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Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 21 september 2022 informeras 

om följande punkter.  

 Statistik arbetsmarknad 

 Statistik försörjningsstöd 

 Förändring akuta boendeplatser 

Underlag 

Inga underlag skickas ut före mötet. 
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Anmälningsärenden till kompetens- och arbetslivs-
förvaltningens sammanträde 21 september 2022 
 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kompetens- och arbetslivsnämnden.  

 

Nr Ärende 

1 Antagning till Vuxenutbildning augusti 2022 

Ärendet tas upp endast på nämndens möte.  

2 Arbetet med Verksamhetsplan 2023-2025 

Ärendet tas upp endast på nämndens möte. 

3 Hälsotal januari-augusti 2022 

Ärendet tas upp endast på nämndens möte. 

4 Svar på fråga om studiebesök på Samhällsorientering 

Ärendet tas upp endast på nämndens möte. 
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Internkontroll första halvåret 2022 

Information 

Kompetens- och arbetlivsförvaltningens internkontrollgrupp har under första 

halvåret 2022 genomfört kontroller gällande fyra punkter på 

Internkontrollplan 2022 som beslutats av nämnden.  

Kontrollpunkter och utfall 

 Elevers avbrott inom Vuxenutbildningen – Lärares kännedom om rutinen 

Utfall: Alla svarande (70 %) har kännedom om rutinen. 

 Fakturering 

Utfall: Sammanställs under hösten.  

 Leverantörsfakturor 

Utfall: Sammanställs under hösten. 

 Back-up-dokument 

Utfall: Back-up-dokument för Kundservice och Vux-administratörerna 

saknas. Övriga dokument är färdigställda. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

2022-08-31 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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§ 39 Dnr 2022/00065 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

Då Verksamhetsrapport per augusti 2022 kan färdigställas först inför 

nämndens möte formuleras beslut då. 

Sammanfattning 

Ann-Charlotte Lilja, Åsa Tidquist och Peter Gustafsson presenterade de 

delar av dokumentet Verksamhetsrapport per augusti 2022 som har kunnat 

färdigställas. Dokumentet kommer att komplettas med exempelvis 

ekonomisk information och analys av denna inför nämndens möte 21 

september.  
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-
lårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och am-
bitioner samspelar med de resurser som kommunen 
avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten 
ska även fungera som ett underlag till eventuella 
verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå 
mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 
utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 
nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 
övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-
drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 
utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 
verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 
kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 
samband med kommunens gemensamma uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 
och årsbokslutet.  

 

Nämndens uppdrag 
Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kom-
munens organ med ansvar för arbetsmarknadsen-
heten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs 
reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdrags-
utbildning och eftergymnasiala utbildningar.  

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 
vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 
regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter 
mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt uti-
från att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en 
central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas möjlig-
het till lärande är angeläget utifrån många olika per-
spektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära 
nytt, lära om och lära mer är verktyget för att med-
borgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska 
vara vad den enskilde individen har med sig samt ar-
betsmarknadens behov avseende kompetens och ar-
betskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbild-
ningar och insatser som matchar såväl medborgarnas 
behov som arbetslivets efterfrågan. 

Organisation 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringarnas påverkan på 
även verksamheten 
Falköpings kommun står som alla kommuner inför 
ständiga förändringar och den demografiska utveckl-
ingen påverkar ett lands ekonomi och arbetsmark-
nad. Sverige såväl som många andra länder har en 
befolkning där gruppen yngre än arbetsför ålder och 
äldre än arbetsför ålder ökar snabbare än den grupp 
som är i arbetsför ålder. Detta kommer att utmana 
välfärdssystemet när färre i arbetsför ålder ska för-
sörja fler och det kommer att krävas innovation och 
nya arbetssätt inom offentlig sektor. Kompetensbe-
hoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbygg-
nad ökar i takt med att befolkningen och särskilt an-
delen äldre växer.  

Arbetsmarknaden genomgår en strukturomvandling 
där en del yrken försvinner medan andra branscher 
utvecklas och behöver rekrytera. Digitaliseringens 
snabba framfart och de förändrade arbetssätten, del-
vis utifrån pandemin, skapar behov av nya kompe-
tenser och yrkesroller och förändrar arbetslivet. För 
att bemöta omvandlingen måste bland annat utbild-
ningssektorn samverka med arbetsgivare för att ut-
bud ska matcha framtidens resursbehov. Utbildning 
är ett verktyg för att klara den kompetensförsörjning 
som arbetsmarknaden behöver på både kort och lång 
sikt och den kommunala vuxenutbildningen bär en 
viktig roll för att täta kompetensglappet mellan ar-
betsgivare och individ.  

I nuläget har arbetsmarknaden fortsatt stora problem 
med kompetensförsörjning, samtidigt som den de-
mografiska utvecklingen utmanar kompetensförsörj-
ningen inom offentlig sektor, då både offentlig och 
privat sektor är i behov av arbetskraft. Matchnings-
problematiken blir allt tydligare, där målgruppen 
som sedan tidigare befinner sig utanför arbetsmark-
naden idag har längre väg för att etablera sig trots 
den höga efterfrågan. Utbildningssektorn behöver 
samverka och omvärldsbevaka tillsammans med så-
väl offentlig sektor som näringsliv för att kunna 
möta den omvandling som samhället står inför.  

Arbetsförmedlingen (AF) spelar en stor roll i arbetet 
med att öka sysselsättningsgraden och hur kommu-
ner ska arbeta med målgruppen som behöver stöd till 
egen försörjning. Reformeringen av AF pågår sedan 
flera år, vilket påverkar förvaltningens verksam-
heter. Myndigheten är en viktig samarbetspartner för 
förvaltningen och situationen som myndigheten be-
finner sig i drabbar alla de beröringspunkter som 
förvaltningen har med den. Formerna för kommu-
nens roll i reformeringen är ännu osäkra men något 
som blir alltmer tydligt är att målgruppen som remit-
teras från AF till AME inte står nära arbete eller 
praktik utan remitteringen är kopplad till Förstärkt 
arbetsträning, vilket i sig innebär att individen står 
längre från arbetsmarknaden. AF hänvisar personer 

som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande till 
externa aktörer. 

Falköping ligger sedan flera år på en relativt hög och 
jämn nivå i utfallet av ekonomiskt bistånd. Behovet 
av ekonomiskt bistånd skapar både samhälleliga och 
mänskliga kostnader. Inom målgruppen kan det fin-
nas variation av social problematik som missbruk el-
ler psykisk ohälsa. I många av de aktuella hushållen 
lever barn, vilket föranleder ett barnrättsperspektiv. 
Över tid erhåller en ökande andel av hushållen som 
beviljas ekonomiskt bistånd i Falköping bistånd 10 
månader eller längre, vilket klassas som långvarigt 
biståndsbehov enligt Socialstyrelsen.  

Den 1 januari började en förenklad betygsskala gälla 
inom Komvux på grundläggande nivå, Komvux som 
särskild utbildning på grundläggande nivå och Ut-
bildning i svenska för invandrare (Sfi). Kunskaps-
kraven har reviderats på grund av den förenklade be-
tygsskalan, men nivån för godkänt betyg har inte 
ändrats. Förändringen förväntas kunna bidra till en 
högre genomströmning av elever samt förenkla be-
dömnings- och dokumentationsarbetet för undervi-
sande lärare. Målgrupperna som förvaltningen möter 
inom såväl Vuxnas lärande som AME behöver mer 
stöd och anpassning än tidigare för att göra progress-
ion vilket utmanar förvaltningens resursplanering 
och arbetssätt. Vuxenutbildningens elevantal visar 
en sakta minskande trend, framför allt inom SFI, 
grundläggande och gymnasiala kurser. Detta är med 
största sannolikhet en effekt av att arbetsmarknaden 
är god. Ansökningsintresse och inflöde av elever 
minskar inom vuxenutbildningar över hela Sverige, 
det framkommer som en nulägesbild i Sveriges kom-
muner och landstings nationella VUX-nätverk. 

I juni tog riksdagen beslut om en proposition för att 
dimensionera gymnasial utbildning i högre grad uti-
från de regionala behoven, vilket påverkar vuxenut-
bildningens gymnasiala yrkesutbildningar. Arbete 
pågår inom KomX för att utöka det frisök som redan 
är etablerat med att även innefatta vårdutbildning 
samt göra mer omfattande gemensamma kompetens-
analyser. Arbetet kommer konkret att få påverkan på 
verksamheten tidigast hösten 2023. 

Sverige har under de senaste åren minskat sitt motta-
gande av asylsökande. Pandemins reserestriktioner 
har begränsat den internationella rörligheten även 
om behovet av asyl globalt har varit stort. Just nu le-
ver över en procent av världens befolkning på flykt 
undan klimatförändringar och konflikter. Det på-
gående kriget i Ukraina medför en allvarlig humani-
tär situation för Ukrainas befolkning och över 11 
miljoner människor är på flykt från sina hem, många 
är fortfarande fast i kriget. FNs flyktingorgan UN-
HCR uppskattade under våren att 12 miljoner män-
niskor i Ukraina och 4 miljoner på flykt från Ukraina 
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kommer att behöva skydd och hjälp kommande må-
nader, detta gör flyktingkrisen till den snabbast väx-
ande i Europa sedan Andra världskriget. Migrations-
verkets bedömningar har fått revideras löpande då 
den mängd flyktingar som först förväntades inte har 
sökt skydd i Sverige. Dock kvarstår faktum att det är 
en händelse som påverkar verksamheterna även om 
det inte är i den omfattning som först prognostise-
rades. Enligt massflyktsdirektivet omfattas vuxna 
emigranter från Ukraina inte av utbildning inom Sfi 
eller annan utbildning inom Vuxnas lärande. SKR 
skickade under sommaren 2022 en hemställan till re-
geringen om att utreda rätt till Sfi för de som omfat-
tas av massflyktsdirektivet. Frågan utreds av Utbild-
ningsdepartementet under hösten 2022. 

Förutom ett stort mänskligt lidande bidrar orolighet-
erna i Europa till störningar i samhällsekonomin. In-
flationen stiger och börsen är osäker vilket ger eko-
nomiska konsekvenser för många länder, Sverige in-
kluderat. Inflationen ligger idag på de högsta nivå-
erna på 30 år. Det finns farhågor om att ett utdraget 
krig kommer att höja priserna än mer vilket sänker 
samhällets köpkraft och därmed kan en minskad pro-
duktion förväntas och på sikt en lågkonjunktur. Pre-
cis som under pandemin ger globala händelser stor 
påverkan även lokalt och det är svårt att prognosti-
cera för framtida konsekvenser av detta. 

Digitaliseringens utveckling gör att medborgare får 
allt högre förväntningar på att kommunen som orga-
nisation tillhandahåller moderna stöd och tjänster. 
En ökad efterfrågan på distanskurser ses framför allt 
inom gymnasiala kurser på Komvux.  

Den första kontakten med offentlig sektor och myn-
digheter tas oftast digitalt och det behövs innovation 
och medvetenhet om att arbetssätt kan behöva för-
ändras för att möta dessa förväntningar och krav. Di-
gitaliseringens möjligheter är också nödvändiga att 
tillvarata för att förvaltningen ska kunna bredda ut-
bildningsutbud och effektivisera administrativa pro-
cesser. 

Avslutningsvis är det ett läge där det är svårt att göra 
en omvärldsanalys över längre tid. Det osäkra kon-
junkturläget gör prognoserna än mer osäkra.  

Händelser av väsentlig betydelse 
De faktorer som i nuläget bedöms påverka förvalt-
ningen mest är den matchningsproblematik som kan 
ses på arbetsmarknaden, där efterfrågan på kompe-
tens generellt inte motsvarar de som är arbetslösa. 
Målgruppen som sedan tidigare befinner sig långt 
ifrån arbetsmarknaden får en allt längre väg för att 
göra stegförflyttningar mot arbete.  

Under våren har antalet hushåll och mottagare av 
ekonomiskt bistånd minskat, en positiv trend mot ti-
digare år. Dock är det en trend som synts under de 
senaste månaderna och det är ännu för kort sikt för 
att dra långsiktiga slutsatser. Förvaltningen har på-
börjat ett strukturerat och långsiktigt arbete med att 

analysera och åtgärda orsaker vilket även är en del i 
SKR:s projekt en effektivare kommun. 

Eftersom Arbetsförmedlingen är en av förvaltning-
ens viktigaste samverkansparter får myndighetens 
reformering effekter för förvaltningen, då arbetsför-
medlandet överlåts till externa aktörer. Frågan om 
kommunens framtida roll i arbetsmarknadspolitiken 
följs noga. Under sommaren började en ny förord-
ning att gälla, som reglerar AFs samverkan med 
kommuner och den lokala närvaron. Ännu är det 
oklart vad denna i praktiken kommer innebära.  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
och Agenda 2030 
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 välbefinnan-
det och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.  

 

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, in-
flytande och hälsa. När enskilda individer och grup-
per får möjlighet att påverka sin livskvalitet och ut-
vecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av 
medskapande som bidrar till meningsfullhet. Me-
ningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet 
för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar an-
svar för en gemensam framtid och en hållbar ut-
veckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 
kommunens invånare och för kommande generat-
ioner.  

Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-
munen går före i utvecklingen av ett hållbart sam-
hälle, där naturens och de mänskliga resurserna an-
vänds medvetet och balanserat. Ekologin sätter ra-
marna 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 sam-
hället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommu-
nen ser ett tydligt samband mellan hållbara sats-
ningar 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 



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I 5 

för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska be-
handlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas 
av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att 
goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och 
samverkan. 

Agenda 2030 

Kommunens vision om det 
goda livet, med de tre håll-
barhetsdimensionerna, 
samt de prioriterade målen 
hänger tätt ihop med FNs 
Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 
globala mål för hållbar ut-
veckling. Dessa syftar till 
att utrota fattigdomen, 
stoppa klimatförändring-

arna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Ge-
nom att koppla de globala målens ikoner till kom-
munens övergripande mål stärks styrkedjan. Agen-
dan 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 utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-
dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera 
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det 
arbete kommunen gör. 

Politisk prioritering 

I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den 
styrande politiska majoriteten identifierat följande 
fokusområden: 

 Arbetsmarknad 
 Digitalisering 
 Klimat 
 Trygghet 

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 
strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-
kusområdena. Arbetet med fokusområden ska ge-
nomsyra alla fyra målen. 

Nämndens mål 

KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål. 
Under varje mål har förvaltningen knutit an delmål 
som tydliggör nämndens och förvaltningens roll och 
uppdrag för medarbetare och medborgare. Nämn-
dens arbete med de globala målen enligt Agenda 
2030 sker såväl i de dagliga som strategiska proces-
serna 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 
Förvaltningens målsättning är att stärka individens 
position på arbetsmarknaden genom fullföljda stu-
dier och därigenom gynna stegförflyttningar mot ar-
bete och/eller fortsatta studier. Under årets första 
halvår har 1 083 elever varit inskrivna inom Vuxnas 
lärande i egen regi, vilket är en minskning från tidi-
gare år, se stapeldiagram. 

 

Varje elev kan studera flera kurser och sett till antal 
kursdeltagare så syns ett lägre antal inskrivna kurs-
deltagare under årets första månader samt under 
juni månad i jämförelse med tidigare år. 

 

Sett över tid så skulle kan ett trendskifte anas med 
färre kursdeltagare, men det är ännu för tidigt att 
prognosticera vilka konsekvenser ett lägre flöde in-
nebär. Dessa siffror ligger tillsammans med statistik 
över antagningsdata till grund för resursplanering 
och effektivt utnyttjande av resurser som personal 
och lokaler. Statistiken gällande andel antagna i för-
hållande till antal ansökningar samt andel startande 
av antal antagna mäts som indikatorer under mål 1.  

Under årets första halvår har 927 ansökningar han-
terats för utbildning inom Allmänna ämnen och för-
valtningens gymnasiala yrkesprogram, alla i egen 
regi. Av dessa har 680, 73 % blivit erbjudna en ut-
bildningsplats varav 661, 97 % slutligen startat sin 
utbildning.  

 

Inom de gymnasiala yrkesutbildningarna har 70 % 
av alla sökande erbjudits en utbildningsplats, varav 
75 % registrerats som startande två veckor efter ut-
bildningsstart. Siffrorna gäller alla utbildningar som 
startat i egen regi från januari till augusti. Vård och 
omsorgsutbildningarna har flest antal ansökningar 
men även yrkesförarutbildningen för godstrafik 
fångar stort intresse med många ansökningar. Av 43 
sökande till godstrafik har 32 erbjudits en plats 
varav 22 elever har påbörjat sin utbildning. Många 
av dem som söker till utbildningarna saknar behö-
righet, men faktorer som spelar in är även bran-
schens behov och hur många platser för Arbets-
platsförlagt lärande (APL) som kan frigöras hos ar-
betsgivarna. Inom vård och omsorg har 73 antag-
ningar hanterats, 53 elever antagits till 50 platser 
men endast 36 elever valde att starta sin utbildning, 
det ger en fyllnadsgrad på 72 % för just vård och 
omsorg. Totalt har förvaltningen erbjudit 186 ut-
bildningsplatser inom egna gymnasiala yrkesutbild-
ningar under januari-augusti varav 147 har fyllts av 
startande elever, det ger en fyllnadsgrad på 79 %.  
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Inom Allmänna ämnen erbjuds alla behöriga elever 
som ansökt en utbildningsplats. Det går fortfarande 
inte att säkra en sammanställning över hur många 
som antagits och startat efter kursstart. 647 ansök-
ningar har hanterats för Allmänna ämnen, varav 
484 erbjudits plats, det motsvarar 75 %. 514 har på-
börjat kurs. En orsak till den högre siffran för star-
tande är att antagningsperioden förlängts och data 
för de sena antagningarna inte har kunnat registre-
ras på ett kvalitetssäkrat sätt. Detta uppmärksamma-
des vid delår per april och ska ses över i en genom-
lysning av antagningsprocessen för att säkra data 
och hantering av densamma. 

 

Intresset för att ansöka till Allmänna ämnen mins-
kade under årets första fyra antagningar men blev 
högre än tidigare års mätningar för starten i augusti. 
Det kommer bli betydelsefullt att se hur höstens 
fortsatta antagningar fortlöper och hur tidigare reso-
nemang gällande antal elever och kursdeltagare ut-
vecklas framöver. Hur många som ansöker och blir 
antagna ska analyseras i relation till antal inskrivna 
elever per månad vilket blir viktiga parametrar inför 
kommande års mål- och ekonomistyrning.  

 

Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen 
är att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kun-
skaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställ-
ning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin 
personliga utveckling (Skollagen 20 kap 2§). En 
hållbar etablering på arbetsmarknaden säkras ge-
nom fullföljda studier. Förvaltningens ambition är 
att minska andelen avbrott samt icke-godkända be-
tyg med målet att få alla elever att slutföra sin ut-
bildning. Förvaltningen arbetar efter antagandet att 
om färre gör avbrott så fullföljer fler sina studier. 
Andelen avbrott i förhållande till det totala antalet 
kursdeltagare mäts som en indikator och utfallet för 
delår per augusti 2022 är 17 % avbrott totalt för de 
pedagogiska verksamheterna. Det är något försäm-
rat jämfört med tidigare års mätningar av samma 
period, 15 % för 2021 och 16 % för 2020. I antal 
avbrott motsvarar det 502 avbrott för 2022, 490 för 
2021 och 468 avbrott för 2020.  

 

Sett över längre tid följer avbrotten per månad 
samma mönster i början av året medan det är under 
hösten som åren skiljer sig. Avbrotten sköt i höjden 
under oktober månad 2020 när pandemins andra 
våg skapade restriktioner med bland annat fortsatt 
fjärr-och distansundervisning. Under första halvåret 
2022 har avbrotten ökat inom de tre pedagogiska 
verksamheterna, alla i egen regi. Till verksamhets-
redovisningen per helår kommer höstens utveckling 
att kunna analyseras. 

 

Ökningen av avbrott går parallellt med det utveckl-
ingsarbete som förvaltningen bedrivit gällande 
struktur och rutiner för avbrottshantering. Ökningen 
kan vara en effekt av utvecklingsarbetet då personal 
blivit mer medvetna om vikten av att följa rutiner 
samt att kvalitetssäkring skett av orsaker och hur de 
ska tolkas. Det kan också vara ett uttryck för att 
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målgruppen inte klarar eller vill slutföra studier på 
samma sätt som tidigare år, att yttre omständigheter 
som pandemi och trycket på arbetsmarknaden gör 
att elever avbryter sina studier. Störst procentuell 
ökning av avbrott har skett inom YRK och då med 
orsaken Inaktiv som ökat kraftigt mot fjolårets siff-
ror. 44 avbrott med den orsakskod Inaktiv 2022 i 
jämförelse med 12 avbrott samma period under 
2021.  

 

Avbrott till förmån för arbete har ökat sedan ett år 
tillbaka, den starka arbetsmarknaden bidrar till ök-
ningen. Många elever studerar samtidigt som de ar-
betar och takt med bland annat inflation och ökade 
råvarupriser kan det vara ekonomiskt utmanande 
för elever att fortsätta sina studier.  

Inaktiv är alltjämt den vanligaste orsaken totalt sett 
inom Vuxnas lärande och är en orsak som förvalt-
ningen önskar minska. Det är svårt att påverka 
dessa avbrott då det inte går att säga varför eleven 
inte fullföljer sina studier. Vid delår aprils analyser 
framkom att en grupp elever är återkommande i an-
sökningsprocesserna, de kan ha gjort avbrott tidi-
gare och slutför aldrig sina studier. Vid augusti må-
nads antagning för Allmänna ämnen hade majorite-
ten av de antagna eleverna redan tillgång till Fron-
ter, den lärplattform som förvaltningen använder för 
kommunikation vilket indikerar att eleverna redan 
studerar eller tidigare har studerat hos förvalt-
ningen. Arbete med valkompetens har fortgått un-
der en längre period inom Vuxnas lärande och ut-
vecklingsarbetet har lett till ett ökat fokus och för-
ståelse hos medarbetare för vikten av valkompetens 
och hur det behöver genomsyra dialog och möten 
med elever. Det framkommer i analys inför delår 
per augusti att en framgångsfaktor i arbetet med 
valkompetens är förmågan att koppla ihop studier 
med arbetsmarknad.  

I förvaltningens nöjdhetsenkät som mäts två gånger 
om året ställs frågor som kan fungera som tempera-
turmätare gällande valkompetensarbetet. De frågor 
som gäller elevens upplevelse av delaktighet, in-
formationshantering, om eleven upplever sig ha 
kommit närmare ett arbete/utbildning samt om ele-
ven fått kunskaper som den har nytta av i sitt fram-
tida yrkesliv/utbildning kan tillsammans ge indikat-
ioner om hur arbetet med valkompetens fortskrider. 

Index på frågorna som rör delaktighet och informat-
ion har ökat sedan mätningen hösten 2021, likaså 
på frågan om kunskapsnyttan inför framtiden.  

En slutsats som kan dras är att trots ökade avbrott 
samt misstankar om att flera elever är återkom-
mande i statistiken för såväl avbrott som antagning 
bör valkompetensarbetets mjuka värden vägas in. 
Det går att se i vårens nöjdhetsenkät att elever upp-
lever en hög delaktighet i sitt lärande samt att ha 
närmat sig arbetsmarknaden genom tillförskaffad 
värdefull kunskap. 

 

Nöjdhetsenkäten består av nio frågor som ställs 
inom de pedagogiska verksamheterna samt till del-
tagare på Arbetsmarknadscenter (AMC). Enkäten är 
kopplad till flera utvecklingsprocesser varav val-
kompetens redan nämnts. Målribban är alltid 75, 
vilket är gränsen för mycket bra enligt SCB. Totalt 
index på vårens mätning uppgår till 80,8 vilket 
också är en indikator för förvaltningen under mål 1. 
Det är högre än förra mätningen och ett tillfredsstäl-
lande resultat. Alla arbetslag har utvecklat åter-
kopplingen till respondenterna under det senaste 
året för att skapa högre delaktighet och fånga in för-
bättringsområden gällande förvaltningens verksam-
heter. Dialogen som sker är en del i förvaltningens 
arbete att främja det demokratiska samtalet med 
medborgaren och som i sig bidrar till arbetet med 
valkompetens. Med ett demokratiskt förhållnings-
sätt till sin omgivning ökar möjligheten till delta-
gande i samhälls- och arbetsliv och höjer eleven 
och deltagarens position på arbetsmarknaden. Som 
tidigare rapporter nämnt är arbetet med valkompe-
tens långsiktigt och det är svårt att fånga mätbara 
effekter på ett konkret sätt. Det viktigaste är att val-
kompetensarbetet fortsätter och är ett naturligt och 
kontinuerligt inslag i såväl dialog med deltagare 
som i undervisning för elever. De pedagogiska 
verksamheternas arbete med studieteknik är också 
betydande för elevernas förstärkta valkompetens 
precis som tillgång till studie- och yrkesvägledning. 
Studietekniksarbetet är riktad mot både fysisk och 
digital undervisning och inom Sfi även på moders-
mål. 

Fullföljda studier kan mätas med betyg och genom-
strömning genom antal betyg som satts i förhål-
lande till antal inskrivna kursdeltagare. Totalt under 
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årets första sex månader har 2 939 kursdeltagare va-
rit inskrivna och 1 522 betyg har satts. Procentuellt 
ger det 52 % andel satta betyg (inklusive icke-god-
kända). Motsvarande siffror för delår per augusti 
2021 är 3 627 kursdeltagare, 1 564 betyg och 43 % 
andel satta betyg. Precis som vid delår april då be-
tygsstatistiken för helår 2021 analyserades har an-
delen satta betyg ökat totalt sett. Då var det skillna-
der mellan verksamheterna men nu per augusti har 
alla tre verksamheterna inom Vuxnas lärande ökat 
sin andel satta betyg vilket är glädjande.  

 

Delår april prognosticerade fler betyg med hänvis-
ning till den förenklade betygsskala som skapar 
möjlighet till en snabbare genomströmning inom 
Sfi samt Allmänna ämnen på grundläggande nivå. 
Den prognosen kan inte vidimeras utan sett till antal 
betyg har det minskat något totalt men mest inom 
Allmänna ämnen. Anledningen till att antalet kan 
minska men andelen öka förklaras med det mins-
kade antalet inskrivna elever och kursdeltagare. Det 
är för tidigt att se effekter av den förenklade betygs-
skalan med G och IG för de studerande, dock ska 
tilläggas att den redan nu har effektiviserat bedöm-
ning för pedagogerna samt förenklat såväl valide-
ring av kunskaper samt administration. 

 

Diagrammet visar att Allmänna ämnen har minskat 
gällande antal satta betyg, i delår per april nämndes 
att många elever får sina kurser förlängda då eleven 
inte når nivån för ett betyg inom planerad studietid. 
Förvaltningen saknar idag en god struktur för att 
följa de elever som antas inom ramen för Allmänna 
ämnen då nya elever ofta tas in i befintliga grupper. 
Ett utvecklingsarbete kring uppföljning av förläng-
ningar och huruvida en förlängning gynnar eleven 
och leder till betyg planeras. Som tidigare nämnts 

arbetar många elever samtidigt som de studerar vil-
ket kan göra att det tar längre tid för dem att slut-
föra sina kurser. 

Som indikator mäts andel icke-godkända betyg (F 
och IG) och utfallet per delår augusti är 4 % vilket 
är lägre än tidigare års mätning.  

 

Inom YRK har fler högre betyg satts under 2022 än 
tidigare år vilket härleds till de högre behörighets-
krav som införts inom vissa yrkesutbildningar.  

Med en högre andel satta betyg jämfört med tidi-
gare år och färre andel icke-godkända betyg be-
döms arbetet med fullföljda studier som fortsatt 
gott. Antalet avbrott har ökat men sett till nationella 
siffror för avbrott inom kommunal vuxenutbildning 
(var femte elev inom kommunal vuxenutbildning 
avbryter sina studier enligt rapport från Skolin-
spektionen, november 2021) ligger Falköping på en 
relativt låg nivå. Avbrott behöver dock fortsätta föl-
jas nogsamt för att förstå mekanismerna bakom ele-
vernas val att avbryta sina studier. Som nämns i 
omvärldsanalysen befaras konjunkturen sjunka un-
der 2023 vilket gör fullföljda studier än viktigare 
som ett konkurrensmedel på arbetsmarknaden.  

Under våren har förstelärargruppen utvecklat och 
genomfört insatser kopplade till språk och kun-
skapsutvecklande arbetssätt samt utvecklat indivi-
danpassad undervisning genom insatser i respektive 
pedagogiskt arbetslag. Genomförda kollegiala sam-
tal kring valkompetens och fullföljda studier med 
fokus på hållbar matchning för ökad anställnings-
barhet och digital trygghet i en utvecklande tillits-
baserad verksamhet kopplar ihop förvaltningens 
målarbete med det dagliga arbete som sker i mötet 
med elever.  

Samverkansarbetet med barn- och utbildningsför-
valtningen fortskrider med fokus på fullföljda stu-
dier och utvecklingsarbete kring gruppen ungdomar 
16-20 år som varken arbetar eller studerar, de som 
faller under Kommunens aktivitetsansvar (KAA). 
KAA bidrar i hög grad till att visa ungdomar mellan 
16-20 år vägen till arbete, studier och förebygger på 
så sätt socialt utanförskap och minskar risken för 
ökad ohälsa i målgruppen. Funktionen är en brygga 
mellan utbildningssektorn och AMEs verksamheter. 
Under årets första hälft har 166 ungdomar varit re-
gistrerade hos KAA varav 73 % deltagit i minst en 
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åtgärd. Vanliga åtgärder är samtal, studier på folk-
högskola samt studie- och yrkesvägledning.  

Etablering på arbetsmarknaden  
Under årets första sex månader har 204 deltagare 
varit inskrivna på AMC inklusive ESF-projektet En 
plattform för alla. Det är fler deltagare än vid jäm-
förbar period 2021 och i paritet med tidigare år som 
inte påverkats av pandemins restriktioner. Av de 
204 inskrivna deltagarna har 67 skrivits ut under 
första halvåret, det är dock siffror som inte kommit 
upp i samma nivåer som före pandemin.  

 

Analyser visar en målgrupp som i många aspekter 
behöver mer stöd än tidigare år för att närma sig ar-
betsmarknaden. Deltagare befinner sig längre tid 
inom verksamheterna idag och registrerade aktivite-
ter visar också ett förändrat mönster jämfört med 
föregående år. Nämnda ESF-projekt En plattform 
för alla har pågått i två år och avslutades under vå-
ren. Projektets syfte och mål har varit att fler ska 
komma i aktivitet samt att tiden till aktivitet ska 
förkortas. Processerna i projektet speglar AMCs or-
dinarie verksamhet och därför har ytterligare mål 
och förväntade effekter varit att utveckla nya eller 
befintliga metoder och aktiviteter. Enligt ESFs reg-
lemente utvärderas projektet av extern aktör. Utvär-
deringens viktigaste slutsatser är att projektets ar-
betsprocess med kartläggning, långsam start i utred-
ningsverkstaden och successivt påbyggda insatser 
både individuellt och i grupp skapar tydliga stegför-
flyttningar mot arbete och studier hos målgruppen.  

Målgruppen har varit de som antas stå allra längst 
ifrån den reguljära arbetsmarknaden och deltagare 
har remitterats från Stöd- och försörjningsenheten 
samt från Försäkringskassan (FK). Utvärderingen 
lyfter fram att många av dessa deltagare behöver ett 
långvarigt stöd i sin stegförflyttningsprocess. Pro-
jektets löpande resultat har påverkats negativt dels 
av pandemin, men också av byten av projektledare 
och administratör. Under det sista halvåret har hela 
projektet stabiliserats med en kontinuerlig styrning 
och AMCs verksamhet har utvecklats positivt vilket 
gett en ökning i resultaten med fler deltagare, fler 
timmar i aktivitet och med tydligare resultat. Intres-
santa och viktiga aspekter från utvärderingen är att 
män registrerats med fler timmar per deltagare än 

kvinnor och att insatserna skiljer sig åt mellan kö-
nen. Män har tre gånger så mycket arbetsträning i 
antal timmar jämfört med kvinnor och har utfört 
praktik inom näringslivet. Kvinnor har utfört prak-
tik inom kommunens egna verksamheter. Kvinnor 
är också överrepresenterade i utredningsverkstaden 
och deltar i högre grad i insatser såsom studiebesök, 
arbetspsykolog, friskvårdsinsatser och motivations-
höjande insatser. Män har i större omfattning delta-
git i flerpartssamtal, coachning, studie- och yrkes-
vägledning samt körkortsteori än kvinnor, det är 
också män som avslutats till arbete, fyra stycken, 
efter deltagande i projektet.  

Skillnaderna skulle kunna förklaras av att kvinnor i 
högre grad remitterats från FK och därmed förvän-
tas vara sjuka med andra behov än de som remitte-
ras från Stöd- och försörjningsenheten. Andra orsa-
ker kan vara av strukturell karaktär i form av yrkes-
val och hur långt ifrån arbetsmarknaden individen 
står. Fortsatt analys av könsskillnader mellan akti-
viteter och processplanering behöver bäras med in i 
fortsatt utvecklingsarbete inom förvaltningen för att 
öka fokus på jämställdhet gällande planering av ut-
bud och aktiviteter samt medvetandegöra vilka som 
deltar och varför. Projektet har inte uppnått de kva-
litativa mål som uppgavs i ansökan men har gjort 
framsteg gällande metodutveckling och prövande 
av stegmodellen som AMC ska implementera inom 
hela verksamheten. För den enskilde är det av stor 
vikt att kommunikation inom AMC och med remit-
tent är god med löpande planering och uppföljning 
så att förutsättningar som skapas via arbetsmodellen 
blir hållbara över tid. Utvärderarnas socioekono-
miska beräkningar visar att sociala investeringar är 
långsiktiga och att det är en utmaning att skapa en 
sammanhållen kedja av insatser för att individen 
ska kunna ta steget att etablera sig på arbetsmark-
naden och/eller fullfölja sina studier varför ett 
längre fokus är av stor vikt i dessa processer. 

Vid delårsrapporten per april framkom kvalitets-
brister i AMCs statistik. Sedan dess har en genom-
lysning av deltagardata och hantering av statistik 
gjorts vilket stärker kvalitén och utfallet för statisti-
ken inom AMC. Det skapar bättre förutsättningar 
för analyser men också inför det planerade bytet av 
verksamhetssystemet, från Accorda till VIVA, 
samma system som Stöd- och försörjningsenheten 
använder. Bytet kommer att gynna framtida ut-
vecklingsarbete inom AME då statistik kan spegla 
hela verksamheten på en aggregerad nivå.  

All data som gäller mottagare av ekonomiskt bi-
stånd tas idag ut separat och det går inte att säker-
ställa gemensamma utfall där aktiviteter hos AMC 
kopplas till avslutade klienter hos Stöd- och försörj-
ningsenheten. Detta är ett identifierat utvecklings-
område.  
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Ekonomiskt bistånd 

Antalet hushåll som står i behov av ekonomiskt bi-
stånd fortsätter att minska, som diagrammet visar 
ser trenden ut att fortsätta nedåt. I snitt har 424 hus-
håll per månad erhållit ekonomiskt bistånd under 
perioden januari-juni. Under 2021 var motsvarande 
siffra 473 hushåll och 2020 var den 478. 

 

Glädjande nog sjunker även trenden för antal bi-
ståndsmottagare (samtliga i hushållet inklusive barn 
under 18 år) samt antal barn som lever i ett hushåll 
med ekonomiskt bistånd. Under årets första måna-
der syntes inte samma minskning gällande motta-
gare som gick att se gällande antal hushåll, en relat-
ion som analyserades i delårsrapporten per april. 

Antal hushåll samt antal biståndsmottagare följs 
båda som indikatorer för mål 1.  

 

I genomsnitt har 890 mottagare erhållit bistånd un-
der 2022 i snitt per månad, jämfört med 970 motta-
gare i snitt under 2021. Det är en drastisk skillnad 
och kan till viss del härledas till den starka arbets-
marknad som råder med en sjunkande arbetslöshet i 
Falköping som följd. Den tillfälliga förändringen 
inom A-kassan som innebär kortare kvalificerings-
tid kan också påverka då fler snabbare efter en an-
ställning omfattas av rätten till A-kassa. Det till-
sammans med att A-kassans ekonomiska nivå och 
bostadsbidraget höjts kan bidra till att hushåll inte 
behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. En viss 
koppling kan göras till förvaltningens riktade arbete 
med subventionerade anställningar men det behövs 
ett fördjupat analysarbete kring statistik och upp-
följning för att säkerställa utfall och resultat. 

Utbetalt ekonomiskt bistånd minskar dock inte i 
samma takt som antalet hushåll och mottagare. 
Detta kan kopplas till hushållstyp, det vanligaste 
hushållet som erhåller bistånd är ensamstående män 
utan barn och det är också den kategori som mins-
kat bland hushållen under 2022. Hushåll med barn 
har därmed ökat procentuellt av alla hushållstyper 
som erhåller ekonomiskt bistånd vilket speglar det 
ekonomiska utfallet, det bor fler personer i de hus-
håll som behöver bistånd. Se diagram. 

 

 

Det har varit oroande att statistiken gällande barn 
under så lång tid legat på höga nivåer. Snittet per 
månad har under 2020 och 2021 varit 314 respek-
tive 350 barn. Under perioden januari-juni 2022 har 
genomsnittet varit 323 barn per månad vilket är 
lägre än 2021 men högre än 2020. 
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Barn som lever i hushåll med behov av ekonomiskt 
bistånd växer upp i en ekonomisk utsatthet. Det på-
verkar dels den materiella standarden, men det kan 
också påverka barns skolresultat, hälsa och trygg-
het. Det har pågått ett arbete med att utveckla och 
implementera detaljer kring barnkonventionen i ru-
tiner och beslutsprocesser.  

Varje månad avslutas i snitt ca 30 sökande av eko-
nomiskt bistånd. Det är en siffra som ligger i 
samma nivå som för hela 2021. Ytterligare en indi-
kator för mål 1 är att följa andel individer som gått 
från försörjningsstöd till egen försörjning (arbete el-
ler studier). 

 

Per delår augusti 2022 har totalt 212 sökande indi-
vider avslutats varav 51 gått till arbete eller studier, 
det motsvarar 24 %. I jämförelse med samma pe-
riod 2021 är motsvarande siffror 181 avslutade 
varav 32 gått till arbete/studier (18 %). 

En person som står i behov av ekonomiskt bistånd 
riskerar att hamna i ett förstärkt utanförskap med 
försämrad livskvalitet och ger dessutom ökade kost-
nader för samhället. Enligt socialstyrelsen räknas 
10 månader eller mer som ett långvarigt behov av 
ekonomiskt bistånd och här ligger Falköping på en 
hög nivå. Under våren har ett omfattande utveckl-
ingsarbete påbörjats med fokus på långvarigt behov 
av ekonomiskt bistånd. Ett flertal dialoger har ge-
nomförts för att samla in orsaker varför individer i 
Falköping fastnar i långvarigt biståndsbehov. Dia-
logstunderna har genomförts med grupper av med-
arbetare och kompletterats med intervjuer av nyck-
elpersoner inom både KAF och socialförvaltningen. 
Under hösten kommer processen att fortsätta med 
kategorisering av orsakerna samt prioritering av ar-
betsområden.  

En lång tid har präglats av de praktiska processer 
som flytten av Stöd- och försäljningsenheten till 
förvaltningen innebar, men också att sammanfoga 
verksamheternas arbetssätt, processer och inte 
minst arbetskultur. Därtill har en ny ledningsgrupp 
skapats. I arbetet med orsaker till långvarigt försörj-
ningsstöd flyttas fokus från det som benämns som 
en förändringsfas där verksamheten befunnit sig till 
en utvecklingsfas, där medarbetarna görs mer del-
aktiga i arbetet.  

De vanligaste orsakerna till beviljat ekonomiskt bi-
stånd är fortfarande arbetslöshet (otillräcklig ersätt-
ning, väntar på ersättning eller helt saknar ersätt-
ning), arbetshinder av sociala skäl eller att klienten 
är sjukskriven (otillräcklig ersättning, väntar på er-
sättning eller helt saknar ersättning). 

 

 

 

Mönstret som beskrevs i delårsrapporten per april 
kvarstår, d.v.s. arbetslöshet och arbetshinder sociala 
skäl fortsätter att minska medan sjukskriven utan 
sjukpeng fortsätter att ligga högre än tidigare år. 
Detta bekräftar bilden av en grupp individer som 
står långt från arbetsmarknaden, som behöver 
mycket tid för stegförflyttning och som befinner sig 
i ett långvarigt behov av såväl stöd som ekonomiskt 
bistånd. Förvaltningen har som målsättning att med 
systematiskt och processbaserade arbetssätt skapa 
förutsättningar för den enskilde att nå rätt typ av 
försörjning utifrån sina behov. På sikt kommer det 
att ge effekt genom minskat ekonomiskt bistånd 
även om individen inte når egen försörjning som till 
exempel arbete. 

Ett verktyg för att individer ska närma sig den re-
guljära arbetsmarknaden är subventionerade anställ-
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ningar. Genom en subventionerad anställning er-
hålls exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning 
och nätverk vilket förbättrar utsikterna för etable-
ring på den öppna arbetsmarknaden. Utöver tidigare 
nämnda deltagarantal inom AMC har 177 personer 
befunnit sig i någon form av subventionerad an-
ställning, bland annat genom Connect. Majoriteten 
av de anställda inom Connect är kvinnor vilket del-
vis kan tolkas som att män i högre grad kan upp-
fylla vissa kompetenskrav som exempelvis truck-
kort eller körkort. De kan därmed vara mer attrak-
tiva på den reguljära arbetsmarknaden. Connect har 
under våren riktat ett fokus på ensamstående möd-
rar då en anställning ses som en viktig faktor för att 
bryta social utsatthet och struktur. Arbete fungerar 
som skyddsfaktor för barn som lever i ett hushåll 
med behov av ekonomiskt stöd. I samarbete mellan 
Connect, Sfi och Stöd- och försörjningsenheten har 
en satsning på somaliska kvinnor prioriterats. Fort-
satta studier på Sfi kombineras med introduktion till 
arbete i form av praktik på Aristo där även språkträ-
ning ingår.  

 

 

Den vanligaste placeringen för en subventionerad 
anställning är inom någon av förvaltningens egna 
verksamheter, andra placeringar sker inom barn-och 
utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvalt-
ningen samt socialförvaltningen. Det är i samver-
kan med kommunens övriga verksamheter som 
framgång sker gällande såväl subventionerade an-
ställningar som arbetsträning och praktikplace-
ringar. Målet med den kommunala arbetsmarknads-
strategin att få fler till arbete och minska behovet av 
ekonomiskt bistånd är gemensamt för kommunens 
förvaltningar, även om ansvaret åligger KAF. En 
lyckad matchning förutsätter en god kartläggning 
av individens förutsättningar men också förvänt-
ningarna hos den verksamhet som tar emot indivi-
den.  

Avbrott inom Vuxnas lärande har ökat, men andel 
icke godkända betyg har minskat. Många processer 
som ska leda till fullföljda studier är ett långsiktigt 
arbete liksom arbetsprocesserna inom AME. För-
valtningen behöver fortsätta utveckla verksamheten 
för att på bästa sätt planera arbetsprocesser och re-
surser för att tillsammans nå de förväntade effek-
terna som beskrivs i kommunens arbetsmarknads-
strategi och för att nå de nationella målen för Vux-
nas lärande. 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 arbetsmark-
nadspolitiska åtgärderna. Det är för tidigt att säga 
hur arbetet bidrar till att stärka det kommunala må-
let Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping och förvaltningens målbedömning för 
mål 1 blir därför godtagbar. 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL 

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2019 2020 2021 2022 TREND 

Nöjdhetsindex (NKI) bland elever och deltagare ska vara över 75
79,5 78,1 79,9 80,8 •

Andel elever som har blivit antagna i förhållande till antal ansökningar (%)
73% 73% •

Andel elever som har startat sin utbildning i förhållande till antal antagna elever (%)
88% 97% •

Andel avbrott i förhållande till totalt antal kursdeltagare (%)
13% 15% 16% 17% •

Andel icke-godkända betyg i förhållande till totalt antal satta betyg (%) 7% 8% 6% 4% •
Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd, snitt/mån

478 473 424 •
Antal biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inkl barn), snitt/mån

937 970 890 •
Andel individer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (%) 18% 24% •

UPPFÖLJNING 

Tertial 1,2,3
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

Delmål: Erbjuda matchning och ett 
utbildningsutbud som arbetsmark-
naden efterfrågar 

Hållbar matchningsprocess 
Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha 
till arbete. Verksamheterna ska möta medborgarnas 
och arbetsmarknadens behov genom att ha relevant 
utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska in-
satser som gynnar stegförflyttning mot den öppna ar-
betsmarknaden. Arbetsmarknaden har genomgått en 
strukturell och snabb förändring under åren med 
pandemi och det är fortfarande svårt att prognosti-
cera framtida kompetensbehov.  

För att så många som möjligt ska nå egen försörj-
ning krävs inte bara matchande utbildningsutbud och 
en arbetsmarknadspolitik som skapar förutsättningar 
för den enskilde. Det behövs även en god samverkan 
inom kommunen och med externa parter. Match-
ningsprocessen går från två håll och det är viktigt att 
engagera arbetsgivare inom såväl offentlig sektor 
som näringsliv för att på bästa sätt skapa förutsätt-
ningar för de individer som står längre ifrån arbetsli-
vet. Förvaltningen har ett upparbetat och pågående 
samarbete med kommunledningsförvaltningen gäl-
lande näringslivet. Som en fortsättning av den be-
hovskartläggning som genomfördes under 2021 
inom ramen för nämnda näringslivssamverkan, har 
ett tiotal företag i kommunen intervjuats för en för-
djupad kompetensinhämtning gällande behov. Pro-
cessen fortsätter under resterande 2022. Under våren 
har samverkansformen kring näringslivet även inklu-
derat barn- och utbildningsförvaltningen för att ge-
mensamt arbeta strategiskt med kompetens och ut-
bildningsfrågor som ska gynna näringslivet. 

En parameter i näringslivssamverkan är att motivera 
arbetsgivare att stärka sitt sociala ansvar för att bidra 
till ett socialt hållbart Falköping. Under mål 1 nämns 
bland annat subventionerade anställningar på Aristo, 
som genom Connect blir ett gott exempel på samver-
kan där språkinsatser kopplas ihop med arbetsmark-
nadsintroduktion. Processer som denna stärker både 
företagets sociala ansvar men också individens po-
sition på arbetsmarknaden. Individer som befinner 

sig inom AMEs verksamheter behöver mycket stöd 
och lång tid för att göra de stegförflyttningar som 
krävs för att nå egen försörjning. Som indikator un-
der mål 3 följs Andel av AMEs inskrivna deltagare 
som går till arbete/studier.  

 

28 % av de 67 personer som avslutats har gått till ar-
bete eller studier, i antal motsvarar det 14 personer 
till arbete och 5 personer till studier. År 2021 gick 
34 % till arbete eller studier (12 personer arbete, 10 
personer studier). Andel till praktik och arbetsträ-
ning lyfts också in i analysen och där syns förskjut-
ningen av vilken aktivitet som målgruppen behöver 
och har förutsättning för.  
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Minskningen av personer som kan gå ut i praktik har 
minskat avsevärt under de senaste åren, endast 1 % 
av alla inskrivna deltagare har gått ut på praktik un-
der årets första sex månader, det motsvarar 3 perso-
ner. Detta kan jämföras med siffrorna för delår per 
augusti 2019 då 75 personer gick ut i praktik. Som 
nämndes i rapporten per april beror minskningen 
framförallt på de nya hänvisningsregler som AF till-
lämpar då de i första hand hänvisar personer som är 
aktuella för praktik till externa aktörer. Uppdraget 
som AME har gällande praktik har förändrats grund-
ligt. Inskrivna deltagare har en längre väg att gå in-
nan de blir aktualiserade för praktik och detta syns 
tydligt i statistiken för arbetsträning. 2019 befann sig 
två personer i arbetsträning per delår augusti, i år är 
motsvarande siffra 62 personer. Faktorer som gör in-
dividens resa längre är framför allt ohälsa, brister i 
svenska språket, NPF-diagnostik eller missbrukspro-
blematik. Ofta kombineras flera av svårigheterna vil-
ket gör vägen till arbete eller studier väldigt lång och 
i många fall även komplex. Som förvaltningen skrev 
redan i delår per april så bör frågan ställas huruvida 
AME framöver ska arbeta för direkt måluppfyllelse 
inom mål 3 där fokus ligger på att skapa förutsätt-
ningar för utveckling av näringslivet. Resultaten som 
uppvisas i statistiken och hur arbetet fortlöper i pro-
cesserna ger inte tillfredsställande resultat sett ur nä-
ringslivets perspektiv. Det rimliga framöver är att 
AME arbetar med social hållbarhet genom fokus på 
individen. När individen stärker sin position på ar-
betsmarknaden genererar det nytta i ett vidare steg 
för näringslivet och på så sätt skapas effekter mellan 
de kommunala målen 1 och 3. 

Utifrån delmålets fokusområde Hållbar matchnings-
process använder förvaltningen sex-månadersupp-
följningar inom AME och yrkesutbildningar på 
gymnasial nivå.  

 

I antal avslutades fem personer till arbete och sex 
månader senare uppgav nio av respondenterna att de 
befann sig arbete, det är en glädjande ökning.  

 

Totalt 22 % av respondenterna befinner sig i arbete 
eller studier, sex månader efter avslut. Det är lägre 
än tidigare år. 

Nytt för innevarande planperiod är att följa upp av-
slutade bidragsanställningar med sex-månadersupp-
följning. Utfallet presenteras som indikator för mål 
3, då mätningen är ny finns inget historiskt resultat 
att jämföra med, det gör också att analys blir svår att 
kvalitetssäkra så här tidigt i processen. 

 

25 personer har besvarat enkäten varav 15 befinner 
sig arbete/studier sex månader efter avslut. Det mot-
svarar 60 %. 

Precis som under hösten 2021 genomfördes vårens 
uppföljning av gymnasiala yrkesutbildningar inom 
ramen för Skaraborgs gemensamma kvalitetsfunkt-
ion i KomX. Resultatet visar en ökning till arbete 
och studier, 82 % av respondenterna arbetar eller 
studerar under våren 2022, detta kan jämföras med 
71 % föregående år. Under 2021 syntes efterverk-
ningarna av pandemin för flera av de då examine-
rade eleverna då besöksnäring och restaurangbran-
schen hade svårt att nyrekrytera.  
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Resultatets positiva ökning visar att förvaltningens 
utbud på ett hållbart sätt matchar arbetsmarknadens 
efterfrågan, inte minst utifrån välfärdssektorns be-
hov av arbetskraft nu och framåt. Uppföljda utbild-
ningar under vårens enkät är barnskötare, restaurang 
samt vård och omsorg. Observera att tidigare års 
högre utfall på indikatorn har olika utbildningar i sin 
uppföljning, för 2018 är det till exempel enbart vård 
och omsorg som drevs i förvaltningens egen regi vil-
ket påverkar utfallet.  

 

Den Skaraborgsgemensamma uppföljningen ger 
möjlighet att på motsvarande sätt följa upp de Falkö-
pingsbor som har studerat på annan ort i Skaraborg, 
en sammanställning som tidigare år inte gjorts. 31 
elever hemmahörande i Falköping har studerat inom 
ramen för Skaraborgs gemensamma yrkesutbud. Av 
dessa befinner sig 25 elever i arbete eller studier 
varav 23 arbetar inom utbildad bransch.  

Sammantaget anses utbildningarna som erbjuds i 
egen och regional regi bemöta arbetsmarknadens 
kompetensbehov och att en god och hållbar match-
ning upprätthålls. 

En drivande utbildningsaktör 
Samverkan är en drivande faktor även under fokus-
området En drivande utbildningsaktör. I de utökade 
nationella målen för Vuxenutbildningen beskrivs att 
den ska utgöra en bas för den nationella och region-
ala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Förvalt-
ningen kan inte ensam möta efterfrågan på utbild-
ningsplatser inom alla områden som söker kompe-
tens utan är beroende av samverkan gällande yrkes-
utbildning på både gymnasial och eftergymnasial 
nivå. Nätverket för kommunal Vuxenutbildning i 
Skaraborg fortsätter arbeta inom de tre uppdrag som 
beskrivs i verksamhetsplanen, KomX, kombinat-
ionsutbildningar samt att utveckla Lärcentra-tanken. 
Flera pilotprojekt med olika former av kombinat-
ionsutbildningar har pågått sedan 2021. Efter en 
bred kartläggning utförd av projektledare anställd 
via Vux Skaraborg har förberedelser pågått för att 
kunna arbeta vidare med projektet lokalt. Förvalt-
ningen ingår sedan våren 2022 i ett ESF-finansierat 
skolverksprojekt kring kombinationsutbildningar. 
Inom restaurangbranschen råder stor brist på kockar 
och förvaltningen har genom sin kockutbildning mot 
restaurang/storhushåll valts ut att medverka och re-
presentera Västra Götalandsregionen i projektet.  

Vidare har det skaraborgsgemensamma avtalet gäl-
lande samhällsorientering för nyanlända reviderats 
och träder i kraft från 1 januari 2023. 

Skaraborgs kommunalförbund har beviljats projekt-
medel för att inrätta ett kompetensnav, där Kompe-
tensforums analyser av arbetsmarknaden kan omsät-
tas i praktisk handling och i samverkan med vuxnät-
verket leda till utbildningar utifrån behoven i nä-
ringslivets branscher. Ett första område som priorite-
ras är fordonsbranschens omställning. I styrgruppen 
för kompetensnavet finns Falköping med som repre-
sentant för skolchefsnätverket och intar därmed en 
viktig roll i arbetet med kompetensförsörjning i Ska-
raborg. Arbetet påbörjas hösten 2022 och fortlöper 
under kommande tre år, rapportering sker löpande. 

Gymnasial yrkesutbildning i egen regi 

Per delår augusti har totalt 11 utbildningsstarter skett 
sedan årets början. Av totalt 280 ansökningar har 
196 elever blivit antagna till 186 utbildningsplatser. 
Ett överintag görs för att det finns en rörlighet i sam-
band med utbildningsstarter och två veckor efter 
start har 147 elever valt att påbörja sina utbildningar, 
totalt sedan januari. Detta ger en fyllnadsgrad på 
79 % i samband med utbildningsstart. Siffran mäts 
som en indikator under mål 3. I början av året star-
tade två förberedande utbildningar inom restaurang 
samt vård och omsorg. Under våren planerades det 
för fortsatta starter men elevunderlaget blev för tunt 
och inga fler förberedande kurser har sedan startat.  

 

I samarbete med Ållebergsgymnasiet togs under vå-
ren en behörighetsgivande utbildning fram inför YH 
Tekniker spårbundna fordon. Utbildningen kommer 
att genomföras i slutet av året och de elever som 
slutför utbildningen med godkänt har platsgaranti till 
den ordinarie YH Tekniker spårbundna fordon. 

Förvaltningen fortsätter erbjuda uppdragsutbildning 
som ett flexibelt och tillmötesgående sätt att ge kom-
munens arbetsgivare möjlighet att erbjuda sin perso-
nal kompetensförstärkning. Inom kommunens egna 
verksamheter har kurser anordnats inom bland annat 
psykiatri, att bemöta människor med missbruk, Ex-
cel och upphandlingsutbildningar. Inom ramen för 
den kommunala kompetenssamordningen, KOKOS, 
har bland annat projektledning, frukostföreläsningar 
samt kurs i att leda utan att vara chef genomförts. 



 

18 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 

Genom KOKOS kan utbildning komma både kom-
munens egna verksamheter och näringslivet till nytta 
då båda kan delta för att skapa kostnadseffektivitet. 
Det gynnar samtidigt relationen mellan kommun och 
näringsliv. Flera kurser har utförts med enbart extern 
beställare till exempel industriföretag i kommunen 
som behövt stärka medarbetares kunskaper i 
svenska. 

Kunskaper i svenska språket är av stor vikt för håll-
bar etablering på arbetsmarknaden och förvaltningen 
vill bidra till arbetsgivares möjligheter att stötta och 
stärka individer med annat modersmål än svenska. 
Språkombud på arbetsplatser kan vara en god resurs 
för elever, praktikanter och/eller medarbetare som 
behöver stöd för att göra hela arbetsplatsen språkut-
vecklande och gynna en bättre kommunikation. En 
första omgång av språkombudsutbildning genomför-
des tidigare under våren tillsammans med socialför-
valtningen med goda resultat av ökad förståelse och 
medvetenhet för språkliga problem som kan uppstå 
och upplevas på en arbetsplats. Under hösten ge-
nomförs ytterligare en omgång. 

Sammantaget anses förvaltningens utbildningsutbud 
matcha arbetsmarknadens kompetensbehov med gott 
resultat, baserat på sex-månadersuppföljningens re-
sultat. Hur matchning och utbud framåt kommer att 

utvecklas är fortsatt svårt att prognosticera utifrån 
samhällsekonomiskt läge och den strukturomställ-
ning som pandemin skyndade på, inte minst med di-
gitala förändringar. Genom samverkan i Skaraborg 
kan Falköpings kommuns näringsliv erbjudas ett 
brett utbud av utbildningar samtidigt som förvalt-
ningen bidrar till regional kompetensförsörjning.  

Sett till matchning ur ett arbetsmarknadspolitiskt 
perspektiv flaggar förvaltningen för att AMEs bidrag 
till ett näringsliv som utvecklas är svagare idag än 
för ett par år sedan. Nationell styrning av bland an-
nat remitteringar från AF som påverkar målgruppen 
gör att förvaltningens direkta fokus bör läggas på in-
dividen och inte på näringslivets utveckling. Indirekt 
stärks näringslivet i ett vidare perspektiv när indivi-
dens position på arbetsmarknaden stärks, ett arbete 
som beskrivs under mål 1.  

Målbedömningen för förvaltningens bidrag till kom-
munens mål Ett näringsliv som utvecklas, anses vara 
godtagbar. 

 

  

NÄMNDENS DELMÅL 

Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2019 2020 2021 2022 TREND 

Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal utbildningsplatser (%)
90% 79% •

Andel personer som befinner sig i arbete/studier sex månader efter avslutad utbildning, YRK (%)
88% 77% 67% 82% •

Andel deltagare som avslutats till arbete/studier av alla AMEs inskrivna deltagare (%)
29% 28% 24% 18% •

Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader efter avslutad insats, avslutade deltagare 
från AMEs verksamheter (%) 61% 39% 33% 22% •
Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader efter avslutad subventionerad anställning (%)

60% •

UPPFÖLJNING 

Tertial 1,2,3
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 
med en tillitsbaserad styrning 

 

 

  

 

 

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

Nästa digitala steg 
De stora digitala lärdomarna och utvecklingsresan 
som förvaltningen gjorde under pandemin finns nu 
inbyggt i många processer inom verksamheterna. 
Undervisning sker nu främst fysiskt men kunskapen 
om digitala mötesformer, plattformar och system 
fortsätter att utveckla förvaltningens digitala struk-
turer och flexibilitet. Under pandemin har förvalt-
ningens kompensatoriska uppdrag blivit tydligt gäl-
lande att motverka och minska ett digitalt utanför-
skap hos de elever som inte har tillgång till digitala 
medel i hemmet. Uppdraget fortsätter att bäras 
framåt då digitala kunskaper inte bara förstärker ele-
vernas motivation och studieteknik utan digital kun-
skap är också en kompetens som alltmer tas som 
självklar på arbetsmarknaden. Digitaliseringstakten 
fortsätter att vara hög rent generellt i samhället och 
många gånger är digital kommunikation det sätt som 
medborgare tar kontakt med förvaltningens verk-
samheter och här fyller bland annat hemsida och lär-
plattform en viktig funktion.  

Under våren har AME förarbetat inför en implemen-
tering av e-tjänster inom Stöd- och försörjningsen-
heten. Genom att digitalisera delar av biståndspro-
cessen frigörs resurser för fler personliga möten och 
förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt för 
individen och för arbetet som beskrivs under mål 1, 
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falkö-
ping. En implementationsprocess är framtagen och 
ska påbörjas under hösten 2022. Framöver ska också 
ett byte av verksamhetssystem ske så att alla delar av 
AME har samma system som Stöd- och försörj-
ningsenheten redan använder. Installation och ut-
bildning planeras att genomföras under vintern 
2022-2023.  

Arbetet med att digitalisera Stöd- och försörjnings-
enhetens ledningssystem förväntas bli klart under 
hösten. 

Digitalisering i sig möjliggör en högre grad av flexi-
bilitet och effektivitet för förvaltningen men ställer 
höga krav på såväl teknisk utrustning som medarbe-
tarnas digitala kompetens. Med högre personell digi-
tal kompetens höjs kvalitén inom undervisning och 
andra erbjudna tjänster men framför allt kan effekti-
viteten fortsätta öka i administrativa processer med 
hjälp av tekniska resurser och kunskaper om dessa.  

En lärande och utvecklande 
verksamhet 
God kvalitet fastställs genom att rekrytera, utveckla 
och behålla den kompetens som verksamhet och 
uppdrag kräver. De pedagogiska verksamheterna lig-
ger på en hög nivå gällande lärare som undervisar i 
sin behörighet samt lärare med legitimation, det sä-
kerställer undervisning av hög kvalitet samt signale-
rar att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Behöriga lärare är en nationell bristvara men förvalt-
ningen har under flera år haft en stabil andel som 
dessutom ökar. Behöriga lärare uppgår till 88 %, an-
delen lärare med legitimation uppgår till 90 %. Båda 
talen är indikatorer under mål 4 som ett mått på kva-
litet inom de pedagogiska verksamheterna och ligger 
på en högre nivå än tidigare mätningar.  

Inom Vuxnas lärande kopplar förstelärargruppen 
samman pedagogiskt utvecklingsarbete med kollegi-
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alt lärande och förvaltningens mål för att gynna fo-
kusområdena Fullföljda studier och aktiviteter, Ak-
tivt arbete med att höja elevernas valkompetens samt 
Nästa digitala steg. Detta förväntas ge goda effekter 
på utvecklingsprocesser inom mål 1, Skapa förutsätt-
ningar för ett socialt hållbart Falköping. Förstelärar-
gruppen är en viktig kugge i det kollegiala lärandet 
genom att tillskaffa och sprida kunskap som stärker 
kvalitén inom ramen för Vuxnas lärande. 

Den nya betygsskalan och de förenklade kunskaps-
kraven inom Sfi samt Allmänna ämnen på grundläg-
gande nivå kan innebära en utmaning för arbetsla-
gen. Här kan kollegial samverkan bli ett viktigt verk-
tyg för att bearbeta och anpassa arbetssätt efter de 
nya kraven. De senaste åren, som till stor del varit 
digitala, har i flera aspekter synliggjort vikten av 
kollegial samverkan och stöttning, bland annat i be-
dömningssituationer som varit försvårande utan fy-
siska möten med eleverna. De positiva effekterna av 
detta behöver bäras med även framåt. 

AME har under lång tid präglats av stora föränd-
ringar såväl fysiskt som organisatoriskt. Stöd- och 
försörjningsenhetens flytt från socialförvaltningen 
till AME har lett till nya och ombyggda lokaler, nya 
och förändrade processer och arbetssätt samt till ut-
maningen att forma en ny organisation och en ge-
mensam arbetskultur. Förväntningar på arbetsmark-
nadsstrategins mål har ännu inte uppfyllts även om 
statistik gällande ekonomiskt bistånd ser ut att 
minska för första gången på flera år. Dock fortsätter 
andelen biståndsmottagare som erhållit stöd under 
lång tid att ligga på höga nivåer. Under våren inled-
des en omfattande orsaksanalys för att fokuserat ar-
beta med att bryta ett långvarigt behov av bistånd, 
detta beskrivs under mål 1. Arbetssättet är starkt in-
spirerat av tillitsbaserad styrning och ledning, där 
medarbetarna och professionen är viktiga perspek-
tivbärare i utvecklingsarbetet. Även Falköpingsbor 
har varit delaktiga i analysen. Arbetet kommer även 
fortsatt att präglas av tillit, där medarbetarna ger in-
spel på prioritering av utvecklingsområden och del-
tar i kommande utvecklingsgrupper. Kommunen och 
förvaltningen eftersträvar ett förändringsledarskap 
och ett tillitsbaserat arbetsklimat som kännetecknas 
av dialog och delaktighet där politiker, chefer och 
medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en 
god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god 
kvalitet.  

I linje med kommunens klimatstrategi bidrar förvalt-
ningen till en delningsekonomi och ett cirkulärt va-
ruflöde genom arbete med Möbellagret. Mellan ja-

nuari och juni 2022 har drygt 1 450 möbler cirkule-
rat till och från möbellagret. Jämförelsevis cirkule-
rade ca 800 möbler mellan augusti-december 2021. 
Data för längre tid bakåt finns inte tillgänglig. Verk-
samheten Fabriken inom AME gör 5-6 körningar i 
veckan inom ramen för det cirkulära möbelflödet, 
vilket i hög grad bidrar till kommunens hållbarhets-
arbete. Förutom Möbellagret driver Fabriken även 
en secondhand-butik vars flöde också bidrar och 
uppmuntrar medborgare till ett cirkulärt flöde i linje 
med klimatarbetet. 

Processbaserat arbetssätt som stärker 
verksamheternas kvalitet 
Förvaltningen har under lång tid arbetat systematiskt 
för att förbättra de övergripande processerna som 
gäller verksamhets- och ekonomistyrning Det pågår 
flera utvecklingsprocesser inom hela förvaltningen, 
både på strategisk och operativ nivå. Utvecklingen 
har sin utgångspunkt i verksamheternas kärnuppdrag 
men också i de förändringar och krav som sker i om-
världen samt utifrån politikens förväntningar. Tidi-
gare nämnda orsaksanalys vars resultat förväntas ge 
effekt på arbetsmarknadsstrategin är exempel på 
detta. Uppföljning och analys är bland de viktigaste 
delarna i det systematiska kvalitetsarbetet och helt 
beroende av medarbetarens kännedom, förståelse 
och delaktighet i arbetet. Under lång tid har omfat-
tande arbete gjorts för att säkerställa kvalitén på sta-
tistik och underlag, både inom AME och inom Vux-
nas lärande. Det är av stor vikt att underlag är kvali-
tetssäkrade för att trovärdiga uppföljningar ska 
kunna göras och framtida beslut ska kunna fattas på 
reella grunder. Nästa steg är att fördjupa kunskapen 
och se över indikatorer och andra mätetal för att in-
för nästa planperiod än bättre fånga effekten av ut-
veckling och kvalitet.  

I takt med att organisationen förändrats har även 
strukturerna för det systematiska kvalitetsarbetet ge-
nomgått en översyn. Under våren har den nya kvali-
tetsstrukturen med dialogbaserade arbetssätt som ut-
gångspunkt börjat testas i skarpt läge. Dialog ger 
medverkande parter insyn i varandras arbete och 
verksamheter, det skapar samsyn och möjlighet att 
ytterligare utveckla analysprocessen. Strukturen ska 
ses över och utvärderas under hösten inför nästa 
planperiod.  

Målbedömningen för mål 4 anses vara god, förvalt-
ningen har en god utveckling inom sitt processbase-
rade arbete, digital utveckling fortgår och förvalt-
ningen arbetar förnyande med flera utvecklingspro-
cesser.  

NÄMNDENS DELMÅL 

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2019 2020 2021 2022 TREND 

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka jämfört med föregående mätning 75
76 •

Andel lärare som undervisar i sin behörighet
80% 83% 87% 88% •

Andel lärare med legitimation
87% 90% •

UPPFÖLJNING 

Tertial 2,3
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala 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 gemen-
sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild 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 måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet 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 utvecklingsom-
råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-
ningar 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 beslutspro-
cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla 
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Fal-
köping och ska gynna medborgarens väg till studier, 
fortsatta studier eller arbete. Förutsättningarna för att 
bedriva utbildning samt erbjuda matchande arbets-
marknadspolitiska åtgärder förändras i takt med om-
världen. Detta kräver en flexibel och lösningsorien-
terad organisation. Genom processbaserade arbets-
sätt sker en ständig uppföljning och utveckling av 
uppföljningsstruktur med tillhörande dokumentation. 
Mål- och ekonomistyrningen har under de senaste 
åren utvecklats centralt i kommunen vilket påverkar 
förvaltningens utvecklingsarbete och återkoppling 
till nämnd. Underlag för analys och uppföljning 
samlas in från varje verksamhet för att sammanstäl-
las och analyseras ytterligare för att nämnden ska få 
väl grundade beslutsunderlag.  

Genom kommunens utökade budgetprocess sker de 
ekonomiska uppföljningarna tätare. Förvaltningen 
för en kontinuerlig dialog med nämnden kring om-
världsbevakning och ekonomi. Dialog är en viktig 
faktor för att stärka styrkedjan mellan politik och 
tjänstemän och ligger inom ramen för en tillitsbase-
rad ledning och styrning. 
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Verksamhetsuppföljning  

 

 

Uppföljning av nämndens 
verksamhetsuppföljning 
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergri-
pande målen och förvaltningens verksamhetsplan är 
bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner 
som verksamheterna skapar. Utvecklingsplanen syf-
tar till att bryta ner nämndens uppdrag och intent-
ioner till mål som ger riktning och värdeskapande 
arbete i respektive verksamhet. Framgångsfaktorer 
för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medar-
betarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. 
Förvaltningen värnar om ett arbetssätt som får de-
larna att vävas samman till en helhet där varje med-
arbetare får förståelse för hur denne är med och bi-
drar till Falköpings kommuns utveckling. Kännedom 
om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av 
styrkedjan är ett ständigt pågående arbete på alla ni-
våer inom förvaltningen. Med en transparens i ana-
lys och rapportering ökar delaktigheten och stärks 
tilliten vilket ytterligare främjar det systematiska 
kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens 
utbud till Falköpings kommuns medborgare. 

Volym och kvalité 
Utifrån omvärldsanalys och verksamhetsuppfölj-
ningen över tid ses den höga efterfrågan på kompe-
tens på arbetsmarknaden i förvaltningens volymer, 
då elevantalet inom Vuxnas lärande sjunker.  

Då AF numera anvisar personer aktuella för att göra 
praktik till externa aktörer beräknar förvaltningen en 
minskning i deltagarantal på AMC.  

De subventionerade anställningar som används som 
ett medel för att flytta människor från ekonomiskt 
bistånd samt övriga subventionerade anställningar 
inom förvaltningen redovisas under personaluppfölj-
ning i form av visstidsanställningar. De ingår således 
inte i statistik över deltagare inom AMC. 

Förväntad utveckling 
Om nuvarande trender och arbetsmarknadsläge hål-
ler i sig kommer elevantalet inom Vuxnas lärande att 
fortsätta minska eller vara kvar på nuvarande nivåer. 

Som beskrivs under omvärldsförändringar är det i 
nuläget utmanande att göra en träffsäker prognos på 
förväntad utveckling på längre sikt. Den flyktingkris 
som pågår påverkar i nuläget inte förvaltningens 
verksamhet i större omfattning men skulle utifrån 
ändrade förutsättningar kunna leda till att verksam-
het snabbt måste ställa om.  

 

VERKSAMHETUPPFÖLJNING UTFALL
2021 

UTFALL 
AUGUSTI 

2022 
BUDGET 

2022 
PROGNOS 

2022 
PROGNOS-

AVVK 

Utbildning av vuxna

Antal elever 1 605 1 164 1 750 1 500 -250

Antal kursdeltagare 4 955 3 128 5 500 4 800 -700

Arbetsmarknadsenheten

Antal deltagare Arbetsmarknadscenter 253 156 340 310 -30
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Personaluppföljning  

 

 

Uppföljning av nämndens 
personalplanering 
Antalet tillsvidareanställda är oförändrat sedan delår 
april men de visstidsanställda har i stället ökat. Orsa-
ken till detta är att antalet subventionerade anställ-
ningar inom förvaltningen utökats, som ett led i att 
förflytta personer från ekonomiskt bistånd till en an-
ställning. Förvaltningen har tilldelats budget, men 
inte avsedd för personalkostnader vilket förklaras 
under den ekonomiska uppföljningen. Antalet viss-
tidsanställda kan variera över tid utifrån att anställ-
ningar inom Connect och Fabriken löper ut. 

Den totala sjukfrånvaron i kommunen för januari-
augusti 2022 är 7,7 % och för förvaltningen är den 
totala sjukfrånvaron 5,9 %, vilket är en ökning jäm-
fört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron 
är 0,9 % högre bland kvinnor än bland män. 

Den pandemitopp med stor sjukfrånvaro som rådde i 
början av året påverkar sjukfrånvaron under 2022 
och gör att det totala procentantalet är högre än före-
gående år och svårt att jämföra över tid.  

Totalt för förvaltningen utgör 54,6 % av frånvaron 
långtidsfrånvaro, mer än 60 dagar, vilket är en för-
bättring mot samma period föregående år. Fabriken 
avviker mest negativt, då både kort- och långtids-
frånvaron ökat. Positiva avvikelser gällande lång-
tidsfrånvaro ses framför allt inom vuxnas lärande. 

Förväntad utveckling 
Personalantalet i förvaltningen följer löpande verk-
samhetens volymer inom Vuxnas lärande. Utifrån de 
tendenser som kan ses gällande antalet etableringse-
lever och elevtillströmning kommer de personal-
mässiga volymerna att vara oförändrade eller minska 
i omfattning.  

En fortsatt ökning av visstidsanställa prognostiseras 
på helår som en effekt av arbetet med att förflytta 
personer från ekonomiskt bistånd till en subvention-
erad anställning. Arbetet är ett led i kommunens ar-
betsmarknadsstrategi för att minska ekonomiskt bi-
stånd.  

Vid eventuella vakanser sker i förvaltningen nog-
granna överväganden för att anpassa befintliga re-
surser till volymer inför eventuell rekrytering. 

  

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER AUG  
UTFALL 2022 

PER AUG 
BUDGET 

2022 
PROGNOS 

2022 
PROGNOS-

AVVK 

Antal anställda 196 232 232 232 27

Tillsvidareanställda 146 144 144 144 0

Visstidsanställda 42 79 80 105 25

Timanställda 8 9 8 10 2
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Ekonomiska förutsättningar 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 
justeringar 
Nämndens budgetram har justerats med 100 tkr uti-
från korrigering av hyreskostnad för AME. 431 tkr 
har tillförts som kompensation för löneöversyn un-
der året.  

Riktade medel i flerårsplan 
Nämndens budgetram utökades med 5 000 tkr i rik-
tade medel för att utveckla arbetssätt kopplade till 
stegförflyttning mot arbete och utbildning hos indi-
vider som uppbär försörjningsstöd. Arbetet har ut-
gått från att i högre grad använda sig av subvention-
erade anställningar.  

Förväntad utveckling 
Den förväntade utvecklingen är att underskott mot 
budget kvarstår som helårsprognos, där orsaken är 
att utbetalningar av ekonomiskt bistånd även fort-
satt har ett utfall över tilldelad budget. En tendens 

visar att det ekonomiska biståndet minskat de sen-
aste månaderna, men det är ännu för tidigt att dra 
slutsatser utifrån en större påverkan på det progno-
stiserade underskottet. Mer utförlig redovisning 
återges i den ekonomiska uppföljningen. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsrapporten 
Den största risken kopplat till nämndens budget är 
utbetalning av ekonomiskt bistånd. Sedan flera år 
har utfallet överskridit budget och enligt den pro-
gnos som görs för helår 2022 kvarstår den trenden. 
Givet de stora förändringar som skett med verksam-
hetsflytt och omorganisation bedöms ekonomiska 
effekter av arbetet synas tidigast på något eller 
några års sikt.  

Vidare får ett minskande elevantal inom vuxnas lä-
rande effekter på ekonomin eftersom statsbidragen 
minskar. Statsbidragen är kopplade till antal produ-
cerade poäng.  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
Justering 

hyreskostnad 
Justering 

löneöversyn 
BUDGET 31 

DEC 

Verksamhetsområden

Utbildning vuxna -31 104 -206 -31 310

Arbetsmarknadsenheten -60 080 -100 -172 -60 352

Gemensamt -20 416 -53 -20 469

SUMMA BUDGET -111 600 -100 -431 -112 131
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Ekonomiska rapporter 
per augusti 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

 

Utfall 
Resultaträkningen avser den verksamhet som nämn-
den ansvarar för den 31 augusti. Resultatet per 31 
augusti uppgår till -85 126 tkr vilket är 10 588 tkr 
lägre än budgeterat resultat.  

Verksamhetens samlade intäkter understiger budget 
per 31 augusti med 1 092 tkr samtidigt som kostna-
derna överstiger budget med 9 496 tkr. 

På kostnadssidan konstateras att den största avvikel-
sen finns under verksamhetskostnader och det är, 
som tidigare kommunicerats, ekonomiskt bistånd 
som förklarar största delen av avvikelsen. Avvikel-
sen mot budget uppgår till -7 813 tkr per 31 augusti. 
Efter justeringar för återbetalningar är nettoavvikel-
sen för ekonomiskt bistånd under perioden -7 261 
tkr. Utöver ekonomiskt biståndet förklaras en stor 
del av avvikelsen med en budgetavvikelse på 839 tkr 
för YH Tekniker spårbundna fordon samt lägre in-
täkter än förväntat för gymnasiala yrkesutbildningar. 

Personalkostnaderna för ordinarie verksamhet är i 
linje med budget. Hänsyn måste dock tas till att 
nämnden under innevarande budgetår tilldelats 5 
mkr i syfte att minska det ekonomiska biståndet. 
Medlen har i huvudsak använts för att finansiera 
subventionerade anställningar för individer som er-
håller ekonomiskt bistånd. I budget har medel avsatt 
för övriga verksamhetskostnader, men kostnaderna 
uppstår i huvudsak form av personalkostnader, per 
31 augusti 3 109 tkr. Därav blir budgetramen i relat-
ion till utfallet något missvisande i sammanställ-
ningen ovan. Satsningen leder även till en missvi-

sande bild vad gäller intäkter. Eftersom medlen an-
vänts främst till subventionerade anställningar med 
hög bidragsnivå resulterar det även i ökade intäkter i 
form av lönebidrag. Denna intäktspost har inte bud-
geterats. Dessa intäkter kompenserar till stor del 
andra intäktsposter som inte når budgeterad nivå. 
Det rör sig exempelvis om betydligt lägre statsbidrag 
för yrkesutbildningar samt uteblivna intäkter för en 
olika statsbidragsfinansierade projekt. 

Prognos 
Nämnden lämnar per delår augusti en prognos för 
helår där utfallet är ett underskott på -15 686 tkr. Det 
finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplade till pro-
gnosen. För ekonomiskt bistånd förväntas en avvi-
kelse på 10 750 tkr, nästan 70 % av den totala avvi-
kelsen. Resterande del förklaras bland annat av att 
ett vikande elevantal resulterar i lägre statsbidrag 
samtidigt som ett antal större projekt inte kommer 
att inbringa de intäkter som budgeterats. 

Åtgärder för att nå balans 
Förvaltningen arbetar vidare med orsaksanalysen 
kring ekonomiskt bistånd i syfte att identifiera lämp-
liga åtgärder för att motverka ekonomiskt bistånd på 
sikt och då framförallt det långvariga biståndet. Ar-
betet bedöms inte ge några effekter på kort sikt. 

Vidare behöver förvaltningen nogsamt följa trenden 
med vikande elevantal och utreda på vilket sätt verk-
samheten och dess kostnader kan anpassas för att på 
sikt nå en budget i balans. 

I budgetarbetet inför 2023 behöver en översyn av 
samtliga externt finansierade projekt genomföras. 
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Verksamhetsrapport 

Utfall 
Utbildning av vuxna 

Avvikelsen för verksamhetsområde Utbildning av 
vuxna uppgår per 31 augusti till -2 988 tkr. Avvi-
kelsen förklaras till ca 60 % av lägre intäkter än 
budgeterat vilket i sin tur förklaras av bland annat 
lägre statsbidrag inom yrkesutbildningar och lägre 
intäkter än budgeterat från ett par större projekt. 
Resterande del förklaras av högre kostnader för 
framförallt YH Tekniker spårbundna fordon.  

Vidare ser syns att trenden med minskad schablo-
nersättning fortsätter och inte når budget. Avvikel-
sen är per 31 augusti 486 tkr. Detta kompenseras 
dock genom tilldelning av ekonomiska medel från 
central pott för schablonersättningar enligt beslut 
från kommunstyrelsen 19 januari 2022. Beloppet 
som tilldelats förvaltningen uppgår till 1 326 tkr. 
Det är dock viktigt att ha med sig framåt att sådan 
tilldelning inte kan förväntas kommande år.  

Arbetsmarknadsenheten 

För verksamhetsområdet Arbetsmarknadsenheten 
uppgår avvikelsen till 8 419 tkr och som beskrivs 

under resultatrapporten beror det till största del på 
högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bi-
stånd. 7 216 tkr av avvikelsen härleds till detta. I 
övrigt står ESF-projektet En plattform för alla för 
en avvikelse på 697 tkr. Det förklaras av att projekt-
bidragen som var ämnade att finansiera projektet 
bokförts under 2021. Dessutom var det bokförda bi-
draget högre än vad förvaltningen var berättigad 
till. Denna reglering samt kostnad för utfört arbete 
under 2022 har därför ingen budget. Övriga verk-
samhetskostnader är något över budget vilket till 
viss del kompenseras av något lägre personalkost-
nader samt högre intäkter för försäljning inom Fa-
briken. 

Gemensamt 

För verksamhetsområde Gemensamt konstateras en 
positiv avvikelse om 861 tkr per 31 augusti. Det 
förklaras till stor del av att de riktade medlen för att 
minska ekonomiskt bistånd började användas först 
en bit in på året. För året väntas ett utfall i linje med 
budget. 

  

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

 2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Utbildning av vuxna -24 239 -23 814 -20 826 -31 310 -34 653 -3 343

Arbetsmarknadsenheten -30 705 -48 561 -40 142 -60 352 -72 636 -12 284

Gemensamt -11 173 -12 751 -13 560 -20 469 -20 528 -59

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -66 117 -85 126 -74 528 -112 131 -127 817 -15 686



 

28 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 

Investeringsrapport 

 

Under perioden januari-augusti har inga investe-
ringar gjorts. Planerade investeringar kommer att 
göras under det tredje tertialet och förväntas över-
ensstämma med budget.  

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 
BUDGET 

2022 
PROGNOS

2022 
PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Möbler 0 -150 -150 0

Teknisk utrustning 0 -400 -350 -50

Övriga inventarier 0 -150 -150 0

NÄMNDS INVESTERINGSRAPPORT 0 -700 -650 -50



 

VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN I 29 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 

Under år 2022 har nämnden inte några uppdrag från 
kommunfullmäktige. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av 
verksamhetsrapport 
Arbetsmarknaden har varit stark under året vilket 
påverkat arbetslösheten i Falköping positivt men 
det råder fortsatt brist på kompetens inom många 
yrken. För dem som har svårt att etablera sig på ar-
betsmarknaden även under högkonjunktur har 
matchningsproblematiken fördjupats och de som 
befinner sig i långtidsarbetslöshet har idag en väl-
digt lång väg till egen försörjning trots hög efterfrå-
gan på arbetskraft. Utbildningssektorn behöver 
samverka och omvärldsbevaka tillsammans med så-
väl offentlig sektor som näringsliv för att kunna 
möta den omvandling som samhället står inför.  

Inom de pedagogiska verksamheterna har elevanta-
let minskat under en längre tid och det påverkar till 
viss del utfallet för flera indikatorer. Trots att antal 
satta betyg har minskat så ger det lägre inflödet av 
elever en högre procentuell andel av satta betyg. 
Antalet avbrott har ökat men sett till nationella siff-
ror för avbrott inom kommunal vuxenutbildning 
ligger Falköping på en relativt låg nivå. Enligt en 
rapport från Skolinspektionen i november 2021 av-
bryter var femte elev inom kommunal vuxenutbild-
ning sina studier. Insatser som ska gynna elevens 
sammanhållna utbildningsväg är bland annat språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt, utveckling av 
elevernas valkompetens samt stärkt studieteknik.  

Under året har antalet hushåll som erhåller ekono-
miskt bistånd fortsatt att minska, likaså antalet bi-

ståndsmottagare. Minskningen kan till viss del här-
ledas till den starka arbetsmarknad som råder men 
även till förändrade regler gällande bostadsbidrag 
och A-kassa. Det är för tidigt att kalla förändringen 
ett trendbrott och det krävs fortsatta analyser för att 
kunna koppla statistik till utfört internt arbete. Ett 
omfattande utvecklingsarbete har påbörjats inom 
AME med fokus på att förstå och bryta långvarigt 
behov av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har ett 
fortsatt stort arbete framför sig med att utveckla 
processer och verksamheter som tillsammans kan 
nå förväntade effekter på kommunens arbetsmark-
nadsstrategi. Målbedömningen för mål 1 Skapa för-
utsättningar för ett socialt hållbart Falköping är 
godtagbar.  

Förvaltningens arbete med att bidra till näringsli-
vets utveckling bygger till stor del på samverkan 
både lokalt och regionalt. Inom ramen för Skara-
borgssamverkan erbjuds ett brett utbildningsutbud. 
Utförda sex-månadersuppföljningar visar på goda 
resultat gällande anställningsbarhet efter avslutad 
gymnasial yrkesutbildning. Inom AME har däremot 
färre avslutats till arbete/studier och ännu färre gått 
ut i praktik än tidigare år. Det kopplas främst till de 
nya direktiv som AF arbetar efter då de hänvisar in-
divider till praktik via externa aktörer istället för ge-
nom AME. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen 
för mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv 
som utvecklas, som godtagbar. 

Målbedömningen för mål 4, Kommunens organisat-
ion ska vara utvecklande och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning, är god. Förvaltningen har en 
god utveckling inom sitt processbaserade arbete där 
arbetssättet är starkt inspirerat av tillitsbaserad styr-
ning. Fler processer är igång med både medarbetare 
och medborgare som delaktiga parter för såväl ut-
veckling som utfall. Den digitala utvecklingsresan 
fortsätter med lärdomarna från pandemin nu in-
byggda i det dagliga arbetet inom förvaltningens 
verksamheter. Undervisning sker nu främst fysiskt 
men förvaltar kunskapen om digitala mötesformer, 
plattformar och system för att fortsätta erbjuda ut-
bildning på ett flexibelt och kvalitetssäkert sätt. 
Inom AME har förarbete skett inför en implemente-
ring av e-tjänster inom stöd och försörjning. Det 
finns en förväntan om att resurser ska kunna frigö-
ras genom digitalisering av delar i de administrativa 
processerna. Resurser som ska gynna den enskildes 
förutsättningar för stegförflyttning mot egen för-
sörjning. 

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Förvaltningen arbetar vidare med orsaksanalysen 
kring ekonomiskt bistånd i syfte att identifiera 
lämpliga åtgärder för att motverka ekonomiskt bi-
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stånd på sikt och då framförallt det långvariga bi-
ståndet. Arbetet bedöms dock inte ge effekt på kort 
sikt. 

Vidare behöver förvaltningen nogsamt följa trenden 
med ett vikande elevantal och utreda på vilket sätt 
som verksamheten och dess kostnader kan anpassas 
för att på sikt nå en budget i balans. 

I budgetarbetet inför 2023 behöver en översyn av 
samtliga externt finansierade projekt genomföras. 

Återkoppling till 
nämnd/kommunfullmäktige 
Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergri-
pande målen och förvaltningens verksamhetsplan är 
bryggan mellan flerårsplan och de två verksamhets-

grenarnas utvecklingsplan med tillhörande aktivi-
tetsplan. Utvecklingsplanen syftar till att bryta ner 
nämndens uppdrag och viljeriktning till mål som 
blir vägledande och värdeskapande arbete i respek-
tive verksamhet. Framgångsfaktorer för ett lyckat 
systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas kän-
nedom om och delaktighet i målarbetet. Underlag 
för analys och uppföljning samlas in från varje 
verksamhet för att sammanställas och ytterligare 
analyseras så att nämnden får ta del av väl grundade 
beslutsunderlag. Med en processbaserad mål- och 
ekonomistyrning ökas delaktigheten inom hela styr-
kedjan vilket stärker tillit och bidrar till transparens 
som ger de bästa förutsättningarna för att optimalt 
fördela de resurser som nämnden beslutar över.  
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Anmälan av delegationsbeslut augusti 2022, 
kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

beslut för perioden 2022-08-01 – 2022-08-31. 

Sammanfattning  

Alla tjänsteutlåtanden för beslutsärenden Beslut som fattas med stöd av 

gällande delegationsordning anmäls till kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Bakgrund 

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, augusti 2022 838 

Personal/anställningar – visstid, augusti 2022 24 

Ekonomiska frågor 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-08-22 

Övriga ärenden 

Beslut om studiestartstöd, augusti 2022 6 

- varav beslut om förlängning 2 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet.   

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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