KomTek inspirerar unga till teknikyrken – en kompetensinvestering för framtiden!
Falkenberg 2019-05-21

Näringslivet Falkenberg gör denna skrivelse efter att ha läst Hallands Nyheters artikel som var
publicerad 2019-05-17(web), av Lena Lyxell, kring hur Barn-och utbildningsnämndens förslag till
handlingsplan gällande besparingar ser ut. I artikeln läser vi att man planerar att lägga ner
KomTek, vilket vi inom näringslivet reagerar starkt emot. Vi läser även i kommunens
pressmeddelande att man planerar besparingar inom IT. Stämmer detta och i så fall vad får det
för konsekvenser?
Falkenbergs kommun agerar föredömlig och långsiktigt när man:







inom näringslivsavdelningen, sedan drygt ett år tillbaka, anställt en näringslivsutvecklare
med fokus på kompetensfrågor.
tagit fram ”Program för studie- och yrkesvägledning i Falkenbergs kommun – hela skolans
ansvar”.
tillsammans med näringslivsavdelningen och Näringslivet Falkenberg arrangerar
yrkesinformation i åk 7 på alla skolor.
med en styrgrupp bestående av skolchef, näringslivschef och ordförande i Näringslivet
Falkenberg samlar representanter från näringsliv och rektorer för att skapa en
Falkenbergsmodell för hur arbetsliv och skola tillsammans kan hitta en plattform i
samarbete som sträcker sig genom alla våra elevers skolår. (Pressmeddelande)
kontinuerligt har möten med oss i näringslivet för att lyssna av hur vi tillsammans kan
skapa ett företagsamt och hållbart företagsklimat i Falkenbergs kommun.

Vi anser att vi har en mycket god relation med kommunen inom dessa och även flera andra
områden för att samverka och tillsammans skapa de ringar på vattnet som krävs för att locka
arbetskraft till vår kommun. Att väcka och skapa nyfikenhet hos våra unga, är ett gemensamt
samhällsansvar. Det krävs för att vi skall kunna klara av de kommande utmaningar vi står inför i
framtiden gällande den kompetensbrist som finns, inte minst inom programmering, IT och
teknikyrkena inom industrin.
På KomTek inspireras, utmanas och utvecklas barn och ungas intresse för teknik. Vi behöver
ständigt ligga i framkant och skapa så bra förutsättning som möjligt för våra unga, och här krävs
verkligen ett fortsatt långsiktigt arbete. På vår Näringslivslunch i fredags hörde vi hur Åsa
Zetterberg lyfte hur viktigt det är att vi följer med i den digitala utvecklingen som finns inom alla
näringar idag. Vi kan inte stå still och tro att det löser sig. Vi måste agera tillsammans.
Näringslivet Falkenberg, som varit med och startat upp FBG Invest för att locka start-ups inom
tech/it branschen, vill arbeta långsiktigt för ett utvecklingsstarkt och hållbart företagsklimat i vår
fantastiska kommun.
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Att spara in ca 1,1 miljon årligen genom att stänga KomTek, som är ett inarbetat och fantastiskt
koncept som används i skolorna och även som fritidsverksamhet, vore oerhört beklagligt. Tänk på
”pay-off:en” i bättre elevhälsa, teknikutveckling, entreprenörer, arbetskraft m.m. Vi ser en väldigt
stor risk och är rädda för att neddragningar inom IT satsning och utbildningssektorn påverkar
näringsklimatet i Falkenberg i fel riktning och gör det svårt att nå kommunens uppsatta mål som
bland annat innefattar västkustens starkaste näringsliv.
Som företagare måste man investera i att utveckla sin verksamhet för att inte avvecklas och bli
omsprungen av konkurrenter och vi anser att Falkenbergs kommun, när det gäller KomTek och IT,
behöver göra samma reflektion och investering i framtiden redan nu!
Vi träffas gärna för att diskutera detta mer tillsammans på vårt nästa möte med
kommunledningen den 13 juni eller tidigare, innan ni fattar ert beslut.
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