sett
till antal mottagare. I många av hushållen lever barn

under 18 år vars situation i många fall kan vara utsatt och barnens perspektiv ska alltid vara vägledande för att trygga deras välbefinnande och uppväxt. Arbetet med att stötta vuxna individer som
uppbär ekonomiskt bistånd är komplext och kräver
god samverkan med kommunens övriga förvaltningar samt externa aktörer. För att stärka socialt
utsatta människors möjlighet att etablera sig i samhället kommer också det vräkningsförebyggande arbetet i samverkan med Falköpings Hyresbostäder
samt andra hyresvärdar att fortsätta under kommande planperiod. Att ha en bostad i en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna att klara
andra delar såsom utbildning, arbete och fritid. Att
alla klienter som erhåller ekonomiskt bistånd ska nå
egen försörjning är inte realistiskt. Med systematiskt och processbaserat arbetssätt är målsättningen
ändå att individen ska komma i rätt typ av försörjning utifrån sina behov och förutsättningar vilket i
sig kommer att ge effekt på behovet av ekonomiskt
bistånd. Arbetet ska utgå från kartläggning och bedömning av stöd på både individuell, myndighetsoch organisatorisk nivå.
Även de deltagare som remitterats till AME från
andra aktörer än Stöd- och försörjningsenheten befinner sig långt från arbetsmarknaden och behöver
mer stöd idag jämfört med för ett par år sedan.
AME behöver vidareutveckla verksamheten för att
på bästa sätt planera arbetsprocesser och resurser
för att nå de förväntade effekter som beskrivs i
kommunens arbetsmarknadsstrategi. Fokus ligger
på förmåga, etablering och inkludering vilket ställer
krav på en lyckad matchning. En hög andel av dem
som står långt ifrån arbetsmarknaden är svaga i
svenska språket och saknar eller har kort utbildningsbakgrund, vilket gör att det kan krävas flera
typer av åtgärder för att stödja dessa människor att
göra stegförflyttningar till egen försörjning. Den
mest hållbara vägen att gå till egen försörjning är
via studier och förvaltningen har goda möjligheter
att skapa kombinerade insatser med utbildning som
komplement till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Under kommande planperiod ska arbetet
med kombinationsutbildning och kombinerade insatser utvecklas.
Ett verktyg för att individer ska närma sig den reguljära arbetsmarknaden är subventionerade anställningar. Genom en subventionerad anställning erhålls exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning
och nätverk vilket förbättrar utsikterna för etablering på den öppna arbetsmarknaden. Under kom-
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mande planperiod ska förvaltningen fortsätta utveckla arbetet med olika former av subventionerade
anställningar för att bidra till ett erfarenhetsbaserat
lärande och minskat socialt utanförskap.
Samverkan med kommunens övriga förvaltningar
och med näringslivet är av stor betydelse för en utvecklad och hållbar matchningsprocess där både individens och arbetsgivarens behov och förutsättningar ska belysas. Det är ett kommungemensamt
ansvar enligt arbetsmarknadsstrategin att få fler i arbete vilket ger positiva ekonomiska effekter för
samhället och inte minst för den enskilde. Näringslivssamverkan beskrivs också under mål 3, skapa
förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.
Som indikatorer för att följa arbetet med arbetsmarknadsstrategin ska antal hushåll som erhåller

ekonomisk bistånd samt antal biståndsmottagare
följas. Andel individer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning är ytterligare en indikator
som ger bilden av de förväntade effekterna fler till
arbete samt minska behovet av ekonomiskt bistånd.
Förväntade effekter
Arbetet med fokusområdena förväntas i ett långt
perspektiv leda till följande:





Fler fullföljda studier genom att avbrott och
andel betyg F minskat.
Höjd utbildningsnivå i Falköping.
Fler i arbete genom fullföljda studier och/eller
genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Minskat antalet individer som har behov av
ekonomiskt bistånd
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

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

Delmål: Erbjuda matchning och ett
utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar
Hållbar matchningsprocess
Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha till jobb. Samverkan med arbetsgivare och andra aktörer som exempelvis AF bidrar till
att förvaltningens utbud av utbildning och andra
tjänster kan matcha efterfrågad kompetens. Matchningsperspektivet ska riktas mot både den lokala och
regionala arbetsmarknaden gällande utbildningsutbud och utformning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förvaltningen genomför systematiska uppföljningar sex månader efter avslutade yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att mäta hur
utbud och efterfrågan av kompetens matchas mot rådande arbetsmarknad. Även subventionerade anställningar följs upp sex månader efter avslut och tillkom
2022 som ny indikator.
Arbetsmarknaden har strukturellt förändrats under
de senaste åren. Pandemins utmaningar och restriktioner samt en snabb digital utveckling med bland annat automatisering av många tjänster har gjort arbetsmarknaden mer komplex och avancerad. Det gör
att det är fortsatt utmanande för förvaltningen att
prognosticera framtida kompetensbehov. Många
som står utanför arbetsmarknaden har svårigheter
med svenska språket och under flera år har förvaltningens pedagogiska verksamheter arbetat aktivt och
systematiskt med språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt. Detta bidrar till att förutsättningarna ökar
för elever med annat modersmål att få en hållbar etablering såväl i samhället som på arbetsmarknaden.
En av de viktigaste parametrarna för att etablera sig
på arbetsmarknaden är en fullföljd gymnasieutbildning. Arbetet med att få elever att fullfölja sina studier beskrivs och följs upp under mål 1, Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.
För att fler ska nå egen försörjning krävs inte bara
ett matchande utbildningsutbud och anpassade arbetsmarknadsinsatser utan det förutsätter också att
arbetsmarknaden är delaktig i arbetet och både tar

emot elever/praktikanter och anställer. Matchningsprocessen går från två håll och det är viktigt att engagera arbetsmarknadens parter för att skapa förutsättningarna för de individer som behöver extra stöd
på sin väg ut i arbetslivet. Förvaltningen ska fortsatt
motivera näringslivet att stärka sitt sociala ansvar för
att skapa ett hållbart Falköping. Här kommer förvaltningens samarbete med bland annat branschråd, nätverk och med Kommunledningsförvaltningens
(KLF) näringslivsenhet att vara av stor vikt. Samverkansstrukturen med KLF näringsliv har utvecklats
till att även omfatta barn- och utbildningsförvaltningen och de tre förvaltningarna arbetar tillsammans fram en gemensam plattform med prioriterade
uppdrag och samverkansområden för att bidra till effekter inom mål 3.
Under mål 1 beskrivs arbetet med att höja medborgarens valkompetens. Matchning mot arbetsmarknaden börjar direkt när eleven/deltagaren/klienten
kommit i kontakt med någon av förvaltningens verksamheter. När individen får en ökad medvetenhet
kring sina valalternativ och tar ansvar för sina beslut
ger det en mer hållbar matchningsprocess. Alla verksamheter inom förvaltningen bidrar till individens
matchningsprocess med olika funktioner som leder
till nästa steg för den enskilde.
Förutom sexmånadersuppföljningarna följs även Andel av AMEs inskrivna deltagare som går till arbete/studier som indikator. Genom att analysera avslutsorsaker tillsammans med sexmånadersuppföljningar går det att undersöka hållbarheten i matchningsprocessen gällande AMEs deltagare.
En drivande utbildningsaktör
I de nationella målen för Vuxenutbildning beskrivs
att den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Förvaltningen kan inte ensam möta efterfrågan på utbildningsplatser inom alla områden som söker kompetens utan det är nödvändigt med samverkan både
på gymnasial och eftergymnasial nivå. Nätverket för
kommunal Vuxenutbildning i Skaraborg har tre pågående uppdrag;
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Utreda och ta fram förslag på en gemensam
struktur för Skaraborg gällande yrkesutbildningar med språkstöd, även kallade kombinationsutbildningar.
Utreda och formalisera regional samverkan utifrån Lärcenter-tanken. Gemensamma möjligheter till att använda Lärcentran som utbildningsnoder, samverkan i kompetensutbildning,
studiemiljöer m.m.
Implementera beslutad organisation för KomX,
där en gemensam funktion syftar till ökad effektivitet, större rättssäkerhet, likvärdighet samt en
gemensam kvalitetsnivå hos de 15 samverkande
kommunerna.

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

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




Bidra till att stärka och motivera det social ansvaret hos arbetsgivare.
Bidra till arbetsmarknadens kompetensförsörjning.
Utvecklad matchning i förhållande till arbetsmarknadsanställningar.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Delmål: Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning
Nästa digitala steg
Digitala system och tekniska lösningar ska verka för att verksamheterna ska bli effektivare och bidra till
högre kvalitet för elever, deltagare,
kunder och klienter. Digitalisering möjliggör högre
grad av flexibilitet och ett större utbud för förvaltningens målgrupp när kurser kan studeras bland annat via distans, närdistans och eller genom andra utbildningsorter. Digitaliseringstakten är högre än någonsin och kräver en kontinuerlig kompetensförstärkning hos medarbetaren. Med högre digital kompetens hos personalen höjs kvalitén inom undervisning och andra erbjudna tjänster men framförallt kan
effektiviteten öka i administrativa processer med
hjälp av tekniska resurser och kunskap om dessa. De
erfarenheter och kunskaper som förvaltningen erhållit under pandemins omställningskrav kommer att
vara utgångspunkten för nästa digitala utvecklingssteg.
Förvaltningens digitaliseringsarbete har stark förankring i Falköpings kommuns digitaliseringsstrategi. AME och Vuxnas lärande ska i respektive verksamhet synliggöra arbete och uppföljning gällande
digitaliseringsfrågor utifrån sina strategiska digitaliseringsplaner. Nämnda plan ska vara vägledande för
verksamheternas arbete med digital utveckling för
att möta utmaningar och tillvarata möjligheter
Under kommande planperiod ska förvaltningen införa e-tjänster inom ekonomiskt bistånd samt undersöka hur automatisering kan effektivisera och kvalitetssäkra delar av administrativa processer. En process att se över gällande automatisering är bland annat handläggning av ekonomiskt bistånd. Med automatisering av delar av processen finns potential att

frigöra resurser för fler personliga möten och förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt på individens matchningsprocess. Arbete fortsätter också
med digitaliseringen av ansöknings- och antagningsprocessen för elever inom Vuxenutbildningen. Frigjord tid för studie- och yrkesvägledare kan istället
läggas på vägledningssamtal med individer vilket
ger högre valkompetens hos denne.
En lärande och utvecklande verksamhet
Medarbetarkapitalet är den absolut viktigaste resursen förvaltningen har och en förutsättning för att bedriva verksamheter med god kvalitet samt nå uppsatta mål. God kvalitet i verksamheterna säkerställs
genom att förvaltningen kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som krävs för att
möta individens behov. Kollegialt lärande och kompetensutveckling driver kvalitén framåt i verksamheten. Verksamhetsöverskridande kollegialt lärande
är bra verktyg för att öka samverkan mellan förvaltningens olika delar och en förutsättning för ett gemensamt synsätt där individen står i fokus.
Transparens och tät kommunikation är betydelsefullt
för att bibehålla och fortsätta utveckla den tillitsbaserade styrningen. Genom att värna ett hållbart medarbetarskap och nära ledarskap vill förvaltningen
skapa ett tillitsbaserat arbetsklimat som kännetecknas av dialog och delaktighet. Där kan chef och
medarbetare gemensamt medverka till att skapa en
god arbetsmiljö, vilket inte minst genomsyrar det
analysarbete som inletts kring orsaker till långvarigt
ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har ett högt förtroende till medarbetarnas verksamhetsnära kompetens och erfarenhet. Tillsammans skapas en effektiv
verksamhet med god kvalitet.
Behöriga lärare är en nationell bristvara men förvaltningen har under de senaste åren legat stabilt med en
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ökning av andelen lärare som undervisar i sin behörighet. Detta säkerställer en god pedagogisk verksamhet.
Kommunens medarbetarenkät genomförs vartannat
år för att ge ett mått på hur personal upplever sin arbetssituation och kommunen/förvaltningen som arbetsgivare. Nöjd medarbetarindex (NMI) har varit
och kommer fortsatt att vara en indikator för förvaltningen.
Förvaltningen ska medvetet och med ett långsiktigt
perspektiv bidra till kommunens minskade klimatavtryck. Genom arbetet med Möbellagret och utveckling av cirkulära varuflöden minskar konsumtionen
av nyproducerade varor och förvaltningen bidrar till
en delningsekonomi i linje med kommunens klimatstrategi.
Processbaserat arbetssätt som stärker
verksamheternas kvalitet
Förvaltningen arbetar ständigt med att systematiskt
utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att förbättra verksamheternas kvalité och erbjudna tjänster.
Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens förändringar på ett lämpligt sätt. Kontinuerlig
uppföljning av såväl kommunens som förvaltningens
mål och verksamheter tillsammans med en relevant
omvärldsanalys skapar förutsättningar för kunna
möta omvärldens förändringar på ett proaktivt och
flexibelt sätt.
För att verksamheterna ska lyckas med sina uppdrag
krävs struktur och ett systematiskt kvalitetsarbete.
kvalitetsstrukturen bygger på dialogbaserade arbets-

sätt för att effektivisera administration och gynna relationerna inom och mellan förvaltningens verksamheter. Med relationsbyggande, delaktighet och kommunikation kan tilliten stärkas vilket bidrar till högre
måluppfyllelse i förvaltningens mål. Uppföljning
och analys är bland de viktigaste delarna i utvecklingsarbetet och helt beroende av att medarbetare har
kännedom om, förståelse för samt delaktighet i arbetet. Genom processbaserat arbete höjs graden av
tvärfunktionellt samarbete vilket gynnar individen
som ofta kan röra sig mellan flera verksamheter under sin tid i förvaltningen. Många utmaningar kräver
dessutom samarbete av kommunens verksamheter
över förvaltnings- och avdelningsgränser, vilket gör
kravet på systematisk uppföljning utifrån helheten
än viktigare.
Förvaltningens alla verksamheter och varje medarbetare bidrar till en god kvalitet genom att alla behandlas rättvist och att relationerna kännetecknas av
öppenhet, respekt och ett gott bemötande. Kommunen är till för invånarna.
Förväntade effekter
Arbetet med fokusområdena förväntas i ett långt perspektiv leda till följande:





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

Nämnds delmål

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en
tillitsbaserad styrning

Tertial 1,2,3
Uppföljning,
tidsperiod

Kommunikatiiva indikatorer

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

Vartannat år
Tertial 2,3
Tertial 2,3
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Kommunens styrkedja
Kommunens 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 sitt uppdrag
och vilken effekt olika kommunala satsningar har.
Vid resultatredovisning presenteras bedömning av
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar
som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete
Återkoppling till nämnd
Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier,
fortsatta studier eller arbete. Den centrala ekonomi-

och målstyrningen har utvecklats under flera år och
arbetet fortgår vilket utmanar förvaltningens processer. Processutveckling är ständigt aktuellt och förutsättningarna för att bedriva utbildning samt erbjuda
matchande arbetsmarknadspolitiska åtgärder förändras i takt med omvärlden. Detta kräver en flexibel
och lösningsorienterad organisation.
Underlag för analys och uppföljning samlas in från
varje verksamhet för att sammanställas och ytterligare analyseras så att nämnden får väl grundade beslutsunderlag. Ju mer som kan tas med i uppföljningar desto trovärdigare bild kan växa fram och
därmed skapas de bästa förutsättningarna för att optimalt fördela resurserna som nämnden beslutar om.
I en tid med mindre ekonomiska medel behöver avvikelser upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan lyftas till nämnd med kort varsel. Förvaltningen för en
kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärldsbevakning och ekonomi.
Nämndens styrkedja
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergripande målen och förvaltningens verksamhetsplan är
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner
som förvaltningens två verksamheter, AME och
Vuxnas lärande, skapar. Utvecklingsplanen syftar till
att bryta ner nämndens uppdrag och intentioner till
mål som ger riktning och värdeskapande arbete i respektive verksamhet. Framgångsfaktorer för ett
lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas
kännedom om och delaktighet i målarbetet. Förvaltningen värnar ett arbetssätt som får delarna att vävas
samman till en helhet där varje medarbetare får förståelse för hur denne är med och bidrar till Falköpings kommuns utveckling. Kännedom om mål- och
ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är
ett ständigt pågående arbete på alla nivåer inom förvaltningen. Med transparens i analys och rapportering ökar delaktigheten och stärks tilliten vilket ytterligare främjar det systematiska kvalitetsarbetet
och utvecklingen av förvaltningens utbud till Falköpings kommuns medborgare.
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Verksamhetsplanering
VP
2022

Prognos
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Volym antal elever

1 750

1 750

1 750

1 750

1 750

Volym antal kursdeltagare

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

340

310

310

310

310

Underlag till verksamhetsplanerning
Verk samhetsområdevuxnas lärande

Verk samhetsområdeAME
Volym antal deltagare

Verksamhetsplanering
Dimensionering och planering av verksamhet inom
förvaltningen är till viss del beroende av faktorer i
omvärlden och kan förändras med relativt kort varsel. Förvaltningen följer nogsamt söktrycket inom de
pedagogiska verksamheterna. På grund av den osäkerhet som råder i omvärlden och i relation till en
eventuell konjunkturnedgång är det svårt att prognosticera hur elev- och deltagarantalet inom förvaltningen kommer att utvecklas.
Den omfattande fjärr- och distansundervisning som
bedrivits under en längre tid inom Vuxnas lärande
fungerar för många elever men är inte optimalt för
alla. Efter pandemin finns tendenser som pekar på
att det kan bli en förlängning av studieprocessen för
en del av de studerande, vilket i sin tur påverkar genomströmningstakten. Därutöver har förvaltningens
målgrupp förändrats och fler behöver längre tid på
sig för att bli redo för nästa steg.
Även AME påverkas av vad som sker i omvärlden
och antalet deltagare är svårprognosticerat. Verksamheterna är beroende av externa aktörer, framförallt AF. Den omställning som AF befinner sig i sedan flera år drabbar de beröringspunkter som förvaltningen har med myndigheten. Antalet anvisningar till praktik inom AME minskar från AF och
därmed troligen också deltagarantalet.

Verksamhetsmässiga risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen
Den osäkra situation som råder i omvärlden gör det
svårt att förutsäga elev- och deltagarantal i förvaltningen. Beroende på statliga beslut kan omställning
behöva ske med kort varsel. Förvaltningen måste
ständigt vara beredd att ställa om och anpassa verksamheten.
Den faktor som bedöms påverka förvaltningen mest
är den polarisering som sker på arbetsmarknaden,
med en förstärkt matchningsproblematik trots en
stark efterfrågan på arbetskraft.
Därtill kommer att oroligheterna i Europa som ger
störningar i samhällsekonomin och inflationen ligger
på höga nivåer. Det finns scenarion där priserna höjs
än mer, vilket sänker samhällets köpkraft och därmed kan en minskad produktion förväntas vilket ger
en konjunkturnedgång. Om så blir fallet, bedöms det
få en stor påverkan på förvaltningens verksamheter.
Precis som under pandemin ger globala händelser
stor påverkan även lokalt och det är svårt att prognosticera framtida konsekvenser. Det krävs en kontinuerlig planering och flexibilitet i verksamheten.
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Personalplanering
Underlag till personalplanering

Budget
2022

Prognos
2022

Plan
2023

144

144

144

2

2

2

Plan
2024

Plan
2025

Verk samhetsområde
Årsarbetare
Rekryteringsbehov
Omsättning/avslut

Personalplanering
Förvaltningen har i nuläget inga vakanser på grund
av brist på kompetens, rekryteringar genomförs enligt plan. Utifrån omvärldsbevakning ses att personalbehovet kommer kvarstå i nuvarande omfattning.
Förvaltningen är i stor utsträckning beroende av vad
som sker i omvärlden gällande exempelvis konjunkturläge, statsbidrag och förändringar i lagar och förordningar. Nationellt finns en sjunkande volym av
elever inom vuxenutbildningen, vilken nu syns även
lokalt. Därför behövs en noggrann resursplanering
och anpassning till verksamheternas volymutveckling löpande.

Kompetensförsörjning (ARUBA)

lärarna är behöriga i de ämnen som de undervisar i
och en hög andel innehar lärarlegitimation. Vuxnas
lärande är den enda verksamhet som har krav på legitimation i yrkesutövning.
En faktor som kan bidra till ett fortsatt högt antal behöriga lärare är att förvaltningen uppmuntrar medarbetare att ta del av statliga satsningar som genomförts för att öka behörigheten bland undervisande
personal. Detta kommer förvaltningen fortsätta att
göra även under planperioden.
Vidare ska det kollegiala lärande även fortsatt utvecklas inom samtliga delar av förvaltningen. Förutsättningar ska skapas för att medarbetare ska få växa
och utvecklas i takt med att verksamheten förändras.

Förvaltningen har lyckats rekrytera behöriga lärare
till Lärcenter och en hög andel av de undervisande
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Ekonomiska förutsättningar
Ekonomiska förutsättnignar (tkr)

Grund
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Volymer & verksamhetsförändring
-100

Kostnader kopplat till nya lokaler
Omställning

1 100

1 100

600

-7 000

1 000

1 000

-6 000

2 100

1 600

-3 200

-3 100

-4 300

-120 800

-121 800

-124 500

Politisk justering
Ev. rik tade bidrag/intäk ter (netto)
Bedömt verkligt underskott
Påverkan budgetram
Generell intäkt/kostnadstäckning
(ink l personal och vhtk öp)
Budgetram

0

-111 600

Ekonomiska resurser för år 2023-2025
baserat på budgetförutsättningar

tillräckliga utifrån att antalet biståndsmottagare är
relativt konstant över tid.

Nämndens budgetram har justerats med 100 tkr utifrån korrigering av hyreskostnad kopplat till hyror
för AME. Nämnden har en omställning om -1 100
tkr att hantera under 2023.

Även om medel tilldelats förvaltningens ram år
2022 med syfte att minska ekonomiskt bistånd, befaras skillnaden mellan tilldelad budget och verkligt
utfall bestå som tidigare år. Bedömningen är att ett
budgettillskott om 7 000 tkr skulle ge nämnden en
budget i balans. I denna bedömning är ingen hänsyn
tagen till eventuella effekter på ekonomiskt bistånd
av den ökade inflationen.

Ekonomiska risker och osäkerheter i
budgetunderlaget
Nämnden är även fortsatt beroende av externa intäkter varav de största är statsbidrag, lönebidrag och
schablonersättning. Personalkostnader är den
största budgetposten.
På intäktssidan minskar schablonersättningen och
ligger väsentligt lägre jämfört med tidigare år.
Statsbidragen kopplat till yrkesutbildningar betalas
ut i förhållande till antal producerade poäng. Här
sker även en viss medfinansiering från kommunen.
Minskat antal elever inom vuxenutbildningen skulle
innebära påverkade intäktsnivåer genom både schablonersättning och statsbidrag för yrkesutbildningar.
Ytterligare en osäkerhet är att de senaste årens budgeterade medel för ekonomiskt bistånd inte varit

Det bör nämnas i sammanhanget att försörjningsstödet visar en sjunkande trend från april 2022 och
framåt. Det är en alltför kort period att bygga långsiktiga bedömningar på men är en utveckling som
behöver följas noga i relation till det ekonomiska
utfallet och budgetarbetet inför kommande planperiod.
Osäkerheten på intäktssidan och utgångspunkten att
starta planperioden med ett befarat underskott
skapar utmanande ekonomiska förutsättningar. För
att möta dessa utmaningar finns en stor medvetenhet om att ansvarsfullt hantera de ekonomiska resurserna.
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Ekonomiska underlag
För år 2023-2025
Nämnd
Ekonomiska underlag
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Underlag till resultatbudget
Underlag till resultatbudget (tkr)

Prognos
2022

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Intäk ter
Avgifter mm

3 358

3 358

3 358

3 358

3 358

Statsbidrag

31 466

31 466

31 466

31 466

31 466

Övriga intäkter

3 180

3 180

3 180

3 180

3 180

Interna intäkter

387

387

387

387

387

Summa intäkter

38 391

38 391

38 391

38 391

38 391

Personalkostnader

-96 944

-96 944

-98 244

-99 344

-101 944

Verksamhetskostnader

-51 166

-42 666

-50 466

-50 366

-50 466

Kapitalkostnader

-600

-600

-600

-600

-600

Interna kostnader

-9 881

-9 881

-9 881

-9 881

-9 881

Summa kostnader

-158 591

-150 091

-159 191

-160 191

-162 891

Resultatbudget

-120 200

-111 700

-120 800

-121 800

-124 500

Kostnader

Kompensation för löneöversynen finns i budgetramen vid årets start istället för att, som tidigare, fördelas under året.
Medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste men
också mest kostsamma resurs. Liksom tidigare år är
externa intäkter viktiga poster, främst statsbidrag
kopplat till yrkesutbildningar samt lönebidrag. Schablonersättning utgör en allt mindre del av förvaltningens intäkter.
För att förvaltningen ska kunna fortsätta bedriva en
effektiv verksamhet med kvalitet och arbeta med de
fokusområden som tagits fram under målen finns en
medvetenhet om att resurser måste användas på
bästa och mest effektiva sätt. Det gäller både ekonomiska och personella resurser.
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Underlag till verksamhetsbudget
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Underlag till verksamhetsbudget (tkr)
Netto

Intäkt

Kostnand

Netto

Netto

Netto

Utbildning av vuxna

-31 104

20 903

-52 149

-31 246

-31 196

-32 126

Arbetsmarknadsenheten

-60 180

15 039

-83 973

-68 934

-69 712

-71 090

Gemensamt

-20 416

2 449

-23 071

-20 622

-20 892

-21 285

-121 800

-124 501

Verk samhetsområden

0
Verksamhetsbudget

-111 700

Vuxnas lärande
För att klara budgetramen är verksamheten beroende av externa intäkter genom schablonersättning
och statsbidrag kopplade till gymnasial yrkesutbildning, vilka betalas utifrån producerade poäng. Viss
medfinansiering sker i nuläget i delar av statsbidragen, där kommunens del är 30 % och statens 70 %.
Allmänna ämnen (grundläggande och gymnasiala
kurser) är, liksom Sfi, en lagstadgad verksamhet.
Resurser planeras nogsamt utifrån vad som ska genomföras i egen regi kontra behov av extern utbildningsanordnare.
Under de senaste åren har schablonersättningen
minskat med betydande belopp. Inför 2023 förväntas än lägre belopp. Söktrycket till Sfi minskar och
verksamheten behöver därmed hantera en volymminskning av elever.
I arbetsmarknadsstrategin lyfts fram att kombinationen av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser är
en väg för individen att höja sin kompetens och
samtidigt skapa kontakt med arbetsmarknaden. Här
ingår Falköping i ett större nationellt projekt som
drivs av Skolverket, i syfte att arbeta fram metoder
för att kombinera Sfi med yrkesutbildning.
Till viss del kan ses en minskad genomströmningstakt inom Vuxnas lärande. Målgruppen har förändrats och fler behöver längre tid för att bli redo för
nästa steg. En förstärkt matchningsproblematik ses,
där en grupp har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, samtidigt som det är brist på kompetens.

38 391

-159 193

-120 802

Den samverkan som skett mellan BUN och KAN
utvecklas ytterligare, då BUN, KAN och KLF näringsliv formar samverkan i en gemensam plattform.

Arbetsmarknadsenheten
De senaste åren har budgeterade medel inte varit
tillräckliga för att täcka behovet av ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll minskar men antalet biståndsmottagare kvarstår på liknande nivåer som
föregående år, vilket gör att det ekonomiska utfallet
kvarstår.
Den ekonomiska prognosen per helår för 2022 visar
ett underskott för nämnden, kopplat till utfall av
ekonomiskt bistånd. I dagsläget är det för tidigt att
se effekter av det pågående arbete som sker med
fördjupad analys inom försörjningsstöd och det kan
antas att samma ekonomiska scenario följer med in
i kommande period. Ett långsiktigt arbete med prioriterade områden utifrån analys och utvecklingsarbete startar under hösten 2022.
Arbetslösheten minskar generellt, men det långvariga ekonomiska biståndet kvarstår på höga nivåer.
Sett över tid är det långvariga biståndet en ökande
andel av det ekonomiska biståndet.
Även om arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar är kommunen en viktig lokal aktör. Ansvaret
för arbetsmarknadsstrategin vilar på KAN, men
samverkan i hela den kommunala organisationen
och utvecklandet av nya arbetssätt kopplade till
strategins intentioner kommer att bli avgörande för
ett bra och hållbart resultat för kommunen som helhet.
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Underlag till investeringsbudget
KOMMUNEN
PROGNOS
UTFALL (2022)

BUDGET (2023)

PLAN (2024)

PLAN (2025)

Möbler

150

150

150

150

Teknisk utrustning

400

400

400

400

Övriga inventarier

150

150

150

150

Summa

700

700

700

700

SUMMA INVESTERINGAR

700

700

700

700

INVESTERINGSBUDGET (tkr)
Re-/löpande investeringar

Nämndens investeringsbudget är 700 tkr per år, vilket är i nivå med föregående år.
Medlen kommer att användas löpande till investeringar i främst teknisk utrustning, där utbyte av datorer enligt plan är den största delen. Även om verksamheterna har för avsikt att utveckla cirkulära varuflöden, exempelvis genom Möbellagret, kan behov
uppstå av att köpa in viss typ av möbler därav budgeteras medel på posten Möbler.
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Återkoppling av budgetunderlaget
Återkoppling till budgetberedningen
KAN har det övergripande ansvaret för Arbetsmarknadsstrategin och övriga nämnder förväntas bidra till målen i strategin i relation till sina uppdrag.
Det kan innebära att nya arbetssätt behöver prövas
och nya samverkansformer behöver tas fram för att
öka antalet personer till arbete. Det är inte uteslutet
att andra nämnders verksamhet påverkas av detta på
olika sätt, inte minst genom att ta emot ett ökat antal personer inom ramen för subventionerad anställning.

Åtgärder för att nå balans till plan
2023-2025
I förvaltningen råder stor medvetenhet om vikten av
att följa kostnader och utfall. En utökad ekonomisk
rapportering sker vid nämndens möten, där nämnden löpande tar del av ekonomiskt utfall.
Förvaltningen fördjupar under 2022 sitt arbete med
analys av orsaker till långvarigt ekonomiskt bistånd
för att nå träffsäkerhet i insatser för individer. Det
är ett långsiktigt arbete som löper under flera år och
bedöms ge effekt på kommande års utfall. Ett strukturerat arbete har inletts, där en orsaksanalys genomförs våren 2022 för att sedan resultera i prioriterade områden att arbeta vidare med de kommande
åren.
Utöver detta sker en utökad användning av subventionerade anställningar kopplat till de medel nämnden tilldelades i 2022 års ram, där inriktningen är
att individer förflyttas från ekonomiskt bistånd till
en arbetsmarknadsanställning.
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XXX-FÖRVALTNINGEN Datum

d

Falköpings kommun
521 81 Falköpings
0515-88 50 00
www.falkoping.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-11
KAN 2022/00060

Antagande av utbildningsplan för sammanhållen
utbildning för vissa nyanlända invandrare i Falköpings
kommun 2022-2024
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Utbildningsplan för
sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare i Falköpings
kommun 2022-2024.
Sammanfattning
Utifrån revidering av Skollagen (2010:800) med avseende på införandet av
sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare ska den
sammanhållna utbildningen följa en plan som beslutats av hemkommunen.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan som inte leder till några
direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. Förslaget till beslut är att
kompetens- och arbetslivsnämnden antar Utbildningsplan för sammanhållen
utbildning för vissa nyanlända invandrare i Falköpings kommun.
Bakgrund
Skollagen (2010:800) har reviderats med avseende på införandet av
sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare. Den kommunala
vuxenutbildningen ska tillhandahålla en sammanhållen utbildning för sådana
nyanlända som tar del av insatser som avses i lagen (2017:584) om ansvar för
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som på grund av kort
utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden för insatserna.
Den sammanhållna utbildningen ska följa en plan som beslutas av
hemkommunen.
Förvaltningens bedömning
Då varje kommun ska ha en utbildningsplan för utbildningsplan för
sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare och kompetensoch arbetsförvaltningen har ansvar för den sammanhållna utbildningen i
Falköpings kommun bedömer förvaltningen att kompetens- och
arbetslivsnämnden bör besluta enligt förslag.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen | Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Anna Carlsson | Nämndsekreterare | | anna.carlsson@falkoping.se
Falköpings kommun, 52181 Falköping | Växel 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744

1 (2)

2 (2)

Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 202208-11
Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för vissa nyanlända
invandrare i Falköpings kommun.

Beslutet ska skickas till
Åsa Sandberg, rektor

Åsa Sandberg
Rektor

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för vissa nyanlända
invandrare i Falköpings kommun
PLAN

Typ av styrdokument
Beslutsinstans
Fastställd
Diarienummer
Giltighetstid
Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
Tidpunkt för
aktualitetsprövning

Plan
Kompetens- och arbetslivsnämnden
2022-08-24
KAN 2022/60
2022-08-01 – 2024-12-31
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Förvaltningschef
Augusti varje år eller vid behov.
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Bakgrund
Skollagen (2010:800) har reviderats med avseende på införandet av
sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare. Lag (2022:109).
Bestämmelserna om sammanhållen utbildning träder i kraft 2022-08-01.

Målgrupp
Den kommunala vuxenutbildningen ska tillhandahålla en sammanhållen
utbildning för sådana nyanlända som tar del av insatser som avses i lagen
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete
under tiden för insatserna. Arbetsförmedlingen är den myndighet som
anvisar den enskilde till sammanhållen utbildning.
Den sammanhållna utbildningen ska följa en plan som beslutas av
hemkommunen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om
utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.

Syfte
Av skollagen framgår att den sammanhållna utbildning som kommunerna
ska tillhandahålla för vissa nyanlända invandrare syftar till att i strukturerad
form ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera
vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Nyanlända elever ska få ta del
av sammanhållna studier, motsvarande vad som bedöms vara studier på
heltid, som möter elevernas behov för att kunna studera vidare eller etablera
sig på arbetsmarknaden.

Omfattning
Enligt skollagen ska kommunen tillhandahålla sammanhållen utbildning för
vissa nyanlända invandrare under etableringsperiodens 24 månader.
Utbildningen ska i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 23
timmars undervisning per vecka. För varje elev ska en individuell studieplan
upprättas.

Inför utbildningsstart
Arbetsförmedlingen är den myndighet som anvisar till sammanhållen
utbildning och meddelar den kommunala vuxenutbildningen vilka
kommuninvånare som anvisats och för hur lång tid beslutet om
sammanhållen utbildning gäller för den enskilde. Nyanlända elever som ska
påbörja en sammanhållen utbildning kan i en inledande kartläggning få sina
kunskaper och erfarenheter bedömda och det finns möjlighet till validering
av elevers kunskaper. De nyanlända eleverna ska erbjudas studie- och
yrkesvägledning.
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Den sammanhållna utbildningens
inriktning
Den sammanhållna utbildningen ska:
 ha språk – och kunskapsutvecklande innehåll
 vara relevant för vardags-, samhälls-, arbetsliv samt vidare studier
 ska bidra till en god etablering i det svenska samhället
 vara arbetslivsrelevant och tillvarata elevernas tidigare erfarenhet av
arbets- och vardagsliv
 möta individernas behov och mål
 omfatta minst 23 timmars undervisning i genomsnitt per vecka

Den sammanhållna utbildningens
innehåll
Den sammanhållna utbildningen kan omfatta följande kurser och främjande
insatser som kombineras utifrån elevers behov och mål:
 Svenska för invandrare (omfattande minst 15 timmars undervisning i
genomsnitt per vecka)
 Orienteringskurser med ett eller flera av följande syften:
- Medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval
- Ge ökade studietekniska färdigheter
- Ge stöd i form av yrkessvenska
- Ge grundläggande digital kompetens
 Ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i
Sverige
 Kurser på grundläggande eller gymnasial nivå.
 Praktik
Vidare ingår även andra insatser, utifrån den enskildes behov och mål, som
är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling som exempelvis fördjupad
studie- och yrkesvägledning och studiebesök.

Samverkan
Samverkan ska ske med Arbetsförmedlingen enligt ovan.
Vuxenutbildningen samverkar också med andra delar av kommunen som
kan vara aktuella, exempelvis Arbetsmarknadsenheten. Den strukturerade
och väletablerade samverkan mellan kommunala vuxenutbildningar inom
delregion Skaraborg berör även planering av sammanhållen utbildning.
Samarbete kan ske med andra myndigheter och organisationer utifrån
behov.

4

Uppföljning av elevens utbildning
Uppföljning av elevens utbildning inom sammanhållen utbildning sker inom
ramen för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet på Vuxenutbildningen.
Uppföljningen delges Arbetsförmedlingen.

Uppföljning av utbildningsplanen
Uppföljning av elevens utbildning inom sammanhållen utbildning sker inom
ramen för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet på Vuxenutbildningen.
Uppföljningen delges Arbetsförmedlingen och andra samverkansparter.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-11
KAN 2022/00062

Antagande av avtal gällande samhällsorientering i
Skaraborg 2023-2024
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar reviderat och förlängt
samverkansavtal för Samhällsorientering i Skaraborg.
Sammanfattning
Vuxenutbildning i Skaraborg har sedan 2014 ett samverkansavtal gällande
samhällsorientering som revideras löpande. Förslaget till reviderat avtal
gäller 1 januari 2023 till 31 december 2024 och har beretts, förankrats och
godkänts av Skaraborgs skol- och utbildningchefsgrupp samt nätverket för
Vux Skaraborg. Då båda dessa grupper rekommenderar samverkande
kommuner att anta avtalet bedömver förvaltningen att kompetens- och
arbetslivsnämnden bör besluta enligt förslaget. Planen i sig leder inte till
några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. Förslaget till beslut är
att kompetens- och arbetslivsnämnden antar det reviderade avtalet.
Bakgrund
Vuxenutbildning i Skaraborg, 15 kommuner i samverkan, har sedan 2014 ett
samverkansavtal gällande samhällsorientering som revideras löpande.
Förslaget till reviderat avtal gäller 1 januari 2023 till 31 december 2024.
Revideringar i samverkansavtalet har som syfte att förtydliga ansvar och
innehåll för samordnande kommun och övriga medverkande kommuner.
Avtalsförslaget är berett, förankrat och godkänt i Skaraborgs skol- och
utbildningschefsgrupp och i nätverket för Vux Skaraborg och rekommenderar
kommuner i Skaraborg att anta avtalet för samhällsorientering.
Förvaltningens bedömning
Förslaget till avtal har beretts och förankrats i samt godkänts av Skol- och
utbildningschefsgruppen i Skaraborg och nätverket för Vuxenutbildning i
Skaraborg. Då båda dessa grupper rekommenderar samverkande kommuner
att anta avtalet bedömer förvaltningen att kompetens- och arbetslivsnämnden
bör anta avtalet.
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen | Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Anna Carlsson | Nämndsekreterare | | anna.carlsson@falkoping.se
Falköpings kommun, 52181 Falköping | Växel 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från kompetens- och förvaltningen, 2022-08-11
Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg

Beslutet ska skickas till
Åsa Sandberg, rektor

Åsa Sandberg
Rektor

Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka om samhällsorientering.
Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda samhällsorientering i enlighet med Lag
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt Förordning (2010:1138) om samhällsorientering
för vissa nyanlända invandrare. Målsättningen är att genom samverkan i Skaraborg erbjuda en kvalitativ
och kostnadseffektiv samhällsorientering enligt de lagstadgade kraven.
Utgångspunkter för en kvalitativ samordning av samhällsorienteringen är flexibla lösningar.
§ 1 Parter
Denna överenskommelse om kommunsamverkan som avser Samhällsorientering Skaraborg är mellan de
medverkande kommunerna och samordnande kommun. Skövde kommun är samordnande kommun.
Med samordnande kommun avses i detta avtal den kommun som är huvudman för samhällsorienteringens
verksamhet.
Med medverkande kommun avses i detta avtal samtliga kommuner som undertecknat detta avtal och
därmed ingår i samarbetet (inkluderar den samordnande kommunen).
§ 2 Syfte och mål
Det övergripande syftet och målet är att alla nyanlända i Skaraborg ska få en samhällsorientering av hög
kvalitet.
Syfte och mål är att bidra till att kommunerna följer Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt
Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
§ 3 Målgrupp
Detta avtal gäller samhällsorientering för nyanlända som omfattas av Lag (2017:584) om ansvar för
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare samt Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare.
§ 4a Ansvar
Samordnande kommun ansvarar för:
➢ Samordning av behov av samhällsorientering.

➢ Kontakter med de medverkande kommunerna.
➢ Att planera, erbjuda, genomföra och utvärdera kurser i samhällsorientering i enlighet med Lag (2013:156)
om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare och Förordning (2010:1138) om
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare till anmälda deltagare från samverkanskommunerna
och alternativt hänvisa till annan aktör.
➢ Anställning, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling av samhällskommunikatörer.
➢ Närvarorapportering skall ske till kontaktpersoner för aktuell kommun efter andra kurstillfället.
➢ Att deltagarintyg utfärdas där omfattning och innehåll framkommer.
➢ Viss omvärldsbevakning, bevaka aktuell lagstiftning.
➢ Att ta fram ett årligt underlag till länsstyrelsens nationella uppföljning av samhällsorientering.
➢ Årlig rapportering till vuxrektorsgruppen.
➢ Årlig rapportering till skol- och utbildningschefsgruppen och socialchefsgruppen.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Den medverkande kommunen ansvarar för:
Att det finns en ansvarig kontaktperson i kommunen.
Framtagande av lokal plan för samhällsorientering.
Att allt känt behov anmäls och avanmäls fortlöpande till samordnande kommun.
Att delge deltagarna information om kursen och kallelse med tid och plats samt att tillhandahålla
nödvändig teknisk utrustning vid kurstillfällena.
Att de deltagarintyg som utfärdats av samordnande kommun överlämnas till deltagarna.
Vid avanmälan av deltagare senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 25% av deltagaravgiften.
Att årligen rapportera till länsstyrelsens nationella uppföljning av samhällsorientering.

Värdkommun, den kommun där kurs är förlagd, ansvarar för:
➢ Att upplåta lokal för kursen med den för kursen nödvändiga tekniska utrustningen.
§ 4b Samverkan och delaktighet
Samordningen av samhällsorienteringen tillhör organisatoriskt Skövde kommun, Sektor medborgare och
samhällsutveckling, Vuxenutbildning Skövde.
En samverkansgrupp bestående av kontaktpersoner för samhällsorientering i de medverkande
kommunerna ska fungera som referensgrupp och ge råd och vägledning i utvecklingsarbetet.
Samverkansgruppens uppgift är att hantera frågor av övergripande karaktär, principiella frågeställningar
och policyfrågor. Samverkansgruppen medverkar i att ta fram mål och analys av den årliga
kvalitetsrapporten. Kommunernas rektorer för vuxenutbildning ska delges den årliga kvalitetsrapporten.
§ 5a Deltagarutvärdering
Samordnande kommun ansvarar för att utvärdering av kursen i samhällsorientering sker i anslutning till
avslutande kurstillfälle.
Indikatorerna syftar till att mäta att samhällsorienteringen är kvalitetsstark samt uppnår de lagstadgade
kraven.
§ 5b Indikatorer
• Omfatta minst hundra timmar.
• Om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar väl.

•
•

Påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och den ska normalt vara
avslutad ett år efter det att den påbörjats.
Minst 85 procent av deltagarna ska vara nöjda eller mycket nöjda.

§ 6a Kostnader för samordning
Samtliga avtalsparter betalar en årlig avgift för att delta i samverkan. Avgiften är procentuellt beräknat
utifrån kommuninvånarantalet per den 1 november. Grundavgiften räknas upp med 2,5 % årligen för att
täcka lönekostnaden för samordningstjänst, grundutbildning av nya kommunikatörer samt
kompetensutveckling för samhällskommunikatörer. Ersättningen justeras årligen. Uppräkning hänförs till
aktuellt löneläge för tjänsten samt aktuella administrationskostnader.
§ 6b Kostnader för genomförande
Utöver kostnader för samordning tillkommer det en interkommunal ersättning per deltagare vilket avser
kursspecifika kostnader, så kallad deltagaravgift. Deltagaravgiften räknas upp med 2,5 % årligen till 6300
kronor per deltagare år 2023 och 6450 kronor per deltagare 2024.
§ 7 Fakturering
Varje kommun ska årligen senast den 1 april betala sin del av grundavgiften till den samordnande
kommunen, beräkningsgrund enligt § 6a. Skövde kommun skickar årligen ut faktura till respektive
medverkande kommun.
§ 8 Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2024-12-31. Ett nytt reviderat avtal ska tas fram
senast 6 månader före avtalstidens slut. Avtalet kan sägas upp under pågående avtalstid. Om någon av
parterna vill säga upp avtalet ska detta ske minst 6 månader före utgången av pågående kalenderår.
Avtalet kommer därefter att sluta gälla från och med 1 januari påföljande kalenderår.

§ 9 Tvist
Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan de tvistande parterna. Om detta visar sig ogörligt
ska tvisten prövas av allmän domstol enligt svensk rätt.
§10 Övriga villkor
Parterna är överens om att det kan uppstå förändringar i förutsättningarna för detta avtal till exempel
ändrad lagstiftningen som medför behov av tillägg eller förändringar i detta avtal. Tillägg och
förändringar i detta avtal ska för att vara giltigt undertecknas av samtliga parter.
Om förutsättningarna för verksamheten enligt denna överenskommelse väsentligt ändras har respektive
part rätt att påkalla omförhandling av samverkansavtalet. Om omförhandling påkallas enligt denna
paragraf är övriga parter skyldiga att förhandla.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-11
KAN 2022/00061

Antagande av plan för samhällsorientering för
nyanlända i Falköpings kommun
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Plan för samhällsorientering för
nyanlända i Falköpings kommun.
Sammanfattning
Varje kommun ska enligt lag ha en plan för samhällsorientering och erbjuda
samhällsorientering. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan som
inte leder till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. Förslaget
till beslut är att kompetens- och arbetslivsnämnden antar Plan för
samhällsorientering för nyanlända i Falköpings kommun.
Bakgrund
Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda
samhällsorientering i enlighet med lag (2017:584) om ansvar för
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, lag (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt Förordning
(2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
Förvaltningens bedömning
Då varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och kompetensoch arbetsförvaltningen har ansvar för samhällsorientering i Falköpings
kommun bedömer förvaltningen att kompetens- och arbetslivsnämnden bör
besluta enligt förslag.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag
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Plan för samhällsorientering för nyanlända i Falköpings kommun,
2022-08-11

Beslutet ska skickas till
Åsa Sandberg,

Åsa Sandberg
Rektor

Plan för samhällsorientering för
nyanlända i Falköpings kommun
PLAN

Typ av styrdokument
Beslutsinstans
Fastställd
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Giltighetstid
Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
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aktualitetsprövning
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Augusti 2024
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Bakgrund
Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda
samhällsorientering i enlighet med lag (2017:584) om ansvar för
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, lag (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt Förordning
(2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Syfte
Syftet med samhällsorientering är att underlätta etablering i arbets- och
samhällsliv, ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och
en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.
Deltagarna ska utveckla sin kunskap om mänskliga rättigheterna
grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och
skyldigheter, samhällets organisation och praktiskt vardagsliv.

Innehåll
Samhällsorientering genomförs på modersmål eller språk som deltagaren
behärskar väl, innehållet utgår från de områden förordningen föreskriver:
 Att komma till Sverige
 Att bo i Sverige
 Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 Individens rättigheter och skyldigheter
 Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 Att påverka i Sverige
 Att vårda sin hälsa i Sverige
 Att åldras i Sverige

Omfattning och genomförande
Samhällsorientering för nyanlända ska omfatta minst 100 timmar.
Skaraborgs kommuner har tecknat ett samverkansavtal gällande
samhällsorientering. Avtalet omfattar såväl struktur som praktiskt
genomförande. Samordningen av samhällsorientering sker genom
vuxenutbildningen i Skövde kommun.

Intyg
Efter avslutad kurs utfärdas ett deltagarintyg. Vid flytt eller avbrott av annat
skäl utfärdas delintyg.

Uppföljning
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen följer kontinuerligt upp
samhällsorientering avseende dess omfattning, innehåll, upplägg,
genomförande, kvalitet och deltagarnas medinflytande.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-17
KAN 2022/00059

Besvarande av remiss om Strategi och
handlingsprogram för kommunägd skog
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att inte svara på remissen om
Strategi och handlingsprogram för kommunägd skog.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltingen har tillsammans med representanter från
kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat
ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog.
Förvaltningen bedömer att strategi och handlingsprogram för kommunägd
skog inte berör någon av verksamheterna och föreslår att remissen inte
besvaras. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta
ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte
behöver tas.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltingen har tillsammans med representanter från kulturoch fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett
förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. Syftet med
strategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att befintlig
skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska , sociala kulturella
och ekonomiska värden.
Förslaget på strategi och handlignsprogram för kommunägd skog har skickats
på remiss till alla nämnder med svar senast 30 september.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer utifrån nämndens ansvar i reglementet att strategi
och handlingsprogram för kommunägd skog inte berör någon av
verksamheterna.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen | Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
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Beslutsunderlag
Lista de handlingar som ska skickas med kallelsen till de förtroendevalda
och som därmed ska ligga till grund för nämndens beslut.
Beslutsunderlagen listas i en punktlista med förvaltningens tjänsteutlåtande
överst och sedan övriga dokument i fallande ordning utifrån datering.




Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,
2022-08-17
Delegationsbeslut gällande remiss av strategi och handlingsprogram
för kommunägd skog, 2022-06-30
Strategi och handlingsprogram för kommunägd skog, 2022-06-30

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef

Ann-Charlotte Lilja
Förvaltningschef

DELEGATIONSBESLUT
2022-06-30
KS 2022/00324

1 (1)

Alla nämnder

Remiss av strategi och handlingsprogram för
kommunägd skog
Delegationsbeslut
1 Förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog skickas
på remiss till alla nämnder med svar senast den 30 september 2022.
Delegationsbeslut enligt
Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022,
§ 6.
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med representanter från
kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat
ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog.
Dokumentet är det första för kommunens skogsinnehav. Syftet med
skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att
befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala,
kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd
skog.
Falköpings kommun ska sträva mot att genom sitt skogsinnehav bevara och
utveckla den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, rekreations‐ och
upplevelsevärden till förmån för kommunens invånare. Samtidigt ska
skogens ekonomiska värden tas tillvara genom föredömligt utförda
skogsskötselåtgärder och lämpliga avverkningsmetoder användas för ett
hållbart skogsbruk.
Alla nämnder har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.
Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 30 september
2022. Meddela om förlängd svarstid skulle behövas.

Linda Karelid
Kanslichef
Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen
Linda Karelid Kanslichef
linda.karelid@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744
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Inledning
Detta strategidokument är det första för kommunens skogsinnehav. Det består
av en strategi och ett handlingsprogram för förvaltning av kommunens
skogsinnehav, det vill säga en skogsstrategi. Enligt naturvårdsprogrammet för
Falköpings kommun vilket antogs den 28 februari 2018 ska en tätortsnära
skogsbruksplan som gynnar naturvård och friluftsliv upprättas för kommunägd
mark.
I skogsvårdslagens portalparagraf står det att ”skogen ska skötas så att den
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden
behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”
De sociala värdena nämns inte specifikt i lagtexten, inte heller i den så kallade
hänsynsparagrafen, där det i stället nämns att ”hänsyn ska tas till naturvårdens
och kulturmiljövårdens intressen”.
I regeringens proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster framhålls att begreppet naturvårdens intressen innefattar även
skogens sociala värden. Skogsstyrelsen föreslog i en utredning 2013
definitionen ”Skogens sociala värden är de värden som skapas av upplevelser
av skogen”.
Skogen är en mycket viktig resurs för kommunens invånare eftersom skogen
används för rekreation och naturupplevelse. Den vanligaste typen av
fritidsaktiviteter är promenader, löpning, utflykter, hundrastning, orientering,
skidåkning, ridning, cykling, samt bär- och svampplockning. Skogen är också
viktig för naturstudier och utomhuspedagogik samt en viktig lekplats för barn.

Syfte
Syftet med skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så
att befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala,
kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd
skog.

Förutsättningar
Falköpings kommun äger cirka 533 hektar skogsmark (juni 2022). Arealen
innefattar 170 hektar skog i de kommunala naturreservaten (Bestorp, Gröna
mad, Mössebergs östsluttning, Väggårdsskogen och Väsmestorp) vilka förvaltas
enligt skötselplanerna. Större delen av skogsinnehavet är beläget nära tätorterna.
Kommunstyrelsen har det formella ansvaret för kommunens skogsskötsel.
Skogsmark som är detaljplanelagd räknas inte som skog i lagens mening och
här gäller inte skogsvårdslagen fullt ut, till exempel behövs ingen
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avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen för andra ändamål än virkesproduktion.
Stadsbyggnadsavdelningen förvaltar skogen med hjälp av en konsult i enlighet
med skogsbruksplanen. De praktiska skogsbruksåtgärderna utförs i dagsläget av
upphandlade entreprenörer.
Kommunens skogsinnehav är idag certifierat genom FSC- och PEFC-standard.
Certifieringen ställer krav på att skogsbruket sköts på ett miljöanpassat sätt, att
socialt ansvarstagande tas och att skogar brukas på ett ekonomiskt livskraftigt
sätt. Certifieringen ställer även krav på samråd i samband med skogliga
åtgärder, detta kan till exempel vara samrådsmöten med fritidsorganisationer.
Läs mer om FSC och PEFC:
Vanliga frågor och svar | Forest Stewardship Council (fsc.org)
Det här är PEFC - Svenska PEFC

Nationella miljömål
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål som ska leda till
ekologiskt hållbar utveckling. Det övergripande målet är att vi ska lämna över
ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. I
regeringens proposition konstateras att de nationella målen inte kan nås enbart
genom statliga insatser. Det krävs medverkan från kommunerna, näringsliv och
ideella föreningar.

Regionala tilläggsmål för Levande skogar
Förstärkt biologisk mångfald.
Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved ska
jämfört med 2020 fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat
och nationalparker.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra
Götalands län
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan
för grön infrastruktur som omfattar land- och vattenmiljöer i Västra Götalands
län, Rapport 2019:21. Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur
som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors
välbefinnande. Här finns ett antal mål som kan appliceras på en kommunal
skogsstrategi:
1. Bevara och öka andelen lövrika miljöer i kommunala skogsbruksplaner,
samt naturvårdsåtgärder för att gynna lövträd i skogsbestånd och
övergångsmiljöer. Detta utförs för att gynna naturvård samt rekreation
och friluftsliv, och genomförs på kommunal mark i tätortsnära skogar
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2.

3.

4.

5.

eller i områden med betydelse för rekreation och levande friluftsliv
(koppling till åtgärd för miljömålen BK1).
Införa tätortsnära hyggesfria områden i kommunala skogsbruksplaner
för att få uppvuxna skogar med ökad trädslags- och åldersvariation för
att gynna naturvård samt rekreation och friluftsliv (åtgärd BK1).
Öka andelen ädellövskog genom bland annat det statliga stödet för
ädellöv. Åtgärder är prioriterade i stödhabitat eller spridningslänkar
mellan värdekärnor inom värdetrakter för ädellövskog De kan även
utföras för att gynna rekreation och friluftsliv.
Förstärka skogslandskapets övergångsmiljöer genom att gynna
brynmiljöer, skyddsvärda träd och kantzoner längs vattendrag och
myrar. Åtgärder kan vara att skapa gradvisa övergångar från öppen
mark till skogsmiljön. Bärande träd och buskar samt lövträd i
övergångsmiljöer kan sparas vid skogsbruksåtgärder för att skapa
stödhabitat och spridningslänkar till värdekärnor eller lövrika miljöer.
Åtgärder kan läggas in i gröna skogsbruksplaner eller skötselplaner
(SO11, SO15).
Bilda nya områdesskydd, som naturreservat och biotopskyddade
områden, vilka stärker värdetrakter och värdekärnor (SO4, SO15).

Agenda 2030
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som
innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar utveckling. Målen ska vara uppnådda till år 2030 i alla länder. Följande
mål har koppling till skogsstrategin:
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Syftena relevanta för kommunen är
skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem.
Att hållbart bruka skogar utan att påverka biologisk mångfald negativt, att hejda
och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder
Skogsstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram målbilder för god
miljöhänsyn vid skogsbruket. Målbilderna talar handfast och tydligt om vilken
hänsyn som behövs vid olika skogsbruksåtgärder för att det skogspolitiska
miljömålet ska nås. Vidare ska de utgöra grund för utbildning, rådgivning och
uppföljning av miljöhänsyn. Målbilderna bör genomsyra planeringen och
framförallt utförandet av skogsbruksåtgärder.
Läs mer: Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn

Naturvårdsprogram för Falköpings kommun 2018
Falköpings kommun antog ett nytt naturvårdsprogram den 26 februari 2018.
Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens intressen
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och ska vara Falköpings kommuns långsiktiga strategidokument när det gäller
bevarandet av de naturvärden som finns inom kommunen. I
naturvårdsprogrammet ingår ett handlingsprogram för naturvårdsarbetet i
Falköpings kommun. Handlingsprogrammet anger hur kommunen kan bidra till
de nationella miljömålen. Ett flertal av förslagen syftar till att Falköpings
kommun ska vara ett föredöme när det gäller skötsel av egna marker som är
värdefulla ur naturvårdssynpunkt och för friluftslivet. I handlingsprogrammet
finns följande strategier:
• Den biologiska mångfalden i kommunen ska bevaras och utvecklas så att
nuvarande och framtida generationer får tillgång till en god livsmiljö med rika
naturupplevelser.
• Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas vid all fysisk planering,
bygglovsprövning, dispensprövning av strandskydd eller annan exploatering.
• Falköpings kommun ska vara ett föredöme när det gäller skötsel av egna marker
som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt och för friluftslivet.
Läs mer: Naturvårdsprogram handlingsprogram 20180226.pdf (falkoping.se)
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Strategi och handlingsprogram för
Falköpings kommuns skogsinnehav
En arbetsgrupp (skogsgruppen) med representanter från
kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat vid framtagandet av
skogsstrategi och handlingsprogram. Det finns dels en övergripande strategi för
skogsskötseln och dels ett handlingsprogram för hur skogsbruket ska bedrivas
på kommunägd mark. Strategin och handlingsprogrammet ska bidra till att
uppfylla de nationella miljömålen som berör skogen, regionala mål som berör
skogen samt mål 15 i Agenda 2030. Naturvårdsprogrammet för Falköpings
kommun ska vara vägledande. Skogsgruppen ska fortsätta att träffas
regelbundet för att aktualisera, diskutera och gemensamt bidra till att strategin
och handlingsprogrammet efterlevs. Likaså ska målet för dessa möten vara att
de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella värdena hålls levande och
aktuella.

Övergripande strategi för skogsskötseln
Falköpings kommun ska sträva mot att genom sitt skogsinnehav bevara och
utveckla den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, rekreations‐ och
upplevelsevärden till förmån för kommunens invånare. Samtidigt ska skogens
ekonomiska värden tas tillvara genom föredömligt utförda skogsskötselåtgärder
och lämpliga avverkningsmetoder användas för ett hållbart skogsbruk.












Skötseln bör genomsyras av mångbruk (naturvårds-, sociala och
ekonomiska mål)
Låt de nationella, regionala och lokala målen styra skötseln av skogen
Sköt skogen dynamiskt (prova olika tekniker, gynna många av målen,
tänk nytt)
Låt skog och träd bli gamla
Öka andelen lövträd
Använd naturlig föryngring där så är möjligt och utnyttja spontana
föryngringar
Skapa ny skog, nya gläntor och nya vattendrag
Anpassa skötseln efter brukarnas aktiviteter (friluftsliv, rekreation,
vistelse, sport, återhämtning, naturpedagogik)
Sök kostnadseffektiva metoder men undvik storskalighet
Använd skogsskötseln som ett sätt att öka allmänhetens kunskap om
skog
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Handlingsprogram för skogsskötseln
Ekologiska mål (kopplade till de nationella miljömålen Levande
skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt
växt- och djurliv, samt Agenda 2030)
Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på
produktiv skogsmarksareal utanför reservat. Med äldre lövrik skog avses skog med mer än 25
procent volym lövträd och äldre än 60 år. Med gammal skog avses skog över 120 år (enligt
naturvårdsprogram för Falköpings kommun).






Selektiva röjningar och gallringar utförs som gynnar lövträd. T ex röjning av granföryngring i
lövskogsbestånd. Utförs i NS-bestånd (bestånd med naturvårdsändamål och skötsel).
Vid återplantering av gran bör en zon närmast spår och leder återplanteras med lövträd.
Ädellövträd ska gynnas vid röjningar och gallringar.
Gamla grova lövträd bör friställas och lämnas som evighetsträd.
Mängden död ved ska öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat.

Bedriva skogsbruket utifrån skogsstyrelsens målbilder












Träd med risbon lämnas vid gallring och slutavverkning.
Hålträd samt träd som kan utvecklas till boträd lämnas kvar. Viktiga träd för hålbyggare är
asp, tall, och ädellövträd.
Sälg ska gynnas. Låt sälgen bli grov och kapa ej bort döda eller döende stamdelar eller grenar.
Spara grov asp och grov hassel.
Spara tidigare frivuxna hagmarksgranar.
Skog i anslutning till berg, blockmarker, raviner, strandzoner, moränryggar, större flyttblock
och odlingsrösen ska ej slutavverkas utan lämnas till fri utveckling.
Öppna upp små gläntor i lämpliga skogsbestånd genom att träd tas ned på ett mindre område.
Gläntan skapar förutsättningar för variation i ålder och trädslag.
All kommunägd skogsmark ska även fortsättningsvis vara miljöcertifierad (enligt
naturvårdsprogram för Falköpings kommun).
Kemiska bekämpningsmedel får inte användas inom skogsbruket.
Gödsling av skog får inte ske.

Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd





Inventeringen av skyddsvärda träd ska uppdateras kontinuerligt allteftersom ny kunskap
tillkommer (enligt naturvårdsprogram för Falköpings kommun).
Träd som har potential att utvecklas till jätteträd ska bevaras och vara koordinatsatta.
Skyddsvärda träd samt ersättningsträd ska frihuggas vid behov.
Lokala rutiner för skyddsvärda träd på kommunägd mark ska tillämpas (enligt
naturvårdsprogram för Falköpings kommun).
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Skapa goda miljöer för pollinerare







Skapa/utveckla skogsbryn med bärande träd och buskar.
Gynna bärande träd och buskar samt sälg.
Spara gamla träd och stubbar som kan bli bostäder åt pollinerare.
Låt betesdjur beta i skog som gränsar till öppen betesmark.
Lämna grov död ved i solexponerade lägen.
Bibehåll luckor genom att inte hjälpplantera i smärre luckor som uppkommer efter plantering.
Spontant uppkomna luckor, där trädplantor har svårt att överleva, har bättre förutsättningar att
förbli varaktigt öppna.

Hållbar markanvändning vid våtmarker







Avverkning och utkörning av virke ska planeras och utföras på sådant sätt att skador på mark
och vattendrag inklusive dess närområden undviks.
Hänsyn ska tas till skogens vattenmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder på kommunägd
mark. Blå målklassning införs i kommunens skogsbruksplan. Det innebär att planen tar
hänsyn till skogens vattenmiljöer.
Arealen sumpskog ska öka. Diken läggs igen och dämningsarbeten utförs där det är möjligt
för att kunna skapa nya sumpskogar eller förbättra de gamla.
Nya våtmarker tillskapas på lämpliga platser, t ex i naturliga sänkor mm. Finansiering kan ske
med hjälp av LOVA- eller LONA-bidrag.

Förekomsten av främmande invasiva arter ska minska


Främmande invasiva arter ska bekämpas på kommunägd mark i enlighet med
bekämpningsplanen.

Sociala och kulturella mål
(kopplade till miljömålen Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, samt Agenda
2030)
Kända kulturlämningar som omfattas av begreppet övrig kulturhistorisk lämning


Forn- eller övrig kulturhistorisk lämning ska om möjligt synliggöras.

Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden
ska värnas och bibehållas samt tillgängliggöras för människan




Motionsspår och markerade leder ska vara framkomliga och får ej skadas vid skötselingrepp.
Utsikten ska bevaras vid ett antal utpekade strategiska platser genom regelbundna
röjningar/hamlingar, även i naturreservat där så är möjligt enligt föreskrifterna.
Nyttjandet av skolskogar som används i pedagogiskt syfte ska uppmuntras.
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Huvudentréer ska ha en inbjudande utformning.
I den tätortsnära skogen ska tillgänglighet och den upplevda tryggheten stärkas där det är
möjligt.
Kommunen bör utöka sitt skogsinnehav i tätortsnära områden där det finns brist på skogliga
rekreationsmiljöer.

Ekonomiska mål





Skogsbruket ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Bestånd avsatta för produktion ska ge hög ekonomisk avkastning. Avkastningskravet ska
balanseras mot övriga mål.
Mindre isolerade skogsområden med produktionsändamål, vilka är ej ekonomiskt hållbara och
belägna långt från tätorterna, bör om möjligt avyttras.
Vid bildande av kommunala skyddade områden söks alltid markersättningsbidrag från
Naturvårdsverket. Bidraget tillfaller Mark- och exploateringsenheten avsett att användas för
framtida markinköp, med naturvårds- socialt eller ekonomiskt syfte.

Ansvarsfördelning
Kommunstyrelsen har det formella ansvaret för kommunens skogsbruk.
Stadsbyggnadsavdelningens Mark- och exploateringsenhet förvaltar skogen i
dagsläget med hjälp av en konsult i enlighet med skogsbruksplanen. De praktiska
skogsbruksåtgärderna utförs av upphandlade entreprenörer.
Ansvarsområde
Övergripande förvaltning av skogen
Förvaltning av gång/cykelbanor, spår,
friluftsanläggningar
Förvaltning av de kommunala naturreservaten
Bevaka att de ekologiska målen efterlevs.

Ansvarig organisation/nämnd
Mark- och
exploateringsenheten/kommunstyrelsen
Platåbergsenheten/Kultur- och
fritidsnämnden samt Park- och
gatuavdelningen/ansvarig nämnd
Plan- och
naturenheten/kommunstyrelsen
Plan- och
naturenheten/kommunstyrelsen

Budget
Skogen ska skötas inom befintlig budgetram och vara ”självförsörjande”
gällande övergripande förvaltning. Förvaltning av gång/cykelbanor, spår och
friluftsanläggningar i skogsmiljö samt de kommunala naturreservatens
skogsbestånd sköts i huvudsak med medel från egna budgetar för ansvariga
nämnder och förvaltningar.
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Uppföljning
Befintlig skogsbruksplan omarbetas med utgångspunkt från skogsstrategin.
Resultatet ska bli en skogsbruksplan som tar hänsyn till ovanstående mål i
avdelningsbeskrivningarna.

Litteratur och källor
Friluftsplan för Falköpings kommun. Falköpings kommun 2015.
Vanliga frågor och svar | Forest Stewardship Council (fsc.org)
Naturvårdsprogram för Falköpings kommun. Falköpings kommun 2018.
Naturvårdsprogram handlingsprogram 20180226.pdf (falkoping.se) samt
Naturvårdsprogram - objektsdel
Naturvärdesinventering av kommunägd mark. Falköpings kommun 2018-2019.
Nationella miljömål: www.miljomal.se
Det här är PEFC - Svenska PEFC
Regionala miljömål i Västra Götaland: https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/tjanster/publikationer/2015/regionala-miljomal-i-vastra-gotaland.html
Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. Rapporten
finns som pdf på www.lansstyrelsen.se under Publikationer. Regional
handlingsplan för grön infrastruktur
Skogskunskap: www.skogskunskap.se
Skogsskötselserien nr 15, Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation:
skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf
(skogsstyrelsen.se)
Målbilder för god miljöhänsyn: Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn
Tätortsnära skogsrekreation: Fallet Mösseberg i Falköpings kommun. Svensson,
Mårten. Alnarp 2011. Tätortsnära skogsrekreation: Fallet Mösseberg i
Falköpings kommun (slu.se)
Översiktsplan 2017-2030
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Bilaga 1: Ordförklaring
Art: individer som kan få avkommor som kan fortplanta sig.
Barrblandskog: beståndstyp där andelen barrträd utgör minst 70 %.
Bestånd: ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande
ålder, trädslagsblandning, bördighet, etc.
Biologisk mångfald: variationsrikedom inom och mellan arter och inom
ekosystem. Biologisk mångfald kan delas upp i tre nivåer.
1. Mångfald av ekosystem. Förutom att begreppet ekosystem innefattar alla
arter inom ett avgränsat naturområde, omfattar det också alla sätt som arterna
påverkar varandra och alla de processer som sker i området.
2. Mångfald av arter. Betyder mängden och variationen av alla olika arter av
växter och djur som finns inom ett område.
3. Genetisk variation inom arter. Det innebär att det hos en djur- eller växtart
finns olika varianter av dess gener och därigenom lokala anpassningar av den
genetiska uppsättningen.
Biotop: naturtyp, område med ekologisk struktur, t ex högmosse,
blåbärsgranskog och ädellövskog.
Blandskog: beståndstyp med betydande förekomst av mer än ett trädslag.
Bonitet: en ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha
och år.
Bärande träd och buskar: träd och buskar som lämnar föda till människor och
djur, såsom rönn, oxel, bok, ek, fågelbär, apel, hägg, en, nypon, hassel, hagtorn,
olvon, slån.
Ekosystem: växt- och djursamhälle med tillhörande miljö t ex en sjö, en
lövskog etc.
Ekosystemtjänster: tjänster och produkter som kommer från ekosystemen och
som påverkar människans välbefinnande. De utgör grunden för välfärden och
samhällets existens. De tas ofta för givna och många vet inte ens att de existerar.
Genom att uppmärksamma och försöka värdera ekosystemtjänster kan vi
påverka vår framtida välfärd och livskvalitet, både på kort och på lång sikt. Det
är ekosystemens produktion som ger oss exempelvis mat, rent vatten,
klimatreglering och ren luft. Nyttan kan fås antingen direkt, exempelvis
syreproduktion av växter, eller indirekt med mänsklig insats, exempelvis
jordbruk. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier: Försörjande,
reglerande, kulturella och stödjande.
Ersättningsträd: blivande särskilt skyddsvärda träd, framför allt jätteträd
(diameter i brösthöjd över 1 m) men även till exempel hålträd)
Evighetsträd: träd som aldrig avverkas utan får stå kvar, åldras och dö
naturligt.
Faunadepå: stora mängder grova stockar som får ligga och multna till nytta för
många olika arter.
Flerskiktad: väl utvecklade träd-, busk- och fältskikt på samma yta.
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Frihuggning: avverkning/röjning som skapar fritt utrymme hos träd eller
planta.
Föryngringsavverkning: avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom
skogsodling eller naturlig föryngring.
Gallring: utglesning av träd med större stamdiameter än 10 cm.
Hålträd: träd som utnyttjas av hålbyggande arter, som till exempel fåglar,
fladdermöss och skogsmård.
Hänsynsområde: produktiv skogsmark större än 0,5 ha som undantas från
skogsbruk
Hänsynsyta: produktiv skogsmark mindre än 0,5 ha som frivilligt eller enligt
Skogsvårdslagen lämnas vid avverkning.
Högstubbe: avbruten eller avsågad trädstam, där stubben är mer än en
manshöjd hög.
Impediment: skogsområde där virkesproduktionen varaktigt underskrider 1
m3sk/ha och år.
Kontinuitet: lång tid av obrutenhet i ekosystemet (biologisk kontinuitet).
Kantzon: område, där två olika miljötyper möts till exempel sko och åker, skog
och hygge, skog och vatten etc.
Låga: dött liggande träd.
Lövskog: beståndstyp där den sammanlagda andelen lövträd utgör minst 70 %.
Lövbränna: område med lövträd som uppkommit efter brand.
Naturlig föryngring: föryngring uppkommen genom självsådd eller
skottskjutning.
Naturskog: äldre, naturligt föryngrad skog som inte påverkats av
skogsbruksåtgärder.
Nyckelbiotop: område som utgör livsområde för rödlistade arter.
Pionjärträd: träd som lätt koloniserar öppna ytor till exempel tall, björk och
asp.
Plockhuggning: avverkning av spridda träd i beståndet utan att gallra mellan
liggande partier.
Population: en grupp individer av samma art som har möjlighet att fortplanta
sig.
Produktiv skogsmark: skogsmark som kan producera minst 1 m3sk/ha och år i
genomsnitt under beståndets växttid.
Produktionsskog: skog som till huvudsak har som mål att producera virke.
Rasbrant: brant, blockrik bildning på bergssluttning.
Röjning: utglesning av ungträd med mindre stamdiameter än 10 cm
Rödlistad art: en art som är upptagen på Artdatabankens lista över rödlistade
arter. Kategorierna är Utdöd (EX och RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN),
Sårbar(VU) och Nära hotad (NT).
Sekundärträd: träd som har förmåga att växa i skugga och som så småningom
brukar växa upp under pionjärträdslagen som gran, bok och alm.
Senvuxet träd: träd med påfallande smala årsringar.
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Skogskubikmeter – m3sk: Volymen i kubikmeter beräknad på trädstammar
inklusive topp och bark ovan stubben där man kapar trädet.
Ståndort: ett område med en enhetlig livsmiljö för växterna.
Succession: ordningsföljd i vilken växter, djur eller deras samhällen avlöser
varandra på en växtplats.
Sumpskog: skog på blöt mark där träden har en medelhöjd på minst 3 m och
krontäckningsgraden är minst 30 %.
Surdråg: litet område med vattenmättad mark, ofta med rörligt markvatten.
Särskilt skyddsvärda träd:
• Jätteträd, dvs träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under
brösthöjd.
• Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag
äldre än 140 år.
• Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad
hålighet i huvudstam.
Både levande och döda träd ingår i definitionen av särskilt skyddsvärda träd.
Torraka/torrträd: stående dött träd.
Triviallövträd: de inhemska trädslagen al, asp, björk, rönn och sälg.
Vindfälle: träd eller stam som fällts av vinden.
Ädellövskog: skogsbestånd på minst ett halvt hektar där 70 % är lövträd och
minst 50 % är ädla lövträd.
Ädellövträd: de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind
och lönn.
Överståndare: träd som förekommer glest i bestånd och som är väsentligt äldre
än övriga träd i beståndet.
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Bilaga 2: Skogsbruksmetoder
Trakthyggesbruk
Trakthyggesbruk är ett traditionellt sätt att driva skogsbruk som innebär att en
ny generation träd etableras samtidigt i beståndet. Under uppväxten sköts
beståndet med olika former av röjning och gallring, för att slutligen skördas
genom slutavverkning, varpå ett nytt bestånd kan anläggas och cykeln upprepas.
Hela beståndet är då likåldrigt. Trakthyggesbruk har varit helt dominerande i
Sverige sedan 1950-talet.

Hyggesfritt skogsbruk
Hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) är skogsbruksmetoder som inte
kallägger marken. Det finns två huvudgrupper av hyggesfritt skogsbruk:
antingen hyggesfritt med en- eller två skiktade skogar, eller skogsbruk med
fullskiktade, olikåldriga skogar.

Hyggesfritt skogsbruk med en- eller tvåskiktade skogar
Här ingår olika former av skärmskogsbruk. Den äldre skogen glesas ut så att
nya plantor får en chans att växa upp. Resultatet blir ett nytt skikt som på sikt
tar över när de äldre skärmträden avverkas. Det här är en ganska vanlig metod i
Sverige, där det historiskt har varit ca 20 % av arealen som föryngras med
fröträd av tall. Det handlar fortfarande om ett trakthyggesbruk, men marken är
aldrig helt kal. Kalmarkskänslan minskar ännu mer om skärmträden hålls lite
längre än normalt, tills det nya skiktet blivit tillräckligt högt. Det fungerar för
tall på torrare marker och gran på fuktigare marker. För bok är det den
dominerande metoden.
Hyggesfritt skogsbruk med fullskiktade, olikåldriga skogar
I skiktade skogar växer större träd sida vid sida med mindre träd som väntar på
sin tur att ta över. De små träden är ofta gamla, de har stått och stampat under
lång tid. Mogna träd tas ut successivt efter vissa principer. All avverkning sker
som gallring och skogsbeståndet ser ungefär likadant ut hela tiden. I den här
gruppen hittar vi skötselsystem som blädning, Lübeckmodellen,
måldiameterhuggning och även gammaldags plockhuggning. Lübeckmodellen
är ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom
plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första
hand med naturlig föryngring. Detta ger en skiktad blandskog utan kalhyggen. I
Sverige kan vi bara få fullskiktade kontinuerliga skogar med skuggfördragande
trädslag som gran och bok. Renodlad blädning med fullskiktade skogar är en
ovanlig metod. Lübeckmodellen tar inte bara hänsyn till biologisk mångfald.
Metoden minskar samtidigt riskerna som det rådande och kommande klimatet
innebär för skogsbruket.
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Andra metoder
Luckhuggning innebär att den äldre skogen avverkas i små luckor med 25-50
meters diameter. Luckorna växer igen med naturlig föryngring.
Naturkulturmetoden har lite av en särställning. Målet är att maximera nuvärdet
för träd som delar på gemensamma resurser. I det enskilda fallet kan det
innebära allt från höggallring till kalhuggning, beroende på hur stor andel av
träden som anses vara mogna.
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Bilaga 3: Skogsbruksplanens uppbyggnad
Syftet med en skogsbruksplan är att den ska ge överblick av skogen och vara ett
bra underlag för att sköta skogen på ett rationellt och hållbart sätt. Planen är ett
praktiskt verktyg för att besluta om vilka skogliga åtgärder som ska göras och
vid vilken tidpunkt det ska ske för bästa resultat i skogen.

Målklassning
Målklassning är ett system för avvägning mellan produktion och andra värden i
skogen. Om skogen är indelad i målklasser finns det utpekat var satsning på
produktion avses i första hand och var det prioriteras andra värden i skogen.
Målklassning är också ett krav om skogsbruket är certifierat. Det finns fyra
olika målklasser:
PG: Produktion med generell miljöhänsyn. Den vanligaste målklassen, här
bedrivs skogsbruk för virkesproduktion, men naturligtvis gäller generell hänsyn
vid varje åtgärd.
PF (K): Produktion med förstärkt miljöhänsyn (Kombinerat mål). Här brukas
skogen också för virkesproduktion men det finns ett miljöintresse utöver den
generella hänsynen.
NO: Naturvård, orört. Här kan det handla om till exempel gammal skog med
mycket död ved eller en sumpskog. Skogen lämnas för fri utveckling.
NS: Naturvård med skötsel. I NS-beståndet väger miljövärdena tyngst men de
kan behöva bevaras eller förstärkas med naturvårdande skötsel. Exempel kan
vara att frihugga gamla ekar eller att ta bort gran som håller på att ta över i en
lövskog.

Huggningsklass
Vilket utvecklingsstadium avdelningen är i. K1=kalmark före
föryngringsåtgärder, K2=kalmark som har föryngrats, R1=röjningsskog lägre än
1,3 m, R2=röjningsskog över 1,3 m, G1=yngre gallringsskog, G2=äldre
gallringsskog som uppnått lägsta ålder för slutavverkning, S1=yngre
slutavverkningsbar skog, S2=mogen avverkningsbar skog som bör slutavverkas,
S3=skog som är mogen att slutavverka men som bör sparas av till exempel
naturvårdsskäl.

Kartan
Kartan i skogsbruksplanen ska tydligt visa ägogränser och gränser för de olika
avdelningarna. Avdelningarna är oftast märkta med ett nummer som hänvisar
till texten i planen.

Ålder, ståndortsindex och volym
Genomsnittlig ålder anges för beståndet. Ståndortsindex är ett mått på markens
produktionsförmåga, för tall och gran den höjd de grövsta träden når vid 100 års
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ålder. Volym anges oftast i skogskubikmeter (m3sk) för hela beståndet och per
hektar.

Trädslagsfördelning
Anges ofta i tiotals procent som TGL (tall, gran, löv), TGLÄ (tall, gran, löv,
ädellöv) eller TGBÖÄE (tall, gran, björk, övrigt löv, ädellöv, ek). Ibland kan
fler trädslag ingå. TGB 271 betyder 20 % tall, 70 % gran och 10 % björk, räknat
på volymen.
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Bilaga 4: Ekologiska mål - bakgrund
Lövskogar
Lövskogar är normalt artrikare än barrskogar. Löv- och blandskogar upplevs
dessutom oftast mer positivt av människor än rena barrskogar bl.a. genom sina
årstidsväxlingar. Lövskog framhålls ibland som en naturtyp som innehåller fler
kvaliteter av betydelse för återhämtning och stress. Arealen lövskogar kan ökas
genom att selektiva röjningar och gallringar som gynnar lövträden utförs. Yngre
granplanteringar kan avvecklas i vissa fall. I äldre barrskog kan gläntor skapas
mitt i skogen och gallringar kan utföras i kantzonerna för att skapa plats för fler
lövträd.
Ädellövskogar är i allmänhet artrikare än övriga skogar. Ädellövskogar hyser
många hotade växt- och djurarter. Speciellt värdefull är eken. Det finns minst
500 insektsarter som är knutna till ek. Minst 1 500 arter, främst insekter, lavar
och svampar, har eken som livsrum och näringskälla. Gamla ekar är känsliga för
beskuggning och behöver fritt utrymme för kronan. Fristående ädellövträd som
är välutvecklade kräver luft kring kronan och mycket ljus. Speciellt viktigt är att
frihugga äldre spärrgreniga träd. Vid röjnings- och gallringsarbeten bör
ädellövträden gynnas i förhållande till de övriga lövträden och barrträden. I
yngre ekbestånd där det finns träd med möjlighet att utvecklas till vidkroniga
ekar kan selektiva gallrings- och röjningsarbeten utföras.

Äldre skog
Äldre skog har i allmänhet en större biologisk mångfald än en yngre.
Rekreationsvärdet i äldre skogar är oftast högre än i yngre skogar. Variationerna
i en äldre skog blir mycket större genom förekomst av döda träd, gläntor och
olikåldriga träd. Högre ålder på träden ger också en grövre struktur på barken
som gynnar olika lavar och insekter. I skogar där träden står tätt blir de oftast
inte så gamla. Gallringar och röjningar gynnar äldre träd. Äldre träd ges framför
allt möjlighet att leva länge genom frihuggning.

Sumpskog
Sumpskog är en unik biotop för många specifika arter p.g.a. den höga och
varierade graden av fuktighet. Lövsumpskogar har oftast en mer artrik insektsoch fågelfauna än andra skogar. Detta beror delvis på att mängden döda träd blir
större än i övriga skogar då träden stundtals dränks av vatten. Både stående och
liggande döda träd i fuktig miljö har ett högt värde som livsmiljö för många
arter av insekter och mossor. Fåglar livnär sig i de insektsrika områdena och gör
gärna bohål i träden. Genom att lägga igen diken och utföra dämningsarbeten
kan gamla sumpskogar förbättras och nya sumpskogar skapas.
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Variationen mellan och inom skogsbestånd
Olika biotoper skapar förutsättningar för olika former av liv. Variation anses
allmänt förhöja en naturupplevelse. Det är även viktigt att biotoperna är
tillräckligt stora för att populationer ska kunna överleva, samt att det finns
spridningsvägar mellan dem. Inom större skogsområden bör olika
vegetationstyper skapas och utvecklas, bl.a. genom att förstärka olika
delområdens speciella karaktärer. På så sätt skapas bättre möjligheter för olika
växt- och djurarter att etablera sig.

Död ved
Döda träd är en bristvara i skogen, speciellt i produktionsskogar. Förekomst av
död ved i skogsland-skapet är en förutsättning för långsiktig överlevnad av ett
stort antal arter, både hotade, s.k. rödlistade arter och vanligt förekommande
arter. Det gäller såväl mossor, lavar, svampar, insekter som fåglar. Enligt
ArtDatabanken kräver 39 % av de rödlistade arterna i Sverige död ved för sin
överlevnad. Ju äldre skogen är, desto mer död ved finns i den. I
slutavverkningsmogna bestånd är mängden död ved dubbelt så stor som på
hyggen där slutavverkning nyligen skett. För artbevarandet är det framför allt
den grova döda veden (minst 30 cm) som är av stor vikt.

Solitära träd
Solitära, d.v.s. ensamstående träd, är mycket viktiga för många djur- och
växtarter och de har dessutom stort upplevelsevärde för människan. Ju äldre och
grövre trädet är desto större är naturvärdet. Döende och döda träd som står
solbelyst på öppna platser har också ett speciellt högt värde som livsmiljö för
många arter. Solitära träd utsätts för mycket vind och sol. De får då en extra torr
och hård död ved som multnar mycket långsamt. Här trivs speciella arter av
insekter och lavar, som genom att torr och hård ved blivit sällsynt även de håller
på att försvinna. Träd, i första hand ekar, som har möjlighet att växa upp till fina
solitära evighetsträd bör gynnas genom frihuggning.

Skogsbryn
Skogsbryn är viktiga övergångszoner mellan den öppna och den slutna marken.
De utgör viktiga livsmiljöer, spridningsvägar och skydd för många växt- och
djurarter. I skogsbrynens halvöppna miljö kan många arter, knutna både till
öppna och slutna förhållanden, leva sida vid sida. Skogsbrynen är även mycket
tilltalande miljöer för människan. Brynen bör röjas med ca 5-10 års mellanrum
för att förhindra igenväxning av träd som skuggar buskskiktet. Buskar med bär,
nötter och/eller rik blomning som hassel, rönn, olvon, brakved och sälg bör
sparas. Det är även viktigt att spara svårbetade buskar och träd med taggar eller
tornar som ger både skydd och fungerar som födo- och boplats för många olika
fåglar, kräldjur och insekter. Flikiga bryn som ökar ytan och variationen bör
skapas.
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Gläntor
Gläntor skapar en variation i klimat, vegetation och djurliv tack vare ökad
ljusinstrålning och en vindskyddad miljö. Dessutom är gläntan en förutsättning
för flera trädslag att föröka sig naturligt. Små gläntor öppnas i skogsbestånd
genom att träd tas ned på ett mindre område. De öppna gläntorna måste
bibehållas genom röjning och slåtter. Där det är lämpligt kan olika
igenväxningsstadier få utvecklas och därmed ge en variation i ett enhetligt
skogsbestånd.

Sälg
Andelen äldre träd av sälg har minskat i Sverige. Det drabbar tusentals arter
som är beroende av sälgen. Sälgen är oerhört viktig för den biologiska
mångfalden bland insekterna. Tidigt på våren utgör sälgen ibland den enda
pollen- och nektarkällan för vilda bin och humlor. Flera arter av bin är helt
anpassade till sälgen och dör om de inte hittar en blommande sälg. Många
småfåglar besöker blommorna av sälg och vide för att dricka nektar. Det gäller
särskilt sångare som just har återkommit från övervintringsområdena. En skog
med gott om sälg är ofta en viltrik skog. Älg, rådjur och hare betar gärna sälg. I
skogar med mycket sälg är det dessutom mindre älgskador på ungtallar. En stor
andel av sälgen påträffas i skogsbryn som vetter mot jordbruksmark.

Skyddsvärda träd
Skyddsvärda träd är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. För att
skydda träden måste man veta var de finns och hur de ska skötas. Skyddsvärda
träd har stor positiv inverkan på biologisk mångfald då de utgör livsmiljö och
spridningskorridorer för ett stort antal arter. Då träd är långlivade kan åtgärder
som genomförs nu ha effekter under en lång tidsperiod. Träden har även viktiga
estetiska och kulturhistoriska värden.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-17
KAN 2021/00090

Ändring av tid för kompetens- och arbetslivsnämndens
möte 21 september 2022
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott beslutar att nämndens
möte 21 september är ett halvdagsmöte som startar 8.30.
Sammanfattning
Inför 2022 beslutade nämnden om heldagsmöte i september. Förvaltningen
bedömer att det är tillräckligt med halvdagsmöte 21 september och föreslår
att nämnden beslutar att ändra mötestiden.
Bakgrund
Inför 2022 beslutade nämnden om heldagsmöte i september. Utifrån att arbetet
med Verksamhetsplan 2023-2025 förskjuts då det är valår har planeringen för
mötet ställts om.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att det är tillräckligt med halvdagsmöte 21
september.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,
2022-08-17

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskansliet
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef
Ann-Charlotte Lilja
Förvaltningschef
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen | Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Falköpings kommun, 52181 Falköping | Växel 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-17
KAN 2022/00011

Anmälan av delegationsbeslut juni och juli 2022,
kompetens- och arbetslivsnämnden
Förslag till beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 2022-06-01 – 2022-07-31.
Sammanfattning
Alla tjänsteutlåtanden för beslutsärenden Beslut som fattas med stöd av
gällande delegationsordning anmäls till kompetens- och arbetslivsnämnden.
Bakgrund
Delegationslistor
Stöd- och försörjningsenheten, juni 2022
Stöd- och försörjningsenheten, juli 2022
Personal/anställningar – visstid, juni 2022
Personal/anställningar – visstid, juli 2022
Personal/anställningar – tillsvidare, juni 2022
Personal/anställningar – tillsvidare, juli 2022
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GDPR-ärenden
Beslut om fastställande av konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt
art. 35 GDPR
Övriga ärenden
Beslut om studiestartstöd, juni 2022
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Beslutsunderlag
Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under
sammanträdet.

Anna Carlsson
Nämndsekreterare
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