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Sammanträdesdatum 

2023-01-18 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8.30-11.25 

Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Göran Gynnemo (KD), 1:e vice ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 2:e vice ordförande 
Britt-Marie Jokela (SD) 
Vanja Wallemyr (C), kl. -10.50 §§ 1-10 
Ali Liaqat (C) kl. -9.25 §§ 11-12 
Amanda Berglund (S) tj.g. ers. E. Nilrikson  
Lennart Steen (M) tj.g. ers. Z. Hussaini  
Björn Lugn (S) 
Dag Högrell (L) 
Susanne Carlsson (SD) 
Charlotte Isaksson (V) 

Ersättare 

 

Daniel Persson (KD) 
Ali Liaqat (C) kl. 9.25-10.50 
Henrik Sjöberg (S) 
Roger Lidén (M) 
Ingrid Törnqvist (S) 
Berit Andersson (M) 
Gerhard Karlsson (SD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Lena Jansdotter Carlstedt, verksamhetschef 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Elin Andersson, enhetschef, § 9 
Peter Gustafsson, förvaltningsekonom, § 5 
Rickard Sandberg, rektor, § 11 
Åsa Tidquist, verksamhetsutvecklare, § 5 

Justerare Niclas Hillestrand (S) 

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  

Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 1-12 

Ordförande Caroline Lundberg 

Justerare  Niclas Hillestrand (S) 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-18 

Justeringsdatum 2023-01-30 

Anslaget är uppsatt  2023-01-31 – 2023-02-21 

Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag.  

 Anna Carlsson 
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§ 1 Dnr 6159 

Utbildningsinsatser kompetens- och arbetslivs-
nämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna.  

Sammanfattning 

Ann-Charlotte Lilja, Peter Löfholm och Lena Jansdotter Carlstedt 

informerade kort om förvaltningens verksamheter och nämndens 

ansvarsområden. Nämnden fick också information om de utbildningsinsatser 

som kommer att ges under våren.  

  

            

 C
L,

 N
H

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

64
47

37
11

2




 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (15) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-18 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 2 Dnr 2022/00095 

Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2023 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna.  

Sammanfattning 

Listan över anmälningsärenden innehöll denna gång beslut från 

kommunfullmäktige.  
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§ 3 Dnr 2022/00090 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 
2023-2026 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att till ledamöter i arbets-

 utskottet för mandatperioden 2023-2026 välja 

 1 Caroline Lundberg (M) 

 2 Niclas Hillestrand (S) 

 3 Göran Gynnemo (KD) 

 4 Britt-Marie Jokela (SD) 

 5 Vanja Wallemyr (C) 

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att till ersättare i arbets-

 utskottet för mandatperioden 2023-2026 välja  

 1 Zeynab Hussaini (M) 

 2 Emelie Nilriksson (S) 

 3 Daniel Persson (KD) 

 4 Susanne Carlsson (SD) 

 5 Ali Liaqat (C) 

3 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att till ordförande i arbets-

 utskottet för mandatperioden välja Caroline Lundberg (M).  

4 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att till vice ordförande i 

 arbetsutskottet för mandatperioden välja Göran Gynnemo (KD). 

5 Ersättare i kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott för mandat-

 perioden 2023-2026 ska tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige 

 fastställda modellen för inträdesordning, kommunfullmäktige § 141/2022. 

Sammanfattning 

Kompetens- och arbetslivsnämnden ska välja ett arbetsutskott för mandat-

perioden 2023-2026. Enligt kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente 

§ 37 ska det finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 

ersättare.  

Nomineringar till ledamot 

Caroline Lundberg (M) föreslås till ledamot.  

Niclas Hillestrand (S) föreslås till ledamot. 

Göran Gynnemo (KD) föreslås till ledamot. 

Britt-Marie Jokela (SD) föreslås till ledamot. 

Vanja Wallemyr (C) föreslås till ledamot. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kompetens- och 

arbetslivsnämnden har valt de 5 nominerade till ledamöter i kompetens- och 

arbetslivsnämndens arbetsutskott.  

Nomineringar till ersättare 

Zeynab Hussaini (M) 

Emelie Nilriksson (S) 

Daniel Persson (KD) 

Susanne Carlsson (SD) 

Ali Liaqat (C) 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kompetens- och 

arbetslivsnämnden har valt de 5 nominerade till ersättare i kompetens- och 

arbetslivsnämndens arbetsutskott.  

Nomineringar till ordförande 

Caroline Lundberg (M) föreslås till ordförande i kompetens- och arbetslivs-

nämndens arbetsutskott.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kompetens- och 

arbetslivsnämnden har valt Caroline Lundberg (M) till ordförande i 

kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott.  

Nomineringar till vice ordförande 

Göran Gynnemo (KD) föreslås till vice ordförande i kompetens- och 

arbetslivsnämndens arbetsutskott.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kompetens- och 

arbetslivsnämnden har valt Göran Gynnemo (KD) till vice ordförande i 

kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott.  

  

 

Paragrafen skickas till  
De valda 

Kommunledningskansliet            

 C
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§ 4 Dnr 2022/00083 

Mötesdagar och tider för kompetens- och 
arbetslivsnämnden 2023 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar mötesdagar för 2023 enligt 

 presenterat förslag. 

2 Mötesdagar för kompetens- och arbetslivsnämnden och dess arbetsutkott 

 skickas till kommunledningskansliet.  

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag till mötesdagar bygger på inlämningstider för 

årsbokslut, tertialrapport, delårsbokslut, verksamhetsplan och budget-

underlag och bedöms ge bästa möjliga arbetssituation. Förvaltningens 

förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 

2023-01-03 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen            
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§ 5 Dnr 2022/00078 

Verksamhetsplan för åren 2023-2025 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Verksamhetsplan 2023-2025 

 med detaljbudget 2023.  

Sammanfattning 

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen ska bidra till att de 

kommunövergripande målen uppfylls. Dokumentet har tagits fram genom en 

strukturerad process och förvaltningen föreslår nämnden att anta 

Verksamhetsplan 2023-2025 med detaljbudget 2023.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2023-01-04 

 Verksamhetsplan för år 2023-2025, kompetens- och 

arbetslivsnämnden 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet 

Ekonomikontoret            
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§ 6 Dnr 2022/00091 

Internkontroll kompetens- och arbetslivsnämnden 2023 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Internkontrollplan 2023 för 

 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen enligt presenterat förslag.    

Sammanfattning 

Internkontroll på kompetens- och arbetslivsförvaltningen sker enligt plan 

som antas av nämnden. Inför 2024 kommer ett större arbete kring 

internkontroll att utföras inom förvaltningen. Det kan medföra större 

förändringar i internkontrollplan för kommande år. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2022-01-04 

 Internkontrollplan 2023, 2022-01-04 

  

 

Paragrafen skickas till  
Anna Carlsson, nämndsekreterare            
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§ 7 Dnr 2022/00076 

Ändring av delegationsbestämmelser för kompetens- 
och arbetslivsnämnden januari 2023 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att anta ändring av 

 kompetens- och arbetslivsnämndens delegationsbesämmelser.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ändringen gäller från och 

 med den 6 februari 2023 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna 

 av kompetens- och arbetslivsnämnden den 18 maj 2022, § 22.  

Sammanfattning 

En översyn av delegationsdokumentet har gjorts utifrån omorganisationen av 

verksamhetsgrenen Vuxnas lärande samt två ändringar som initierats av 

kommunjurist. Förvaltningen föreslår nämnden att anta dokumentet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2023-01-04 

 Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            
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§ 8 Dnr 2022/00096 

Beslut om beredskapsplan vid allvarlig eller extra-
ordinär händelse samt krisplan för kompetens- och 
arbetslivsförvaltningen 18 januari 2023  

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar förvaltningens kris- och 

 beredskapsplan, reviderad i december 2022, enligt presenterat förslag. 

Sammanfattning 

Beredskapsplan vid allvarlig eller extraordinär händelse samt krisplan för 

kompetens- och arbetslivsförvaltningenen har reviderats främst utifrån den 

ökade risken för elbortfall och förslaget till beslut leder inte till några direkta 

ekonomiska konsekvenser för nämnden.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2022-01-04 

 Beredskapsplan vid allvarlig eller extraordinär händelse samt 

krisplan för kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

  

 

Paragrafen skickas till  
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef             C
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§ 9 Dnr 2022/00093 

Fastställande av riksnorm för försörjningsstöd 2023 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden fastställer riksnorm samt fördelning 

 av behovsposterna för 2023.  

Sammanfattning 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje 

kalenderår men varje kommun beslutar om fördelningen av behovsposterna. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetlivsförvaltningen,  

2022-12-16 

 Riksnorm 2023 samt fördelning poster  

 Riksnormen för försörjningsstod 2023 från Socialstyrelsen 

  

 

Paragrafen skickas till  
Elin Andersson, enhetschef            
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§ 10 Dnr 2022/00097 

Kommunrevisionens granskning av verksamhets-
övergång Stöd- och försörjningsenheten, utförd av 
Deloitte  

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på 

 nämndssammanträdet 8 februari presentera förslag på hantering av de 

 rekommendationer som finns i granskningen av verksamhetsövergången.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2022-01-03 

 Rapport avseende Kommunrevisionens granskning av flytt och 

omorganisation av stöd- och försörjningsverksamheten, 2022-12-29.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 

Peter Löfholm, verksamhetschef            
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§ 11 Dnr 2022/00094 

YH Guldsmed 2023 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 

 uppdrag att fortsätta driva YH Guldsmed och därför starta de 

 utbildningsomgångar Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat.  

Sammanfattning 

En ny ansökan om att få driva utbildningen YH Guldsmed har lämnats till 

Myndigheten för yrkeshögskolan och beslut tas den 12 januari 2023. 

Guldsmedsutbildningen har funnits i Falköping sedan senare delen av 90-

talet. Yrkesområdet sysselsatte vid utbildningsstarten betydligt fler individer 

än i dagsläget. Utbildningen är unik i sitt slag och lockar intresserade från 

hela landet. Det är ett smalt yrkesområde det finns ett nationellt intresse av 

en utbildning av hög kvalitet. Det finns utifrån nuvarande intäktsnivå inte 

ekonomiska incitament att överväga en nedläggning av utbildningen.  

Förvaltningen bedömer att YH Guldsmed bör fortsätta bedrivas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  

2022-12-16 

  

 

Paragrafen skickas till  
Rickard Sandberg, rektor            

 C
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§ 12 Dnr 2022/00092 

Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2023 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 

 delegationsbeslut för perioden 2022-12-01– 2022-12-31. 

Sammanfattning 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet. 
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Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8.30-11.25 


Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Göran Gynnemo (KD), 1:e vice ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 2:e vice ordförande 
Britt-Marie Jokela (SD) 
Vanja Wallemyr (C), kl. -10.50 §§ 1-10 
Ali Liaqat (C) kl. -9.25 §§ 11-12 
Amanda Berglund (S) tj.g. ers. E. Nilrikson  
Lennart Steen (M) tj.g. ers. Z. Hussaini  
Björn Lugn (S) 
Dag Högrell (L) 
Susanne Carlsson (SD) 
Charlotte Isaksson (V) 


Ersättare 


 


Daniel Persson (KD) 
Ali Liaqat (C) kl. 9.25-10.50 
Henrik Sjöberg (S) 
Roger Lidén (M) 
Ingrid Törnqvist (S) 
Berit Andersson (M) 
Gerhard Karlsson (SD) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Lena Jansdotter Carlstedt, verksamhetschef 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Elin Andersson, enhetschef, § 9 
Peter Gustafsson, förvaltningsekonom, § 5 
Rickard Sandberg, rektor, § 11 
Åsa Tidquist, verksamhetsutvecklare, § 5 


Justerare Niclas Hillestrand (S) 


Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  


Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 1-12 


Ordförande Caroline Lundberg 


Justerare  Niclas Hillestrand (S) 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 


Sammanträdesdatum 2023-01-18 


Justeringsdatum 2023-01-30 


Anslaget är uppsatt  2023-01-31 – 2023-02-21 


Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag.  


 Anna Carlsson 
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§ 1 Dnr 6159 


Utbildningsinsatser kompetens- och arbetslivs-
nämnden 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna.  


Sammanfattning 


Ann-Charlotte Lilja, Peter Löfholm och Lena Jansdotter Carlstedt 


informerade kort om förvaltningens verksamheter och nämndens 


ansvarsområden. Nämnden fick också information om de utbildningsinsatser 


som kommer att ges under våren.  
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§ 2 Dnr 2022/00095 


Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2023 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna.  


Sammanfattning 


Listan över anmälningsärenden innehöll denna gång beslut från 


kommunfullmäktige.  
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Justerarnas signaturer 
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§ 3 Dnr 2022/00090 


Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 
2023-2026 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att till ledamöter i arbets-


 utskottet för mandatperioden 2023-2026 välja 


 1 Caroline Lundberg (M) 


 2 Niclas Hillestrand (S) 


 3 Göran Gynnemo (KD) 


 4 Britt-Marie Jokela (SD) 


 5 Vanja Wallemyr (C) 


2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att till ersättare i arbets-


 utskottet för mandatperioden 2023-2026 välja  


 1 Zeynab Hussaini (M) 


 2 Emelie Nilriksson (S) 


 3 Daniel Persson (KD) 


 4 Susanne Carlsson (SD) 


 5 Ali Liaqat (C) 


3 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att till ordförande i arbets-


 utskottet för mandatperioden välja Caroline Lundberg (M).  


4 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att till vice ordförande i 


 arbetsutskottet för mandatperioden välja Göran Gynnemo (KD). 


5 Ersättare i kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott för mandat-


 perioden 2023-2026 ska tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige 


 fastställda modellen för inträdesordning, kommunfullmäktige § 141/2022. 


Sammanfattning 


Kompetens- och arbetslivsnämnden ska välja ett arbetsutskott för mandat-


perioden 2023-2026. Enligt kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente 


§ 37 ska det finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 


ersättare.  


Nomineringar till ledamot 


Caroline Lundberg (M) föreslås till ledamot.  


Niclas Hillestrand (S) föreslås till ledamot. 


Göran Gynnemo (KD) föreslås till ledamot. 


Britt-Marie Jokela (SD) föreslås till ledamot. 


Vanja Wallemyr (C) föreslås till ledamot. 
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Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kompetens- och 


arbetslivsnämnden har valt de 5 nominerade till ledamöter i kompetens- och 


arbetslivsnämndens arbetsutskott.  


Nomineringar till ersättare 


Zeynab Hussaini (M) 


Emelie Nilriksson (S) 


Daniel Persson (KD) 


Susanne Carlsson (SD) 


Ali Liaqat (C) 


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kompetens- och 


arbetslivsnämnden har valt de 5 nominerade till ersättare i kompetens- och 


arbetslivsnämndens arbetsutskott.  


Nomineringar till ordförande 


Caroline Lundberg (M) föreslås till ordförande i kompetens- och arbetslivs-


nämndens arbetsutskott.   


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kompetens- och 


arbetslivsnämnden har valt Caroline Lundberg (M) till ordförande i 


kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott.  


Nomineringar till vice ordförande 


Göran Gynnemo (KD) föreslås till vice ordförande i kompetens- och 


arbetslivsnämndens arbetsutskott.   


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kompetens- och 


arbetslivsnämnden har valt Göran Gynnemo (KD) till vice ordförande i 


kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott.  


  


 


Paragrafen skickas till  
De valda 


Kommunledningskansliet            
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§ 4 Dnr 2022/00083 


Mötesdagar och tider för kompetens- och 
arbetslivsnämnden 2023 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar mötesdagar för 2023 enligt 


 presenterat förslag. 


2 Mötesdagar för kompetens- och arbetslivsnämnden och dess arbetsutkott 


 skickas till kommunledningskansliet.  


Sammanfattning 


Förvaltningens förslag till mötesdagar bygger på inlämningstider för 


årsbokslut, tertialrapport, delårsbokslut, verksamhetsplan och budget-


underlag och bedöms ge bästa möjliga arbetssituation. Förvaltningens 


förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 


2023-01-03 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen            







 


Kompetens- och arbetslivsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


8 (15) 


Sammanträdesdatum 


2023-01-18 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 5 Dnr 2022/00078 


Verksamhetsplan för åren 2023-2025 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Verksamhetsplan 2023-2025 


 med detaljbudget 2023.  


Sammanfattning 


Nämndens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen ska bidra till att de 


kommunövergripande målen uppfylls. Dokumentet har tagits fram genom en 


strukturerad process och förvaltningen föreslår nämnden att anta 


Verksamhetsplan 2023-2025 med detaljbudget 2023.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  


2023-01-04 


 Verksamhetsplan för år 2023-2025, kompetens- och 


arbetslivsnämnden 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet 


Ekonomikontoret            
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§ 6 Dnr 2022/00091 


Internkontroll kompetens- och arbetslivsnämnden 2023 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Internkontrollplan 2023 för 


 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen enligt presenterat förslag.    


Sammanfattning 


Internkontroll på kompetens- och arbetslivsförvaltningen sker enligt plan 


som antas av nämnden. Inför 2024 kommer ett större arbete kring 


internkontroll att utföras inom förvaltningen. Det kan medföra större 


förändringar i internkontrollplan för kommande år. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  


2022-01-04 


 Internkontrollplan 2023, 2022-01-04 


  


 


Paragrafen skickas till  
Anna Carlsson, nämndsekreterare            
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§ 7 Dnr 2022/00076 


Ändring av delegationsbestämmelser för kompetens- 
och arbetslivsnämnden januari 2023 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att anta ändring av 


 kompetens- och arbetslivsnämndens delegationsbesämmelser.  


2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ändringen gäller från och 


 med den 6 februari 2023 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna 


 av kompetens- och arbetslivsnämnden den 18 maj 2022, § 22.  


Sammanfattning 


En översyn av delegationsdokumentet har gjorts utifrån omorganisationen av 


verksamhetsgrenen Vuxnas lärande samt två ändringar som initierats av 


kommunjurist. Förvaltningen föreslår nämnden att anta dokumentet.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  


2023-01-04 


 Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            
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Justerarnas signaturer 


Digital justering 
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§ 8 Dnr 2022/00096 


Beslut om beredskapsplan vid allvarlig eller extra-
ordinär händelse samt krisplan för kompetens- och 
arbetslivsförvaltningen 18 januari 2023  


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar förvaltningens kris- och 


 beredskapsplan, reviderad i december 2022, enligt presenterat förslag. 


Sammanfattning 


Beredskapsplan vid allvarlig eller extraordinär händelse samt krisplan för 


kompetens- och arbetslivsförvaltningenen har reviderats främst utifrån den 


ökade risken för elbortfall och förslaget till beslut leder inte till några direkta 


ekonomiska konsekvenser för nämnden.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  


2022-01-04 


 Beredskapsplan vid allvarlig eller extraordinär händelse samt 


krisplan för kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


  


 


Paragrafen skickas till  
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef            
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§ 9 Dnr 2022/00093 


Fastställande av riksnorm för försörjningsstöd 2023 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden fastställer riksnorm samt fördelning 


 av behovsposterna för 2023.  


Sammanfattning 


Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 


nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje 


kalenderår men varje kommun beslutar om fördelningen av behovsposterna. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetlivsförvaltningen,  


2022-12-16 


 Riksnorm 2023 samt fördelning poster  


 Riksnormen för försörjningsstod 2023 från Socialstyrelsen 


  


 


Paragrafen skickas till  
Elin Andersson, enhetschef            
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§ 10 Dnr 2022/00097 


Kommunrevisionens granskning av verksamhets-
övergång Stöd- och försörjningsenheten, utförd av 
Deloitte  


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på 


 nämndssammanträdet 8 februari presentera förslag på hantering av de 


 rekommendationer som finns i granskningen av verksamhetsövergången.  


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  


2022-01-03 


 Rapport avseende Kommunrevisionens granskning av flytt och 


omorganisation av stöd- och försörjningsverksamheten, 2022-12-29.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 


Peter Löfholm, verksamhetschef            
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§ 11 Dnr 2022/00094 


YH Guldsmed 2023 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 


 uppdrag att fortsätta driva YH Guldsmed och därför starta de 


 utbildningsomgångar Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat.  


Sammanfattning 


En ny ansökan om att få driva utbildningen YH Guldsmed har lämnats till 


Myndigheten för yrkeshögskolan och beslut tas den 12 januari 2023. 


Guldsmedsutbildningen har funnits i Falköping sedan senare delen av 90-


talet. Yrkesområdet sysselsatte vid utbildningsstarten betydligt fler individer 


än i dagsläget. Utbildningen är unik i sitt slag och lockar intresserade från 


hela landet. Det är ett smalt yrkesområde det finns ett nationellt intresse av 


en utbildning av hög kvalitet. Det finns utifrån nuvarande intäktsnivå inte 


ekonomiska incitament att överväga en nedläggning av utbildningen.  


Förvaltningen bedömer att YH Guldsmed bör fortsätta bedrivas. 


Beslutsunderlag 


 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen,  


2022-12-16 


  


 


Paragrafen skickas till  
Rickard Sandberg, rektor            
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§ 12 Dnr 2022/00092 


Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2023 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 


 delegationsbeslut för perioden 2022-12-01– 2022-12-31. 


Sammanfattning 


Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 


kompetens- och arbetslivsnämnden. 


Beslutsunderlag 


Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 


sammanträdet. 
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