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Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (10) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter, klockan 8.30-10.05. Ordförande, sekreterare och 
förvaltningschef närvarar i sammanträdeslokalen, övriga deltar digitalt på distans. 

Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande, § 31-32, kl. -9.10 samt kl. 9,25- 
Gunnel Bergqvist (C), tj.g. ers. H Wallgren, § 33-, kl. 9.10- 
Stefan Lennartsson (C) 
Björn Lugn (S) 
Arne Gunnarsson (S), tj.g. ers. J. Karlsson 
Jan Erikson (KD) 
Anna Jonsson (KD) 
Dag Högrell (L) 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 

Ersättare 

 

Ingrid Törnqvist (S) 
Yesim Göc (S) 
Amanda Berglund (S) 
Gunnel Bergqvist (C) 
Arild Svensgam (SD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Sandra Lidberg, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor 
Åsa Sandberg, rektor 
Åsa Tidqvist, koordinator 
Elin Andersson, enhetschef § 31 
Helena Broberg, förvaltningsjurist § 35 
Sara Cronholm, kommunjurist § 35 

Justerare Niclas Hillestrand (S) 

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 31-36 

Ordförande Caroline Lundberg 

Justerare  Niclas Hillestrand (S), föreslagen 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-16 

Justeringsdatum 2021-06-23 

Anslaget är uppsatt  2021-06-24 – 2021-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Anna Carlsson 
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§ 31 Dnr 2021/00051  

Fastställande av riksnorm om försörjningsstöd 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden fastställer riksnorm samt fördelning 

 av behovsposterna för 2021.  

Bakgrund 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje 

kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 

täcka. Det görs ingen nationell uppdelning av riksnormens totalsummor, 

varje kommun beslutar om fördelning av behovsposterna. 

 Ensamstående Sambo 

Livsmedel, alla måltider 1 860 3 100 

Kläder/skor 605 1 210 

Fritid/lek 425 850 

Hygien 270 540 

Summa personliga kostnader 3 160 5 700 

 

Barn och ungdomar 

 < 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 

år 

11-14 

år 

15-18 

år 

19-20 

år 

Livsmedel 

ej lunch 

876 937 971 1 040     

Livsmedel 

alla 

måltider 

1 006 1 137 1 151 1 310 1 463 1 699 1 938 1 860 

Kläder/ 

skor 

335 457 457 510 541 573 625 740 

Fritid/lek 146 218 280 344 780 900 989 1 010 

Hygien 563 498 152 146 146 218 288 390 

Barn/ung-

doms-

försäkring 

130 130 130 130 130 130 130  


 C
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Barn och ungdomar 

 < 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 

år 

11-14 

år 

15-18 

år 

19-20 

år 

Summa 

personliga 

kostnader 

        

- Utan 

lunch 5 

dagar per 

vecka 

2 050 2 240  1 990 2 170     

- Alla 

måltider 

2 180 2 440  2 170 2 440 3 060 3 520 3 970 4 000 

 

Gemensamma 

hushållskostnader 

Antalet medlemmar i hushållet 

 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 

Förbrukningsvaror 155 172 285 308 383 433 480 

Dagstidning, telefon 865 958 1 135 1 302 1 477 1 667 1 790 

Summa 

gemensamma 

kostnader 

1 020 1 130 1 420 1 610 1 860 2 100 2 270 

 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 

7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. 

Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.  

Fickpengsbelopp: 2 320 kronor/månad 

Reducerad norm/dag (post för livsmedel): 

Ensamstående 62 

Sambo 103 

0 år 34 

1-2 år 38 

4-6 år 44 

7-10 år 49 

11-14 år 57 

15-18 år 64 

19-20 år 62 

  

            


 C

L,
 N

H
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
26

81
13

84
2



 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (10) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 32 Dnr 2021/00031  

Delegationsbestämmelser kompetens- och 
arbetslivsnämnden 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar delegationsbestämmelser enligt 

 presenterat förslag.  

Bakgrund 

Ändringar har gjorts i dokumentet för att säkerställa att beslut kan fattas även 

vid frånvaro för enhetschef för Stöd- och försörjningsenheten.  

Beslutsunderlag 

 Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet           
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§ 33 Dnr 2021/00048  

Policy för arbetsmiljö och hälsa 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ställer sig bakom framtagen 

 policy för arbetsmiljö och hälsa.  

Bakgrund 

HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy för arbetsmiljö och 

hälsa, vilken föreslås ersätta den föregående policyn från 2013 för området.  

Syftet med policyn är att den kommunövergripande ska vara ett styrande 

dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet ska ske på samtliga nivåer i organisationen från 

kommunfullmäktige ner till enhet. I samband med framtagandet av ny policy 

för arbetsmiljö och hälsa har det även gjorts en del förändringar vad gäller 

upplägget och innehållet. Den största skillnaden är att det nu finns 

dokumenterade övergripande och prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet 

samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur det ska följas upp.  

Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den 

centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska 

gruppen. Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje 

nämnds/förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna 

riktlinjer och rutiner. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att den nya policyn är bra, väl genomarbetad och det 

finns förutsättningar för att dokumentet kan vara ett bra stöd i arbetet med 

arbetsmiljö och hälsa.  

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut gällande remiss om policy för arbetsmiljö och 

hälsa 

 Policy för arbetsmiljö och hälsa 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 34 Dnr 2020/00066  

Mötesdagar och tider 2021 för kompetens- och 
arbetslivsnämnden och dess arbetsutskott 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att flytta sitt möte i augusti 

 till 18 augusti klockan 8.30.  

Bakgrund 

För nämnden ska kunna ta ställning till budgetunderlag inför kommunens 

budgetkonferens 23 augusti behöver mötet i augusti flyttas en vecka. Mötet 

kommer att beredas genom ordförandeberedning.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            
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§ 35 Dnr 2021/00001  

Informationsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informations-

 ärendena till handlingarna    

Utbildningsinsats om sekretess 

Sara Cronholm, kommunjurist, och Helena Broberg, förvaltningsjurist 

socialförvaltningen genomförde en kort utbildning för nämnden gällande 

sekretess utifrån den verksamhetsövergång som genomfördes 1 maj för Stöd- 

och försörjningsenheten.       

Systematiskt kvalitetsarbete 

Maria Mannvik och Åsa Tidquist presenterade processen för nämnden och 

förvaltningen i arbetet mot Verksamhetsplan 2022-2024.       

Arbetsmarknad 

Peter informerade kort om arbetslöshetsläget. Den totala arbetslösheten i maj 

2021 för gruppen 18-64 år var i Falköping 8,7 % jämfört med 8,0 % för riket 

och 7,5 % för regionen. Motsvarande siffror för utrikesfödda är 30,9 % i 

Falköping, 19,2 % i riket och 18,4 % i regionen.  

Om man ser på gruppen 18-24 år är den totala arbetslösheten i Falköping 

12,6 %, i riket 10,0 % och i regionen 9,3 %. För gruppen utrikesfödda är 

andelen 35,5 % i Falköping, 21,5 i riket och 21,5 % i regionen.  

Peter, Sandra och Caroline lämnade en kort rapport från mötet med 

Arbetsmarknadsrådet. Ärenden som lyftes och diskuterades var den lokala 

närvaron, de externa aktörerna, Arbetsförmedlingens digitala resa som 

bidragit till att individer fastnat i arbetslöshet samt arbetsmarknads-

utbildningar. I det fortsatta arbetet med Arbetsförmedlingen behöver både 

Vuxnas lärande och Arbetsmarknadsenheten ha sittningar med myndigheten 

för att diskutera separata delar.  

Rapport sommarferiepraktik 2021 

Tack vare ett gott arbete inom kommunen har alla ungdomar som sökt 

feriepraktik sommaren 2021 kunnat erbjudas en plats. Nytt för i år är att 

ungdomarna får en utbildningsdag ibland annat service och bemötande.  

Hälsotal januari-april 2021 

För hela Falköpings kommun har sjukskrivningarna minskat från 8,7 % för 

perioden januari-april 2020 till 7,6 % 2021. För kompetens- och arbetslivs-
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förvaltningen visar motsvarande siffror en sänkning från 7,8 % till 4,9 %. De 

flesta av förvaltningens verksamheter har gröna siffror som visar att sjuk-

skrivningarna minskat från 2020. De röda siffror som finns i statistiken har 

identifierats som fall av långtidssjukskrivningar.       

Inför hösten 

Caroline informerade kort om rekryteringen av ny förvaltningschef. 

Processen följer plan och tanken är att beslut om anställning tas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 23 juni. En ny förvaltningschef förväntas 

vara på plats 1 oktober och under tiden 16 augusti-1 oktober kommer Åsa 

Sandberg att fungera som tillförordnad förvaltningschef.  

Sandra Lidberg avtackades med blommor och tack för gott samarbete.  
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§ 36 Dnr 2021/00003  

Anmälningsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

 beslut för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31.  

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden.  

Delegationslistor 

Stöd och försörjningsenheten 966 

Personal/anställningar – tillsvidare 4 

Personal/anställningar – visstid 3 

Övriga ärenden 

Ordförandebeslut 1 

Beslut om studiestartstöd 1 

- varav beslut om förlängning 1 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.  
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Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter, klockan 8.30-10.05. Ordförande, sekreterare och 
förvaltningschef närvarar i sammanträdeslokalen, övriga deltar digitalt på distans. 


Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande, § 31-32, kl. -9.10 samt kl. 9,25- 
Gunnel Bergqvist (C), tj.g. ers. H Wallgren, § 33-, kl. 9.10- 
Stefan Lennartsson (C) 
Björn Lugn (S) 
Arne Gunnarsson (S), tj.g. ers. J. Karlsson 
Jan Erikson (KD) 
Anna Jonsson (KD) 
Dag Högrell (L) 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 


Ersättare 


 


Ingrid Törnqvist (S) 
Yesim Göc (S) 
Amanda Berglund (S) 
Gunnel Bergqvist (C) 
Arild Svensgam (SD) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Sandra Lidberg, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor 
Åsa Sandberg, rektor 
Åsa Tidqvist, koordinator 
Elin Andersson, enhetschef § 31 
Helena Broberg, förvaltningsjurist § 35 
Sara Cronholm, kommunjurist § 35 


Justerare Niclas Hillestrand (S) 


Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 31-36 


Ordförande Caroline Lundberg 


Justerare  Niclas Hillestrand (S), föreslagen 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-06-16 


Justeringsdatum 2021-06-23 


Anslaget är uppsatt  2021-06-24 – 2021-07-15 


Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Anna Carlsson 
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§ 31 Dnr 2021/00051  


Fastställande av riksnorm om försörjningsstöd 2021 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden fastställer riksnorm samt fördelning 


 av behovsposterna för 2021.  


Bakgrund 


Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 


nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje 


kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska 


täcka. Det görs ingen nationell uppdelning av riksnormens totalsummor, 


varje kommun beslutar om fördelning av behovsposterna. 


 Ensamstående Sambo 


Livsmedel, alla måltider 1 860 3 100 


Kläder/skor 605 1 210 


Fritid/lek 425 850 


Hygien 270 540 


Summa personliga kostnader 3 160 5 700 


 


Barn och ungdomar 


 < 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 


år 


11-14 


år 


15-18 


år 


19-20 


år 


Livsmedel 


ej lunch 


876 937 971 1 040     


Livsmedel 


alla 


måltider 


1 006 1 137 1 151 1 310 1 463 1 699 1 938 1 860 


Kläder/ 


skor 


335 457 457 510 541 573 625 740 


Fritid/lek 146 218 280 344 780 900 989 1 010 


Hygien 563 498 152 146 146 218 288 390 


Barn/ung-


doms-


försäkring 


130 130 130 130 130 130 130  
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Barn och ungdomar 


 < 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 


år 


11-14 


år 


15-18 


år 


19-20 


år 


Summa 


personliga 


kostnader 


        


- Utan 


lunch 5 


dagar per 


vecka 


2 050 2 240  1 990 2 170     


- Alla 


måltider 


2 180 2 440  2 170 2 440 3 060 3 520 3 970 4 000 


 


Gemensamma 


hushållskostnader 


Antalet medlemmar i hushållet 


 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 


Förbrukningsvaror 155 172 285 308 383 433 480 


Dagstidning, telefon 865 958 1 135 1 302 1 477 1 667 1 790 


Summa 


gemensamma 


kostnader 


1 020 1 130 1 420 1 610 1 860 2 100 2 270 


 


För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 


7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. 


Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.  


Fickpengsbelopp: 2 320 kronor/månad 


Reducerad norm/dag (post för livsmedel): 


Ensamstående 62 


Sambo 103 


0 år 34 


1-2 år 38 


4-6 år 44 


7-10 år 49 


11-14 år 57 


15-18 år 64 


19-20 år 62 
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§ 32 Dnr 2021/00031  


Delegationsbestämmelser kompetens- och 
arbetslivsnämnden 2021 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar delegationsbestämmelser enligt 


 presenterat förslag.  


Bakgrund 


Ändringar har gjorts i dokumentet för att säkerställa att beslut kan fattas även 


vid frånvaro för enhetschef för Stöd- och försörjningsenheten.  


Beslutsunderlag 


 Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet           
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§ 33 Dnr 2021/00048  


Policy för arbetsmiljö och hälsa 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ställer sig bakom framtagen 


 policy för arbetsmiljö och hälsa.  


Bakgrund 


HR-avdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy för arbetsmiljö och 


hälsa, vilken föreslås ersätta den föregående policyn från 2013 för området.  


Syftet med policyn är att den kommunövergripande ska vara ett styrande 


dokument som ska användas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av 


arbetsmiljöarbetet ska ske på samtliga nivåer i organisationen från 


kommunfullmäktige ner till enhet. I samband med framtagandet av ny policy 


för arbetsmiljö och hälsa har det även gjorts en del förändringar vad gäller 


upplägget och innehållet. Den största skillnaden är att det nu finns 


dokumenterade övergripande och prioriterade mål för arbetsmiljöarbetet 


samt vilken rutin som är kopplad till målet och hur det ska följas upp.  


Policyn har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den 


centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska 


gruppen. Policyn är övergripande och har inte för avsikt att specificera varje 


nämnds/förvaltnings enskilda behov utan ska vara grunden för framtagna 


riktlinjer och rutiner. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen bedömer att den nya policyn är bra, väl genomarbetad och det 


finns förutsättningar för att dokumentet kan vara ett bra stöd i arbetet med 


arbetsmiljö och hälsa.  


Beslutsunderlag 


 Delegationsbeslut gällande remiss om policy för arbetsmiljö och 


hälsa 


 Policy för arbetsmiljö och hälsa 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 34 Dnr 2020/00066  


Mötesdagar och tider 2021 för kompetens- och 
arbetslivsnämnden och dess arbetsutskott 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att flytta sitt möte i augusti 


 till 18 augusti klockan 8.30.  


Bakgrund 


För nämnden ska kunna ta ställning till budgetunderlag inför kommunens 


budgetkonferens 23 augusti behöver mötet i augusti flyttas en vecka. Mötet 


kommer att beredas genom ordförandeberedning.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            
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§ 35 Dnr 2021/00001  


Informationsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informations-


 ärendena till handlingarna    


Utbildningsinsats om sekretess 


Sara Cronholm, kommunjurist, och Helena Broberg, förvaltningsjurist 


socialförvaltningen genomförde en kort utbildning för nämnden gällande 


sekretess utifrån den verksamhetsövergång som genomfördes 1 maj för Stöd- 


och försörjningsenheten.       


Systematiskt kvalitetsarbete 


Maria Mannvik och Åsa Tidquist presenterade processen för nämnden och 


förvaltningen i arbetet mot Verksamhetsplan 2022-2024.       


Arbetsmarknad 


Peter informerade kort om arbetslöshetsläget. Den totala arbetslösheten i maj 


2021 för gruppen 18-64 år var i Falköping 8,7 % jämfört med 8,0 % för riket 


och 7,5 % för regionen. Motsvarande siffror för utrikesfödda är 30,9 % i 


Falköping, 19,2 % i riket och 18,4 % i regionen.  


Om man ser på gruppen 18-24 år är den totala arbetslösheten i Falköping 


12,6 %, i riket 10,0 % och i regionen 9,3 %. För gruppen utrikesfödda är 


andelen 35,5 % i Falköping, 21,5 i riket och 21,5 % i regionen.  


Peter, Sandra och Caroline lämnade en kort rapport från mötet med 


Arbetsmarknadsrådet. Ärenden som lyftes och diskuterades var den lokala 


närvaron, de externa aktörerna, Arbetsförmedlingens digitala resa som 


bidragit till att individer fastnat i arbetslöshet samt arbetsmarknads-


utbildningar. I det fortsatta arbetet med Arbetsförmedlingen behöver både 


Vuxnas lärande och Arbetsmarknadsenheten ha sittningar med myndigheten 


för att diskutera separata delar.  


Rapport sommarferiepraktik 2021 


Tack vare ett gott arbete inom kommunen har alla ungdomar som sökt 


feriepraktik sommaren 2021 kunnat erbjudas en plats. Nytt för i år är att 


ungdomarna får en utbildningsdag ibland annat service och bemötande.  


Hälsotal januari-april 2021 


För hela Falköpings kommun har sjukskrivningarna minskat från 8,7 % för 


perioden januari-april 2020 till 7,6 % 2021. För kompetens- och arbetslivs-
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förvaltningen visar motsvarande siffror en sänkning från 7,8 % till 4,9 %. De 


flesta av förvaltningens verksamheter har gröna siffror som visar att sjuk-


skrivningarna minskat från 2020. De röda siffror som finns i statistiken har 


identifierats som fall av långtidssjukskrivningar.       


Inför hösten 


Caroline informerade kort om rekryteringen av ny förvaltningschef. 


Processen följer plan och tanken är att beslut om anställning tas av 


kommunstyrelsens arbetsutskott 23 juni. En ny förvaltningschef förväntas 


vara på plats 1 oktober och under tiden 16 augusti-1 oktober kommer Åsa 


Sandberg att fungera som tillförordnad förvaltningschef.  


Sandra Lidberg avtackades med blommor och tack för gott samarbete.  
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§ 36 Dnr 2021/00003  


Anmälningsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-


 beslut för perioden 2021-05-01 – 2021-05-31.  


Bakgrund 


Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 


socialnämnden.  


Delegationslistor 


Stöd och försörjningsenheten 966 


Personal/anställningar – tillsvidare 4 


Personal/anställningar – visstid 3 


Övriga ärenden 


Ordförandebeslut 1 


Beslut om studiestartstöd 1 


- varav beslut om förlängning 1 


Beslutsunderlag 


Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.  
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