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§ 39 Dnr 2021/00051  

Fastställande av riksnorm om försörjningsstöd 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
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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Enhetschefens tjänsteutlåtande om fastställande av 
riksnorm om försörjningsstöd 2021 

Förslag till 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 



 

  2(2) 

 

 

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 

Hygien 563 498 152 146 146 218 288 390 

Barn/ung-

doms-

försäkring 

130 130 130 130 130 130 130  

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 

 

 

Elin Andersson 

Enhetschef 



 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-02 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 40 Dnr 2021/00031  

Delegationsbestämmelser kompetens- och 
arbetslivsnämnden 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
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 
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Förvaltningschefens tjänsteutlåtande om delegations-
bestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, 
revidering 16 juni 2021 

Förslag till 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       

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningskansliet 

 

 

 

Sandra Lidberg 

Förvaltningschef 



 

 

 

 

 

 
 
Delegationsbestämmelser för 

 kompetens- och arbetslivs-
 nämnden 
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Inledning 
Dessa delegationsbestämmelser gäller för kompetens- och arbetslivs-

nämnden och dess förvaltning, kompetens- och arbetslivsförvaltningen.  

Med delegation enligt 6 kap. kommunallagen avses att en nämnd ger någon 

annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. Den som 

får ett sådant uppdrag kallas delegat. Ett beslut som en delegat fattar med 

stöd av dessa delegationsbestämmelser har samma rättsverkan som om det 

fattats av nämnden. Nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan 

nämnden när som helst återkalla delegationen.  

Enligt 6 kap. 34 § får vissa typer av ärenden inte delegeras. Delegations-

förbud gäller bl.a. för ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning eller kvalitet och vissa ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskild. Det åligger beslutsfattare att inte fatta beslut som står i strid med 

dessa begränsningar.  

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i 

enlighet med gällande lagar och förordningar, kommunfullmäktiges beslut, 

för kommunen bindande avtal och i enlighet med vägledande bestämmelser. 

Den delegerade beslutsrätten är begränsad till kompetens- och arbetslivs-

nämndens verksamhetsområde och gäller bara inom vederbörande budget-

ramar. Frågor som bedöms vara av principiell eller prejudicerande natur ska 

alltid underställas kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta 

ett visst beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

Skillnaden mellan delegationsbeslut och 
verkställighetsbeslut 

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att 

delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden till 

skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas av 

att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 

vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot 

sådana där de anställda följer redan fastställda regler och direktiv och där 

det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och 

alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som en del av det 

dagliga arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland annat avgifts-

debitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt en 

fastställd turordningsregel. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av dessa delegationsbestämmelser 

ska anmälas till kompetens- och arbetslivsnämnden vid dess nästkommande 

sammanträde. Anmälan ska ske genom upprättandet av ett delegationsbeslut 

enligt mall. Delegationsbeslutet ska skickas till nämndsekreteraren för att 



 4 

anmälas på nästkommande sammanträde med kompetens- och arbetslivs-

nämnden. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kompetens- 

och arbetslivsnämnden i form av en förteckning.  

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska 

dock alltid göras i samband med att en ny mandatperiod inletts. 

Delegation med stöd av andra lagrum än 
6 kap. 33 § kommunallagen 
Ordförandebeslut 

Med tillämpning av 6 kap. 36 § kommunallagen delegeras till ordföranden, 

eller vid förfall för denne till förste eller andre vice ordföranden i nu nämnd 

ordning, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 

beslut av nämnden inte kan väntas in. Sådana beslut ska anmälas vid 

nämnden nästa sammanträde. 

Vidaredelegation 

Förvaltningschef får med tillämpning av 6 kap. 37 § kommunallagen vidare-

delegera sin beslutanderätt till annan anställd. Sådan vidaredelegation ska 

anmälas skriftligen till nämnden. Beslut som fattas med stöd av vidare-

delegation ska anmälas till förvaltningschef genom att en kopia av beslutet 

inges inom en vecka från beslutsdagen. Förvaltningschef ska sedan anmäla 

beslutet som fattats med stöd av vidaredelegation till kompetens- och arbets-

livsnämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

Inledande bestämmelser 
Där bestämmelserna anvisar flera delegater ska beslutet i första hand fattas 

av den förstnämnda delegaten ensam. Först i dennes frånvaro går besluts-

rätten över till övriga delegater i angiven ordning.  

Där bestämmelserna anger att nämndens ordförande är delegat får vid 

dennes förfall förste vice ordföranden inträda som delegat. Om förste vice 

ordföranden också har förfall får andre vice ordföranden inträda som 

delegat.  

Delegerad beslutanderätt i inköpsfrågor gäller endast inom ramen för 

antagen budget eller kostnadskalkyl för visst projekt. 
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1. Delegation av allmänna ärenden 
 Ärende Delegat 

1.1 Utfärda fullmakt att föra kompetens- 

och arbetslivsnämnden talan inför 

domstol och andra myndigheter samt 

vid förrättningar av skilda slag.  

1 Ordförande 

2 Förvaltningschef 

1.2 Beslut att inte utlämna allmän handling 

enligt offentlighets- och sekretesslagen 

samt att utlämna sådan handling mot 

förbehåll. 

1 Förvaltningschef 

2 Chef/Rektor 

1.3 Avge yttrande till domstol avseende 

överklagade beslut med undantag för 

laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § 

kommunallagen.  

1 Den som fattat det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

1.4 Ompröva beslut enligt 27 § 

förvaltningslagen. 

1 Den som fattade det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

1.5 Pröva om förvaltningsbesvär inkommit i 

rätt tid samt fatta beslut om avvisning 

om besvären inkommit för sent. 

1 Den som fattade det 

överklagade beslutet 

2 Förvaltningschef 

1.6 Besvara remisser från myndigheter 

utanför kommunen.  

Arbetsutskottet 

1.7 Beslut om revidering av 

dokumenthanteringsplan.  

Förvaltningschef 

1.8 Polisanmäla skadegörelse, stöld m.m 

avseende nämndens egendom.  

Enhetschef 
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2. Delegation av personalärenden  
 Ärende Delegat 

2.1 Inrätta och pröva återbesättning av: 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med fullt 

personalansvar (i samråd 

med överordnad chef) 

2.2 Anställning av verksamhetschef.  

 

Anställning av enhetschef. 

 

Övriga medarbetare 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med fullt 

personalansvar 

2.3 Beslut om anställning på deltid, 

gällande samtliga medarbetare 

Förvltningschef (i 

samråd med HR-chef) 

2.4 Beslut om lönesättning vid 

löneöversyn: 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med fullt 

personalansvar 

2.5 Beslut om förbud av bisyssla, gällande 

samtliga medarbetare 

HR-chef 

2.6 Yttrande kring bisyssla, gällande 

samtliga medarbetare 

Närmaste chef med fullt 

personalansvar 

2.7 Beslut om disciplinär påföljd. 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

Förvaltningschef (i 

samråd med HR) 

 

Verksamhetschef (i 

samråd med HR) 

 

Närmaste chef med fullt 
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personalansvar (i samråd 

med HR) 

2.8 Beslut om avstängning. 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare  

 

 

Förvaltningschef (i 

samråd med HR) 

 

Verksamhetschef (i 

samråd med HR) 

 

Närmaste chef med fullt 

personalansvar (i samråd 

med HR) 

2.9 Beslut om tjänstledighet (ex. 

föräldraledighet, studieledighet, prova 

annat arbete samt ledighet för önskad 

sysselsättningsgrad). 

 

Verksamhetschef 

 

Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med fullt 

personalansvar 

2.10 Informera samt föra förhandlingar 

enligt 11-14, 19 och 38 §§ lagen om 

medbestämmande i arbetslivet 

 

Förvaltningsövergripande ärende 

 

Ärenden inom respektive 

avdelning/enhet 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Närmaste beslutsfattande 

chef inom respektive 

avdelning/enhet 

2.11 Besluta om uppsägning på grund av 

arbetsbrist eller personliga 

förhållanden, gällande samtliga 

medarbetare 

Förvaltningschef i 

samråd med HR 

2.12 Beslut om avsked, gällande samtliga 

medarbetare 

Förvaltningschef i 

samråd med HR 

2.13 Beslut om förkortad uppsäningstid vid 

uppsägning från medarbetarens sida 

 

Verksamhetschef 

 

 

 

Förvaltningschef 
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Enhetschef 

 

Övriga medarbetare 

 

Verksamhetschef 

 

Närmaste chef med fullt 

personalansvar 
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3. Delegation avseende ekonomiska 
frågor 

 Ärende Delegat 

3.1 Utse utanordnare och attestanter.  Förvaltningschef 

3.2 Beslut om fördelning av budget. Förvaltningschef 

3.3 Beslut om upphandling av material, 

varor och tjänster (inom budget) 

- upp till 3 basbelopp 

- upp till 15 basbelopp 

- upp till 20 basbelopp 

 

 

Chef/Rektor 

Förvaltningschef 

Arbetsutskottet 

3.4 Beslut om försäljning av utrangerat 

materiel 

- värde upp till 3 basbelopp 

- värde upp till 15 basbelopp 

 

Chef/Rektor 

Förvaltningschef 

3.5 Beslut om inkassoåtgärd Förvaltningschef 
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4. Delegation avseende GDPR-ärenden 
 Ärende Delegat 

4.1 Beslut att ta ut en avgift eller vägra att 

tilllmötesgå begäran om begäran är 

uppenbart ogrundade eller orimliga 

enligt art. 12.5 GDPR  

Rektor/verksamhetschef 

4.2 Beslut om utlämnande av 

registerutdrag samt beslut att avvisa 

begäran om registerutdrag enligt art. 

15 GDPR 

Rektor/verksamhetschef 

4.3 Beslut om den registrerades rätt till 

rättelse enligt art. 16 GDPR 

Rektor/verksamhetschef 

4.4 Beslut om den registrerades rätt till 

radering enligt art. 17 GDPR 

Rektor/verksamhetschef 

4.5 Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling enligt art. 

18 GDPR 

Rektor/verksamhetschef 

4.6 Beslut om underrättelse till tredje man 

om rättelse eller radering av 

personuppgifter eller begränsning av 

behandling enligt art. 19 GDPR 

Rektor/verksamhetschef 

4.7 Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet enligt art. 20 GDPR 

(Registrerad ska ha rätt att få ut 

personuppgifter om sig själv som 

denne lämnat till 

personuppgiftsansvarig på strukturerat 

sätt och har rätt att överföra dessa 

uppgifter till en annan 

personuppgiftsansvarig utan att den 

förstnämnda personuppgiftsansvarige 

hindrar detta.) 

Rektor/verksamhetschef 

4.8 Beslut med anledning av den 

registrerades rätt att göra 

invändningar enligt art. 21 GDPR 

Rektor/verksamhetschef 

4.9 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

inklusive instruktioner enligt artikel 

28.3 GDPR 

Förvaltningschef 
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4:10 Beslut att anmäla en personuppgifts-

incident samt upprätta anmälan och 

dokumentation enligt art. 33 GDPR 

Rektor/verksamhetschef 

4.11 Fastställa konsekvensbedömning 

avseende dataskydd enligt art. 35 

GDPR 

Rektor/verksamhetschef 
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5. Delegation i övriga ärenden 
 Ärende Delegat 

5.1 Delegation av arbetsmiljöfrågor enligt 

Arbetsmiljölagen och gällande 

föreskrifter till respektive chef för 

verksamheten.  

Förvaltningschef 

5.2 Avskiljande av utbildning för elev.  Rektor 

5.3 Beslut om Studiestartsstöd. Rektor 

5.4 Beslut om att sammanträdesarvode ska 

utgå för annan aktivitet än sammanträde 

för kompetens- och arbetslivsnämndens 

förtroendevalda.  

Ordförande 
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6. Firmateckningsrätt 
 Ärende Delegat 

6.1 Avtal, andra handlingar och skrivelser 

som beslutas av kompetens- och 

arbetslivsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingar i övrigt. 

Ordföranden eller vid 

förfall för denne i tur och 

ordning av förste vice 

ordförande respektive 

andre vice ordföranden 

och kontrasigneras av 

förvaltningschef eller då 

denne har förfall av 

chef/rektor 

 

Förvaltningschef eller 

chef/rektor 
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7. Delegation avseende ärende inom 
Stöd- och försörjningsenheten 

 Ärende Delegat Anmärkning 

Beslut som endast kan delegeras till arbetsutskott men inte till enskild tjänsteman  

(10 kap. 4 § SoL) 

7.1 Beslut om att föra talan hos 

förvaltningsrätt om återkrav för 

ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 1 

§ SoL.  

AU 9 kap. 3 § SoL 

Utredning enlig SoL 

7.2 Beslut att inleda/inte inleda 

utredning.  

Utanför kontorstid.  

Socialsekreterare 

 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

11 kap. 1 § SoL 

7.3 Beslut att avskriva ett ärende 

från fortsatt handläggning.  

Förste 

socialsekreterare 

Ansökan återkallas, 

klienten avliden eller 

saken på annat sätt förlorat 

aktualitet 

7.4 Beslut att avvisa ett ärende/ 

ansökan. 

Förste 

socialsekreterare 

T.ex. ej behörig person 

ansöker. Sakfrågan prövas 

inte.  

Stöd och försörjning 

7.5 Beslut om bistånd till 

försörjningsstöd med belopp.  

 Upp till belopp enligt 

rektlinjer samt upp till 10 % 

över riktlinjer.  

 Upp till 20 % över riktlinjer.  

 

 Upp till 50 % över riktlinjer.  

 

 

 

 Över riktlinjer i övriga fall.  

 

 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

 

Förste 

socialsekreterare 

 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

AU  

4 kap. 1 § SoL 
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7.6 Beslut om bistånd till livsföring 

i övrigt avseende kostnadsposter 

som anges i riktlinjer.  

 Upp till belopp enligt 

riktlinjer samt upp till 10 % 

över riktlinjer.  

 Upp till 20 % över riktlinjer.  

 

 Upp till 50 % över riktlinjer. 

 

 

 

 Över riktlinjer i övriga fall.  

 

 

 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

 

Förste 

socialsekreterare 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

AU 

4 kap 1 § SoL 

 

En indivieuell bedömning 

ska alltid göras.  

7.7 Beslut om övrigt bistånd till 

livsföring i övrigt som inte 

framgår av riktlinjer.  

 Upp till 15 % av 

prisbasbeloppet.  

 Upp till 25 % av 

prisbasbeloppet.  

 Upp till 50 % av 

prisbasbeloppet.  

 

 

 Över 50 % av 

prisbasbeloppet.  

 

 

 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

Förste 

socialsekreterae 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

AU 

4 kap 1 § SoL 

 

En individuell bedömning 

ska alltid göras.  

7.8 Beslut utanför kontorstid om 

bistånd i avvaktan på näst-

kommande vardag/arbetsdag 

(akut bistånd). 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

4 kap. 1 § SoL 

Observera kommunens 

yttersta ansvar 

7.9 Beslut om försörjningsstöd med 

villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärder. 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

4 kap. 4 § SoL 

Förutsätter en bedömning 

av sökandens hela sociala 

situation. 
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7.10 Beslut att vägra/sätta ned 

fortsatt försörjningsstöd. 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

4 kap. 5 § SoL 

Förutsätter en bedömning 

av sökandens hela sociala 

situation. 

7.11 Beslut om ekonomiskt bistånd 

utöver vad som följer av 4 kap. 

1 § SoL. 

 Upp till 15 % av 

prisbasbeloppet.  

 

 

 Över 15 % av 

prisbasbeloppet.  

 

 

 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

AU 

En enskild kan inte ansöka 

om bistånd enligt 4 kap 2 

§ SoL. Beslutet kan bara 

överklagas genom 

laglighetsprövning.  

7.12 Beslut om bistånd i form av 

egnamedelshantering.  

Socialsekreterare 4 kap. 2 § SoL 

7.13 Beslut om bistånd motsvarande 

ersättning enligt LMA. 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

4 kap. 1 § SoL 

1 § p. 3 och 9 § LMA 

7.14 Beslut om att begära att 

retroaktivt beviljad ersättning 

enligt SFB ska betalas ut till 

nämnden.   

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

107 kap. 5 § SFB 

9 kap. 2 § SoL 

Dödsboärenden 

7.15 Dödsboanmälan. 1. Socialsekreterare 

2. Socialadministratör 

20 kap. 8 a § ÄB 

Skatteverket ska 

underrättas om vem som 

är delegat. 

7.16 Beslut att ordna gravsättning. Socialsekreterare 5 kap. 2 § 

Begravningslagen 

Kommunen har rätt till 

ersättning för kostnaderna 

av dödsboet 

7.17 Beslut om provisorisk 

förvaltning av dödsbon 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

18 kap. 2 § 2 st ÄB 
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7.18 Beslut om kostnader i samband 

med gravsättning och/eller 

provisorisk förvaltning 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

5 kap. 2 § Begravnings-

lagen samt 18 kap. 2 § 2 st 

ÄB 

Avser såväl direkta 

kostnader som 

arbetskostnader 

7.19 Beslut om ekonomiskt 

bistånd/begravningshjälp ≤ ett 

halvt prisbasbelopp 

Socialsekreterare 

Ekonomi-handläggare 

4 kap. 1 § SoL 

Återkrav 

7.20 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 

1 § SoL som har utgetts med 

villkor om återbetalning eller 

som förskott m.m.  

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

9 kap. 2 § SoL 

7.21 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 

1-3 §§ SoL som utgått 

obehörigen eller med för högt 

belopp 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

9 kap. 1 § SoL 

7.22 Beslut om att föra talan om 

ersättning hos förvaltningsrätt 

om återkrav enligt 9 kap. 1 och 

2 §§   

AU 9 kap. 3 § 1 st  SoL 

Om återbetalning inte sker 

frivilligt 

7.23 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 9 

kap. 1 och 2 §§ SoL 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

9 kap. 4 § SoL 

Lex Sarah 

Rapporter enligt 14 kap. 3 § SoL tas emot för utredning av koordinator.  

7.24 Avsluta utredning med beslut 

eller förslag till beslut när 

anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) inte 

görs.  

Kvalitetskoordinator 14 kap. 6 § SoL 

7.25 Anmälning/rapportering av Lex 

Sarahärenden till IVO 

Kvalitetskoordinator 14 kap. 7 § SoL 

SOSFS 2011:5 
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7.26 Avsluta Lex Sarah-utredning 

enligt SoL/LSS i ärenden då 

anmälan till IVO gjorts.  

Kvalitetskoordinator 6 kap. 2 § SOSFS 2011:5 

7.27 Mottagande av information 

gällande Lex Sarah om påbörjad 

utredning samt när utredning är 

avslutad 

AU 14 kap. 3 § SoL 

Lex Maja  

7.28 Anmäla vanvård av djur till 

länsstyrelsen eller 

polismyndigheten 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

10 kap. 20 a OSL 

Anmälan ska göras i 

samråd med den som 

uppmärksammat 

vanvården 

Polisanmälan 

7.29 Beslut om polisanmälan, enligt 

SoL kopplat till OSL, angående 

misstanke om vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre 

brott. 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

12 kap. 10 § SoL 10 kap.  

21-23 §§ OSL 

Avser misstanke om brott 

enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 

samt misstanke om brott 

för vilket inte är 

föreskrivet lindrigare straff 

än fängelse i ett år.  

7.30 Beslut om polisanmälan, enligt 

SoL kopplat till OSL, angående 

brott mot den egna 

verksamheten  

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 2 § OSL 

Kan avse bidragsbedrägeri 

men även stöld, 

skadegörelse, hot och våld 

gentemot tjänsteperson.  

OBS! Tjänsteperson som 

blir utsatt för hot och våld 

kan plisanmäla såsom 

målsägare.  

God man/förvaltare 

7.31 Anmälan till överförmyndaren 

om behov av god man eller 

förvaltare  

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

5 kap. 3 § SoF   
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7.32 Anmälan till överförmyndaren 

att förhållandena talar för att en 

förälder inte kommer att 

förvalta sitt barns egendom på 

betryggande sätt.  

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

5 kap. 3 § SoF 

7.33 Anmälan till överförmyndare 

om behov av förvaltare inte 

längre föreligger 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

5 kap. 3 § SoF 

7.34 Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man eller 

förvaltare för någon som har 

fyllt 16 år 

Socialsekreterare/ 

Ekonomihandläggare 

11 kap. 16 § 2 st FB 

Omprövning – Övergripande förvaltningen?  

7.35 Omprövning av beslut och 

yttrande i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av 

delegat 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

37-39 §§ FL 

Överklaganden 

7.36 Beslut om avvisning av 

överklagande som kommit in 

för sent. Övergripande 

förvaltningen? 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

45 § 2 st FL  

7.37 Beslut om att överklaga 

dom/beslut som gått nämnden 

emot när ursprungsbeslutet har 

fattats på delegation 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet  

10 kap. 1-2 §§ SoL 

7.38 Avge yttrande i mål där 

ursprungsbeslutet fattats på 

delegation  

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

10 kap. 1-2 §§ SoL 

7.39 Beslut att avvisa ombud AU 14 § FL 

I samråd med 

kommunjurist 

Övrigt 

7.40 Lämna upplysningar och förslag 

på åtgärder till 

frivårdsmyndigheten 

Socialsekreterare 6 § Lag (1991:204) om 

särskild personutredning i 

brottmål m.m. 



 20 

7.41 Yttrande till tillsynsmyndighet 

 Enskilt ärende 

 

 

 

 Verksamhetsfråga 

 

1. Enhetschef 

2. Verksamhetsledare 

 Connect 

3. Verksamhetschef 

AU 

Om frågan är av pricipiell 

betydelse ska nämnden 

avge yttrande.  
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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.  
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Förvaltningschefens tjänsteutlåtande om policy för 
arbetsmiljö och hälsa 

Förslag till 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 kommun-

fullmäktige 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       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Samtliga nämnder 

Policy för arbetsmiljö och hälsa 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på policy för arbetsmiljö och hälsa skickas på remiss till samtliga 

nämnder med svar senast den 1 augusti 2021. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 

2021, § 17. 

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.  
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Inledning 
 

Falköpings kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats 

och arbetsmiljön ska förena väl fungerande verksamheter med ett långsiktigt 

hållbart arbetsliv. En bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga och i den 

ingår allt som påverkar oss i vårt arbete – fysiskt, digitalt, organisatorisk och 

socialt. Falköpings kommuns värdegrund ska forma vår arbetsmiljö och det 

hälsofrämjande arbetet. Genom ett arbetsklimat som präglas av öppenhet 

och tillit bidrar alla till delaktighet, engagemang och trivsel på arbetsplatsen. 

Vi ska behandla varandra jämlikt och respektfullt. 

Vårt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och 

genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. 

Arbetsgivaren ansvarar för att kraven i arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter uppfylls. 

Vi är varandras arbetsmiljö och var och en tar eget ansvar för arbetsmiljö- 

och hälsofrågor.  

 

Övergripande mål 
 

 Ge möjligheter till ett hållbart arbetsliv genom att arbetsmiljön på 

alla nivåer är trygg, säker samt utvecklande och väl anpassad till 

människors olika förutsättningar och behov. Arbetslivet ska vara 

attraktivt för medarbetare i alla livsfaser och tillgängligt för alla. En 

god arbetsmiljö är också avgörande för att säkerställa 

kompetensförsörjningen. 

 Arbeta systematiskt för att utveckla arbetsmiljön fysiskt, 

organisatoriskt och socialt och ge alla medarbetare möjlighet till ett 

ansvarsfullt och engagerat arbetsliv. 

 Arbeta hälsofrämjande och identifiera och utveckla de faktorer som 

har störst värde för både medarbetare och verksamhet – friskfaktorer. 

Förhållningssättet ska vara främjande, vilket innebär att se 

möjligheter, bibehålla och utveckla resurser och förstärka redan väl 

fungerande förhållanden.   

 Chefer, medarbetare och fackliga organisationer ska samverka för att 

åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö.  
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Prioriterade mål 
 

Ansvar för arbetsmiljön 

 
I Falköpings kommun är de politiskt förtroendevalda som är arbetsgivare 

och därmed även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. För att kunna 

uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet på olika personer och befattningar i verksamheten så 

dessa blir en naturlig och integrerad del av övrigt verksamhetsansvar. 

Arbetsmiljöuppgifter fördelas så långt ut i organisationen som behövs. 

Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och 

övriga nämnder. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen att betrakta 

som en nämnd. 

De förtroendevalda i varje nämnd har, inom respektive verksamhetsområde, 

ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Även om arbetsmiljöansvaret har 

tilldelats någon annan person eller funktion, så har respektive nämnd ändå 

kvar det yttersta ansvaret att regelbundet följa upp att verksamheten drivs i 

enlighet med arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. 

Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig, tydlig och väl förankrad samt hållas 

aktuell inom alla verksamheter. Den som tilldelas uppgifter ska ha de 

kunskaper, befogenheter och resurser som krävs.  

Skyddsombudet företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och ska bevaka 

arbetsmiljön inom sitt skyddsområde och att arbetsgivaren uppfyller kraven 

i arbetsmiljölagen. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Fördelning av 

arbetsmiljöuppgift 

Säkerställs genom: Arbetsmiljöintroduktion för chefer, 

arbetsmiljöutbildning och utvecklingssamtal 

 

Samverkan 

Samverkan innebär att arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare 

arbetar tillsammans för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.  

Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras i samverkansavtalet. 
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För att samverkan ska fungera krävs en god dialog, ett gott samarbete och 

att samverkansstrukturen följs. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning samt i FÖSAM 

(Förvaltningsövergripande Samverkansgrupp) och Cesam (Central 

samverkansgrupp) 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska integreras och vara en 

naturlig del i det dagliga arbetet. Det innebär att kommunens chefer 

tillsammans med berörda skyddsombud och medarbetarna undersöker, 

riskbedömer, åtgärdar och följer upp risker i arbetsmiljön.  

Detta ska ske löpande och vid förändring. Rutiner och föreskrifter ska vara 

kända i verksamheterna. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

 

Hälsofrämjande arbete 

 

Det hälsofrämjande arbetet ska integreras och vara en naturlig del i det 

dagliga arbetet. Det hälsofrämjande fokuserar på att identifiera och stärka de 

stödjande och uppbyggande faktorerna i arbetslivet (friskfaktorer). Det 

hälsofrämjande arbetet har sin grund arbetslivets forskning och kunskap om 

friskfaktorer. 

Medarbetare uppmuntras att delta i friskvårdsaktiviteter för att bibehålla och 

förbättra livsstil och hälsa. Aktiviteter med inslag av kultur och kreativitet är 

en del i det hälsofrämjande arbetet.  

Uppföljning: Utvecklingssamtal och enkät årlig uppföljning SAM 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Systematiskt 

arbetsmiljöarbete Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Anställning 

       



 6 

Introduktion 

 

Alla nyanställda, tillsvidare och tidsbegränsade anställningar, personer som 

byter arbetsplats samt medarbetare som återkommer efter längre tids 

frånvaro ska ges introduktion i hur verksamheten fungerar, inklusive det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, samt informeras om hur arbetet ska 

bedrivas på ett tryggt och säkert sätt. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM 

Rutin: Medarbetarportal/Kompetensförsörjning/Introducera 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 

En bra organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetaren möjligheter 

att utveckla sin kompetens. Det goda arbetet innebär att både medarbetare 

och arbetsgivare fokuserar på hälsosam arbetsbelastning, 

arbetstidsförläggning och att det finns en balans mellan arbetets krav och 

resurser samt tid för återhämtning. Alla på arbetsplatsen har ett ansvar för 

att förebygga kränkande särbehandling. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, medarbetarenkät  

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och hälsa/Organisatorisk och social 

arbetsmiljö Riktlinje kränkande särbehandling 

Medarbetarportal/Arbetsmiljö och hälsa/Systematiskt arbetsmiljöarbete    

 

Arbetsanpassning och rehabilitering 

 

Falköpings kommun har som arbetsgivare ett ansvar att arbetsanpassning 

och rehabiliteringsarbetet bedrivs på ett aktivt, organiserat och effektivt sätt. 

Med tidiga insatser och ett förebyggande arbete främjar vi hälsa vilket i sin 

tur leder till ökat engagemang och en utvecklad verksamhet. 

Chefer och medarbetare, vid såväl sjukfrånvaro som tidiga tecken på ohälsa, 

tar ett gemensamt ansvar för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta 

återgång i arbete för de medarbetare som är sjuka. Varje medarbetare 

medverkar aktivt i sin rehabilitering och deltar, tillsammans med 

arbetsgivaren, i planering av lämpliga åtgärder. Krävs det individuella 
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arbetsanpassningar, utöver det som vidtagits i det generella 

arbetsmiljöarbetet, så ska det utredas. 

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, analys av frisktal och 

sjukfrånvarostatistik 

Rutin: Medarbetarportal/Arbetsmiljö och Hälsa/Rehabilitering 

 

Lika möjligheter  

 

I Falköpings kommun accepteras inte någon form av kränkande 

särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller 

repressalier. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt 

arbete och alla relationer. Jämställdhetsarbetet ska syfta till att ge kvinnor 

och män lika rättigheter, skyldigheter och utvecklingsmöjligheter. 

Mångfald är berikande för arbetsplatser och kan definieras på många sätt. 

Arbetsgivaren är skyldig att förebygga diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter. Enligt diskrimineringslagen skall arbetsgivaren 

arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på grund av 

ålder, kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder. Detta arbete beskrivs mer i kommunens Riktlinje för lika 

möjligheter och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.  

Uppföljning: Enkät årlig uppföljning SAM, analys av frisktal och 

sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkät 

Rutin: Medarbetarportal/Styrdokument/Riktlinje för lika möjligheter och 

aktiva åtgärder för att motverka diskriminering 

 

Effektmål 
 

 En låg och stabil sjukfrånvaro 

 Bevara högt NMI- resultat (Nöjd Medarbetar Index) 

 Bevara högt HME- resultat (Hållbart Medarbetar Engagemang) 

Uppföljning och utvärdering av de prioriterade målen sker via resultatet av 

den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Resultatet ska ligga till 

grund för kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljön och kopplas till 

budgetprocessen. Resultatet rapporteras i respektive nämnd och hanteras i 

samverkansstrukturen. Det åligger varje chef att involvera sina 

skyddsombud och medarbetare i ovanstående arbetet 



 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-02 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 42 Dnr 2020/00066  

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

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

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

 till 18 augusti klockan 8.30.  

Bakgrund 

För att 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.  

  

 



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

Anna Carlsson   Nämndsekreterare      anna.carlsson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2021-05-24 

KAN 2020/00066  
 

 

 

 
 

  

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande om mötesdagar 
och tider 2021, ändring av möte i augusti 

Förslag till beslut 

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

till 18 augusti klockan 8.30.       

Bakgrund 

För att 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.    

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningskansliet 

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 



 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

 

Anna Carlsson   Nämndsekreterare      anna.carlsson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2021-06-07 

KAN 2021/00003  
 

 

 

 
 

  

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande om anmälan av 
delegationsbeslut maj 2021, kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 

delegationsbeslut 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.        

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 


