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1 Ansvar och verksamhet 

1.1 Inledning 

Tibro Kompetenscenter bildades den 1 januari 2018 och ligger under Barn och 

utbildningsnämnden i kommunen. Vårt uppdrag är att verka för att öka utbildningsnivå och 

sänka arbetslösheten i Tibro kommun. Verksamheten innehåller, 

Introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och 

arbetsmarknadsenhet. Tibro Kompetenscenters uppdrag är att integrera dessa 

verksamheter till att fungera som motor, mäklare och mötesplats för invånarnas livslånga 

lärande. Vår verksamhet utgår från styrande lagar och förordningar samt Tibro kommuns 

värdegrund som sammanfattas i fyra kärnvärden:  

 Omtanke- Att bry oss om oss själva och andra. 

 Självtillit – Att lita på sin egen förmåga.  

 Samverkan – Att planera för framtiden men leva i nuet. 

 Handlingskraft- Att tro på att allt är möjligt så länge vi gör det tillsammans.  

1.2 Syfte 

Verksamhetsplanen är framtagen för att skapa samsyn kring inriktning och mål för 

verksamheten samt möjliggöra uppföljningar av aktiviteter. Dokumentet är framarbetat av 

Tibro Kompetenscenters ledningsgrupp i samverkan med förvaltningens 

utvecklingsledare. Verksamhetsplanen kan komma att justeras utifrån förändrade 

förutsättningar. 

1.3 Verksamhetsidé 

Tibro Kompetenscenter är ett kommunalt lärcenter som erbjuder kompetenshöjande 

insatser för kommunens invånare, företag och medarbetare. Tibro Kompetenscenter ska 

bidra till en samhällskultur som medvetandegör vikten av ett livslångt lärande och skapar 

hållbar tillväxt i Tibro. Tibro Kompetenscenter ska samverka med närliggande kommuner, 

myndigheter och andra samarbetsparter. 

Vi agerar inom ramen för rollerna:  

 Mäklare – Vi förmedlar kontakter, kompetens och vägledning mellan invånare och 

lokala företag och offentliga organisationer. 

 Mötesplats – Vi möjliggör möten, både fysiska och digitala. 

 Motor – Vi driver, engagerar och arrangerar utveckling av arbetsmarknad och 

utbildning i kommunen. 
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1.4 Organisation 

Kompetenscenters verksamhet leds av en verksamhetschef. Kompetenscenters 

ledningsgrupp består av verksamhetschef, rektor, arbetsmarknadschef och 

kommunikatör. 

 

 

1.5 Ansvarsområden 

1.5.1 Studie och yrkesvägledning 

Tibro Kompetenscenter ansvarar för studie- och yrkesvägledning för kommunens 

medborgare. Studie- och yrkesvägledningens syfte är att vara ett stöd vid val av studier 

och yrken. I processen ingår kunskap om sig själv – självkännedom – och kunskap om 

vilka alternativ som finns att välja på och vad de kan innebära. Med ökade kunskaper 

skapar individen ett bättre beslutsunderlag för sitt val. Studie- och yrkesvägledning ska 

hjälpa individen att utveckla sin valkompetens. Den innefattar bland annat att samla, 

analysera, sätta samman och organisera sig själv och utbildnings- och yrkesinformation. 

Den innefattar även färdigheter kring att fatta och genomföra beslut och hantera 

övergångar och växlingar i livet. 

Detta kan sammanfattas som att individen utifrån sina förutsättningar ska:  

 Bli medveten om sig själv  

 Bli medveten om olika valalternativ  
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 Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen  

 Lära sig att fatta beslut  

 Lära sig att genomföra sina beslut   

Genom information, undervisning och vägledning kan individens perspektiv vidgas så att 

hen upptäcker fler yrkesområden än de som hen genom sin bakgrund redan känner till.   

 

1.5.2 Kommunal vuxenutbildning 

Tibro Kompetenscenter ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 

gymnasial nivå, svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. 

Vuxenutbildningen utgår från elevens tidigare erfarenheter och kunskaper och har ett 

validerande förhållningssätt.  

För att skapa en konkurrenskraftig och marknadsanpassad vuxenutbildning samverkar 

den kommunala vuxenutbildningen med övriga kommuner i Skaraborg inom ramen för 

Skaraborgs kommunalförbund. Genom samarbetet blir det möjligt för invånarna i de 

ingående kommunerna att söka samtliga utbildningar som ges inom samverkansområdet. 

Utöver kurser på grundläggande och gymnasial nivå erbjuder Tibro Kompetenscenter 

följande yrkesutbildningar under 2019. De flesta utbildningarna går att läsa med 

språkstöd. 

 Barnskötare, även lärling 

 Fastighetsskötare 

 Industri, CNC och inredningssnickare 

 Installationselektriker 

 Lastbilsmekaniker 

 MC- & ATV-mekaniker  

 Personbilsmekaniker  

 Truckförare (ej språkstöd) 

 Yrkesförare godstransport (ej språkstöd) 

1.5.3 Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar 

Tibro Kompetenscenter har i uppdrag att utifrån näringslivets och offentliga verksamheters 

behov av kompetensutveckling anordna adekvata uppdragsutbildningar. Tibro 

Kompetenscenter ska även löpande undersöka möjligheten till att starta 

yrkeshögskoleutbildningar samt samverka med universitet och högskolor kring utbildning. 

1.5.4 Arbetsmarknadsenhet 

Tibro Kompetenscenter samordnar arbetsmarknadsfrågor i Tibro kommun samt ansvarar 

för arbetsmarknadsstöd och rehabilitering för vuxna och ungdomar som står utanför 
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arbetsmarknad eller utbildning. Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för feriepraktik för 

ungdomar 16-17 år.  

Arbetsmarknadsåtgärder regleras av staten genom olika insatser. Samverkan kring 

arbetsmarknadsåtgärder sker med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten 

och samordningsförbundet. För att kunna utföra uppdraget ingår även samverkan med 

företagen i Tibro kommun.  

Under 2019 erbjuder Tibro Kompetenscenter följande arbetsmarknadsinsatser 

 Ung Arena – insatser för ungdomar 16-24 år. 

 En väg in – insatser för vuxna. 

 7-tjugo – gruppmetod för individuell utveckling. 

 Praktik – samordning av praktikplatser. 

 Samordning av åtgärdsanställningar 

1.5.5 Introduktionsprogram och gymnasieutbildning 

Tibro Kompetenscenter ansvarar för gymnasieutbildning för kommunens invånare. Tibro 

Kompetenscenter ansvarar för den interkommunala ersättningen (IKE) och uppföljning av 

elevernas resultat. Tibro Kompetenscenter bedriver även gymnasieutbildning i egen regi 

inom ramen för Introduktionsprogrammen. Fram till 2020 ges även utbildning inom 

gymnasiesärskolan. Introduktionsprogrammens och särgymnasiets verksamhet finns 

beskriven i en separat verksamhetsplan. 

Under 2019 är följande introduktionsprogram aktuella: 

 Språkintroduktion 

 Yrkesintroduktion 

 Individuellt alternativ 

1.5.6 Kommunalt aktivitetsansvar, KAA 

Tibro Kompetenscenter ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret som innebär att 

kommunen ska: 

 hålla sig informerad om vilka individer som omfattas av ansvaret. 

 bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin 

utbildning. 

 dokumentera och föra register över de unga som omfattas av ansvaret. 

 rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB. 

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som: 

 har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte 

har skolplikt. 
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 inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning.  

 inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis. 

Tibro Kompetenscenter arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret utifrån fastställd 

handlingsplan och rutiner.  

1.6 Resurser 

1.6.1 Utbildning 

Huvuddelen av utbildningsverksamhetens resurser kommer från kommunala medel som 

anslås årligen. Verksamheten söker även medel från statliga myndigheter, till exempel 

Skolverket. Inom samverkansområdet Skaraborg används interkommunal ersättning för 

kommuner som köper utbildning av varandra.  

1.6.2 Arbetsmarknad 

Arbetsmarknadsenhetens resurser består till största del av statsbidrag som söks för olika 

insatser som utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi söker även bidrag från andra 

aktörer som samordningsförbundet och ESF. Dessa insatser medfinansieras med hjälp av 

kommunala resurser.  

2 Målsättningar  

Kommunfullmäktige i Tibro kommun har tagit fram två prioriterade mål som samtliga 

kommunala verksamheter ska arbeta för att uppfylla. Tibro Kompetenscenter har även 

uppdrag från barn- och utbildningsnämnden att genomföra. Därtill har barn- och 

utbildningsförvaltningen identifierat prioriterade områden som verksamheten ska arbeta 

med för att hålla en god kvalitet.   

Utifrån dessa har Tibro Kompetenscenter tagit fram delmål och aktivitetsplan för 

verksamheten, se bilaga. 

2.1 Mål 1: Stärka Tibro som en attraktiv kommun för 

invånare och besökare där mångfald ses som en 

tillgång 

Tibro kommun vill erbjuda spännande mötesplatser med trygghet, närhet, enkelhet och 

mångfald samt en välfärdsservice av hög kvalitet som gör att fler människor trivs och vill 

bo i Tibro. 

 Skapa en trygg hemvist där mångfald är en tillgång. 

 Verka för en hållbar tillväxt ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. 

 Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för alla Tibrobor. 
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 Fortsätta utveckla våra mötesplatser. 

2.2 Mål 2: Bidra till ett kreativt och nyskapande 

näringsliv 

Tibro kommun arbetar för att stödja en konkurrenskraftig handel och en positiv utveckling 

för näringslivet i Tibro. Detta innebär bland annat målmedvetna satsningar för att 

motverka ungdomsarbetslöshet och utanförskap liksom att driva ett antal företagsnätverk 

inom olika branscher. 

 En större andel av unga och utrikesfödda får anställning eller startar egna företag 

2.3 Mål från Barn & utbildningsnämnden  

Tibro Kompetenscenter ska verka för att öka utbildningsnivån och sänka arbetslösheten i 

Tibro kommun. 

2.4 Prioriterade områden 

2.4.1 Studie- och yrkesvägledning 

Studie- och yrkesvägledningsarbetet har följande övergripande mål:  

 Att verka för att alla elever på Tibro Kompetenscenter erbjuds studie- och 
yrkesvägledning.  

 Att verka för att presumtiva elever erbjuds studie- och yrkesvägledning.  
 Att vara en aktiv part i arbetet med att säkerställa att alla elever har en individuell 

studieplan som speglar elevens studiemål likväl som vägen dit.  
 Att verka för att den vida vägledningen blir alltmer etablerad och utbredd och att 

studie- och yrkesvägledning behöver återfinnas som undervisning, information och 
vägledningssamtal för att elevens behov av studie- och yrkesvägledning ska kunna 
tillgodoses.  

 Att arbeta aktivt med att identifiera sökande som har kunskaper som kan prövas likväl 
som valideras.  

 

Prioriterade mål under 2019:  

 Att vara delaktig i det löpande arbetet med att säkerställa att elevernas studieplaner 

innehåller studiemål likväl som förväntad studietid.  

 Utveckla användandet av Praktikplatsen.se, ett verktyg för hanteringen av praktik för 

grundskoleelever.  

 Fortsatt digitalisering av vägledningens kommunikationskanaler utifrån presumtiva 

och aktiva elever.  

 Planera, genomföra och utvärdera en gruppvägledningsinsats för en av Tibro 

Kompetenscenters målgrupper. Detta i samverkan med lärare, rektor och 

arbetsmarknadschef.  
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 Påbörja arbetet med att erbjuda digital arbetsmarknadskunskap genom virtuell 

PRAO/praktik. Detta med hjälp av införskaffad VR-teknik.   

2.4.2 Arbetsmarknadsenheten 

Målsättning 2019 

Under 2019 ska arbetsmarknadsenheten: 

 Öka antalet deltagare som efter avslutad insats går till studier eller arbete jämfört 

med 2018.  

 Minska antalet unga 15-24 år som står utanför arbete och studier. 

 Kvalitetsarbetet skall under 2019 utvecklas så att insatser följs upp och 

analyseras. 

Nyanlända 

För att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända samverkar 

Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i projektet Bron 

till arbete. Projektet syftar till att ge vägledning och stöd till de individer som idag står långt 

ifrån arbetsmarknaden för de ska kunna få en egen försörjning genom studier eller arbete.    

Ungdomar 

Under hösten 2018 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att arbetet med att fånga 

upp ungdomar som står utanför studier eller arbetsmarknad ska prioriteras. 

Arbetsmarknadsenheten kommer under året att implementera arbetssättet från Ung Arena 

9.0 i den ordinarie verksamheten. Arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret fortsätter 

enligt fastställd handlingsplan. I arbetet är samverkan mellan utbildning och 

arbetsmarknadsenheten en förutsättning för att fånga upp ungdomar som inte studerar 

eller arbetar.  

2.4.3 Utbildning 

Målområdena inom utbildningsverksamheten är kopplade till de nationella målen.  

Elevinflytande  

”Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för 

sina studieresultat. En förutsättning för detta är att vuxenutbildningen klargör 

utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter 

eleverna har. Vägledningsinsatser för elever och presumtiva elever fyller en viktig 

funktion.” 

(Läroplan för vuxenutbildningen, sidan 6 SKOLFS 2017:17) 

Betyg och bedömning 
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Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 

kunskapskrav som finns för varje kurs. 

(Läroplan för vuxenutbildningen, sidan 12 SKOLFS 2017:17) 

Stöd och undervisning  

”Det är vuxenutbildningen ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning och särskild 

utbildning för vuxna samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina 

individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar.” 

(Läroplan för vuxenutbildningen, sidan 9 SKOLFS 2017:17) 

Samverkan med arbetsliv och samhällsliv  

Vuxenutbildningen ska samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, 

yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt. 

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och 

rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid 

mening stor betydelse för eleven. Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar 

med arbetslivet när det gäller yrkesutbildning. 

(Läroplan för vuxenutbildningen, sidan 11 SKOLFS 2017:17) 

Trygghet och studiero 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. 

(Ordningsregler: 5 kap. 5 § Skollagen)’ 

Digitalisering 

Enligt Förordning om läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2017:17 s.7) ska 

vuxenutbildningen bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens.  

3 Uppföljning och utvärdering 

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från dokumentet ”Systematiskt kvalitetsarbetet för 

barn och utbildning Tibro kommun- En handbok” 

Delårsrapprotering sker tre gånger per år. Uppföljning omfattar bland annat genomförda 

aktiviteter, kvalitetsredovisning, ekonomi, synpunktshantering och enkätresultat. Riktlinjer 

för uppföljning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan återfinns i respektive 

utbildningsforms ”Plan för utbildning”.  

Verksamhet Period 1 (okt-jan) Period 2 (feb-apr) Period 3 (maj-sep) 
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Arbetsmarknadsenhet Kommunens 

grundläggande 

värden. 

Årsstatistik. 

Arbete och 

samhällsliv. 

Statistikuppföljning 

Vuxenutbildning Lvux2012 (kap. 1) 

Årsstatistik. 

Lvux2012, 2.2 Lvux2012, 2.1 

  


