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Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (11) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8-30-11.30 

Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Stefan Lennartsson (C), 2:e vice ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Björn Lugn (S) 
Ingrid Törnqvist (S) tj.g. ers. J. Karlsson 
Gunnel Bergqvist (C) 
Jan Erikson (KD) 
Anna Jonsson (KD) 
Dag Högrell (L) 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 

Ersättare 

 

Yesim Göc (S) 
Amanda Berglund (S) 
Anna Nyberg (C) 
Emil Estébanez (V) 
Britt-Marie Jokela (SD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Gustafsson, förvaltningsekonom 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor 
Anna Berntsson, utbildningsledare, § 59 
Margareta Eriksson, enhetschef, § 53-54 
Emma Kvick, arbetsmarknadskonsulent, § 53-54 
Lena Söderlund, arbetsmarknadskonsulent, § 53-54 

Justerare Niclas Hillestrand (S) 

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  

Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 53-60 

Ordförande Caroline Lundberg 

Justerare  Niclas Hillestrand  

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-19 

Justeringsdatum 2022-10-20 

Anslaget är uppsatt  2022-10-21 – 2022-11-11 

Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag.  

 Anna Carlsson 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
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§ 53 Dnr 2022/00007 

Arbetsmarknadsenheten 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade att lägga informationen till 

 handlingarna.  

Sammanfattning 

Statistiken gällande försörjningsstöd visar att antalet hushåll som erhåller 

försörjningsstöd även fortsatt minskar, september 2022 var antalet 375 

jämfört med 446 i september 2021. Antalet biståndsmottagare inklusive barn 

och antalet barn i hushåll som erhåller försörjningsstöd var 786 i september 

2022 och 917 september 2021. Kostnaden för försörjningsstöd har minskat 

från 3 102 tkr i augusti till 2 943 i september 2022. Av de 786 

biståndstagarna är 291 barn. Glädjande är att den siffran minskar  

Arbetslösheten för åldersgruppen 18-64 år är för riket 6,6 % och för 

kommunen 6,7 %. Glappen mellan arbetslösheten i riket respektive 

Falköpings kommun fortsätter att minska.  

Som svar på fråga visade Peter trenden för varsel som visar en försiktig 

ökning.  

Ett nytt samverkansavtal kommer att tecknas med Arbetsförmedlingen under 

hösten. Kommunerna i Skaraborg har kommit överens om att teckna nya 

avtal och just nu överväger Arbetsförmedlingen möjligheten att göra ett 

gemensamt avtal för alla de femton kommunerna. Samverkansavtalet rör 

mest arbetet med DUNA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete.  

Peter informerade om att Samordningsförbundet beviljat medel för Hälso-

skola från 1 januari 2023. Hälsoskolan är en insats där Arbetsmarknads-

center samverkar med Bräcke Diakoni och där individer får mer kunskap om 

sin egen hälsa och information om de olika vårdinstanserna. 

Tjänsteutlåtande med information om vilka punkter som tas upp har skickats 

ut inför mötet.  
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Justerarnas signaturer 
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§ 54 Dnr 2021/00097 

Sommarferiepraktik 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade att lägga informationen till 

 handlingarna.  

Sammanfattning 

Emma Kvick och Lena Söderlund informerade om Sommarferiepraktik 2022 

där alla ungdomar som sökt i tid har kunnat erbjudas plats, 175 stycken. Alla 

utom fem har kunnat erbjudas sitt första val av arbetsplats. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har haft flest platser att erbjuda, 97 stycken. Resultatet 

från enkäterna till ungdomarna respektive arbetsplatserna redovisades.  
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
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§ 55 Dnr 2022/00002 

Ekonomisk uppföljning 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade att lägga informationen till 

 handlingarna.  

Sammanfattning 

Peter Gustafsson informerade om att prognosen för helår nu är något bättre 

än vid delårsbokslutet 31 augusti. Den aktuella beräknade budgetavvikelsen 

är 14, 5 miljoner kronor istället för de 15,7 miljoner kronor som angavs i 

delårsbokslutet. Orsakerna till skillnaden är bland annat medel för 

sommarferiepraktik, ESF-projekt inom Vuxnas lärande samt att ekonomiskt 

bistånd minskar något. 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 
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§ 56 Dnr 2022/00017 

Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade att lägga informationen till 

 handlingarna.  

Sammanfattning 

Listan över anmälningsärenden innehöll denna gång Kompetensförsörjning, 

Återkoppling kring arbete med arbetsmarknadsstrategi, Angående 

meddelande från Yrkesakademin gällande transportutbildning samt beslut 

från Kommunfullmäktige. Övriga punkter som togs upp var Revisionens 

granskning av verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten från 

Socialförvaltning samt att ett EU-projekt som genomförts inom Sfi belönas 

med ett språkpris från Universitets- och högskolerådet.  
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2022-10-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 57 Dnr 2022/00068 

Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-
2026 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till 

 Biblioteksplan för Falköpings kommun år 2022-2026. 

Sammanfattning 

En arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och 

fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram en ny 

biblioteksplan för åren 2022-2026. Planen beskriver biblioteksverksamheten 

och dess uppdrag och anger utvecklingsområden för planperioden.  

Förvaltningen bedömer att dokumentet är väl genomarbetat och föreslår 

nämnden att i sitt remissvar ställa sig bakom planen. Förslaget till beslut 

leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Justerarnas signaturer 
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§ 58 Dnr 2022/00054 

Dokumenthanteringsplan 2022 kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Dokumenthanteringsplan enligt 

 presenterat förslag.  

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 november 2022 och 

 ersätter den dokumenthanteringsplan som kompetens- och arbetslivs-

 nämndens tog beslut om 19 maj 2021. 

Sammanfattning 

Under 2021 och 2022 har ett stort arbete gjorts med de delar av 

dokumenthanteringsplanen som är lika för alla nämnder. I samband med det 

har kapitlen för förvaltningens verksamheter också setts över och till viss del 

arbetats om. Då ändringarna denna gång är omfattande bedöms det lämpligt 

att nämnden antar planen även om beslut om revidering delegerats till 

förvaltningschef.  

Förslag till dokumenthanteringsplan skickas som bilaga till kallelsen och 

förslaget till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för 

nämnden. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 59 Dnr 2022/00051 

YH Tekniker spårbundna fordon 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att inga fler kursstarter av 

 utbildningen YH Tekniker spårbundna fordon ska ske.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 

 uppdrag att undersöka möjligheten att ha en eller flera YH-utbildningar 

 på distans från andra utbildningsanordnare. 

Reservation 

Niclas Hillestrand (S), Björn Lugn (S) och Ingrid Törnqvist (S) reserverar 

sig till förmån för Niclas Hillestrands (S) förslag till beslut. 

Sammanfattning 

YH Tekniker spårbundna fordon är en kostnadstung utbildning som under 

den första utbildningsomgången bara haft fyra elever där det funnits plats för 

tjugo. Kompetens- och arbetslivsnämnden behöver med hjälp av underlag 

diskutera fortsättningen på utbildningen innan antagning till den andra 

utbildningsomgången, med start januari 2023, ska ske. Förvaltningens 

bedömning är att start för utbildningsomgång två ska villkoras för att i 

möjligaste grad minska behovet av finansiering med kommunala medel. Ett 

av förslagen är också att skjuta på kursstart för utbildningsomgång två till 

augusti 2023. Underlag från utbildningens rektor samt förvaltningsekonom 

har skickats som bilagor till kallelse. 

Ajournering  

Sammanträdet ajournerades under gruppmöten om ärendet mellan klockan 

10.05-10.15. 

Yrkanden 

Caroline Lundberg (M) yrkar att  

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att inga fler kursstarter av 

utbildningen YH Tekniker spårbundna fordon ska ske 

samt 

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 

att undersöka möjligheten att ha en eller flera YH-utbildningar på distans 

från andra utbildningsanordnare.  

Niclas Hillestrand (S) yrkar att 

Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att skjuta upp kursstart för YH 

Tekniker spårbundna fordon i januari 2023 till augusti 2023 under 

förutsättning att det då finns tillräckligt antal behöriga sökande. 
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Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till Caroline Lundbergs (M) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Caroline Lundbergs (M) förslag till beslut 

respektive Niclas Hillestrands (S) förslag till beslut. Ärendet avgörs med 

votering. För att rösta i enlighet med Caroline Lundbergs (M) förslag rösta 

ja. För att rösta i enlighet med Niclas Hillestrands förslag (S) förslag rösta 

nej. Med 8 ja-röster respektive 3 nej-röster har kompetens- och 

arbetslivsnämnden beslutat i enlighet med Caroline Lundbergs (M) yrkande. 

Omröstningslista § 59 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

M Caroline Lundberg X   

S Niclas Hillestrand  X  

C Stefan Lennartsson X   

C Gunnel Bergqvist X   

S Björn Lugn  X  

S Ingrid Törnqvist  X  

KD Jan Erikson X   

KD Anna Jonsson X   

L Dag Högrell X   

SD Johanna Johansson X   

SD Christopher Münch X   

  

 

Paragrafen skickas till  
Rickard Sandberg, rektor 

Myndigheten för yrkeshögskolan            
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§ 60 Dnr 2022/00011 

Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

 beslut för perioden 2022-09-01 – 2022-09-31. 

Sammanfattning 

Alla tjänsteutlåtanden för beslutsärenden Beslut som fattas med stöd av 

gällande delegationsordning anmäls till kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Bakgrund 

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, september 2022 760 

Personal/anställningar – tillsvidare, september 2022 3 

Personal/anställningar – visstid, augusti 2022 18 

Ekonomiska frågor 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-09-13 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet. 
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Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8-30-11.30 


Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Stefan Lennartsson (C), 2:e vice ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Björn Lugn (S) 
Ingrid Törnqvist (S) tj.g. ers. J. Karlsson 
Gunnel Bergqvist (C) 
Jan Erikson (KD) 
Anna Jonsson (KD) 
Dag Högrell (L) 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 


Ersättare 


 


Yesim Göc (S) 
Amanda Berglund (S) 
Anna Nyberg (C) 
Emil Estébanez (V) 
Britt-Marie Jokela (SD) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Gustafsson, förvaltningsekonom 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor 
Anna Berntsson, utbildningsledare, § 59 
Margareta Eriksson, enhetschef, § 53-54 
Emma Kvick, arbetsmarknadskonsulent, § 53-54 
Lena Söderlund, arbetsmarknadskonsulent, § 53-54 


Justerare Niclas Hillestrand (S) 


Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  


Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 53-60 


Ordförande Caroline Lundberg 


Justerare  Niclas Hillestrand  
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Justeringsdatum 2022-10-20 


Anslaget är uppsatt  2022-10-21 – 2022-11-11 


Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag.  
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§ 53 Dnr 2022/00007 


Arbetsmarknadsenheten 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade att lägga informationen till 


 handlingarna.  


Sammanfattning 


Statistiken gällande försörjningsstöd visar att antalet hushåll som erhåller 


försörjningsstöd även fortsatt minskar, september 2022 var antalet 375 


jämfört med 446 i september 2021. Antalet biståndsmottagare inklusive barn 


och antalet barn i hushåll som erhåller försörjningsstöd var 786 i september 


2022 och 917 september 2021. Kostnaden för försörjningsstöd har minskat 


från 3 102 tkr i augusti till 2 943 i september 2022. Av de 786 


biståndstagarna är 291 barn. Glädjande är att den siffran minskar  


Arbetslösheten för åldersgruppen 18-64 år är för riket 6,6 % och för 


kommunen 6,7 %. Glappen mellan arbetslösheten i riket respektive 


Falköpings kommun fortsätter att minska.  


Som svar på fråga visade Peter trenden för varsel som visar en försiktig 


ökning.  


Ett nytt samverkansavtal kommer att tecknas med Arbetsförmedlingen under 


hösten. Kommunerna i Skaraborg har kommit överens om att teckna nya 


avtal och just nu överväger Arbetsförmedlingen möjligheten att göra ett 


gemensamt avtal för alla de femton kommunerna. Samverkansavtalet rör 


mest arbetet med DUNA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete.  


Peter informerade om att Samordningsförbundet beviljat medel för Hälso-


skola från 1 januari 2023. Hälsoskolan är en insats där Arbetsmarknads-


center samverkar med Bräcke Diakoni och där individer får mer kunskap om 


sin egen hälsa och information om de olika vårdinstanserna. 


Tjänsteutlåtande med information om vilka punkter som tas upp har skickats 


ut inför mötet.  
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§ 54 Dnr 2021/00097 


Sommarferiepraktik 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade att lägga informationen till 


 handlingarna.  


Sammanfattning 


Emma Kvick och Lena Söderlund informerade om Sommarferiepraktik 2022 


där alla ungdomar som sökt i tid har kunnat erbjudas plats, 175 stycken. Alla 


utom fem har kunnat erbjudas sitt första val av arbetsplats. Kultur- och 


fritidsförvaltningen har haft flest platser att erbjuda, 97 stycken. Resultatet 


från enkäterna till ungdomarna respektive arbetsplatserna redovisades.  
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§ 55 Dnr 2022/00002 


Ekonomisk uppföljning 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade att lägga informationen till 


 handlingarna.  


Sammanfattning 


Peter Gustafsson informerade om att prognosen för helår nu är något bättre 


än vid delårsbokslutet 31 augusti. Den aktuella beräknade budgetavvikelsen 


är 14, 5 miljoner kronor istället för de 15,7 miljoner kronor som angavs i 


delårsbokslutet. Orsakerna till skillnaden är bland annat medel för 


sommarferiepraktik, ESF-projekt inom Vuxnas lärande samt att ekonomiskt 


bistånd minskar något. 
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§ 56 Dnr 2022/00017 


Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade att lägga informationen till 


 handlingarna.  


Sammanfattning 


Listan över anmälningsärenden innehöll denna gång Kompetensförsörjning, 


Återkoppling kring arbete med arbetsmarknadsstrategi, Angående 


meddelande från Yrkesakademin gällande transportutbildning samt beslut 


från Kommunfullmäktige. Övriga punkter som togs upp var Revisionens 


granskning av verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsenheten från 


Socialförvaltning samt att ett EU-projekt som genomförts inom Sfi belönas 


med ett språkpris från Universitets- och högskolerådet.  
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§ 57 Dnr 2022/00068 


Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-
2026 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till 


 Biblioteksplan för Falköpings kommun år 2022-2026. 


Sammanfattning 


En arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och 


fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och 


arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram en ny 


biblioteksplan för åren 2022-2026. Planen beskriver biblioteksverksamheten 


och dess uppdrag och anger utvecklingsområden för planperioden.  


Förvaltningen bedömer att dokumentet är väl genomarbetat och föreslår 


nämnden att i sitt remissvar ställa sig bakom planen. Förslaget till beslut 


leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 58 Dnr 2022/00054 


Dokumenthanteringsplan 2022 kompetens- och 
arbetslivsnämnden 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Dokumenthanteringsplan enligt 


 presenterat förslag.  


2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 november 2022 och 


 ersätter den dokumenthanteringsplan som kompetens- och arbetslivs-


 nämndens tog beslut om 19 maj 2021. 


Sammanfattning 


Under 2021 och 2022 har ett stort arbete gjorts med de delar av 


dokumenthanteringsplanen som är lika för alla nämnder. I samband med det 


har kapitlen för förvaltningens verksamheter också setts över och till viss del 


arbetats om. Då ändringarna denna gång är omfattande bedöms det lämpligt 


att nämnden antar planen även om beslut om revidering delegerats till 


förvaltningschef.  


Förslag till dokumenthanteringsplan skickas som bilaga till kallelsen och 


förslaget till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för 


nämnden. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            
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§ 59 Dnr 2022/00051 


YH Tekniker spårbundna fordon 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att inga fler kursstarter av 


 utbildningen YH Tekniker spårbundna fordon ska ske.  


2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ge förvaltningen i 


 uppdrag att undersöka möjligheten att ha en eller flera YH-utbildningar 


 på distans från andra utbildningsanordnare. 


Reservation 


Niclas Hillestrand (S), Björn Lugn (S) och Ingrid Törnqvist (S) reserverar 


sig till förmån för Niclas Hillestrands (S) förslag till beslut. 


Sammanfattning 


YH Tekniker spårbundna fordon är en kostnadstung utbildning som under 


den första utbildningsomgången bara haft fyra elever där det funnits plats för 


tjugo. Kompetens- och arbetslivsnämnden behöver med hjälp av underlag 


diskutera fortsättningen på utbildningen innan antagning till den andra 


utbildningsomgången, med start januari 2023, ska ske. Förvaltningens 


bedömning är att start för utbildningsomgång två ska villkoras för att i 


möjligaste grad minska behovet av finansiering med kommunala medel. Ett 


av förslagen är också att skjuta på kursstart för utbildningsomgång två till 


augusti 2023. Underlag från utbildningens rektor samt förvaltningsekonom 


har skickats som bilagor till kallelse. 


Ajournering  


Sammanträdet ajournerades under gruppmöten om ärendet mellan klockan 


10.05-10.15. 


Yrkanden 


Caroline Lundberg (M) yrkar att  


Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att inga fler kursstarter av 


utbildningen YH Tekniker spårbundna fordon ska ske 


samt 


Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 


att undersöka möjligheten att ha en eller flera YH-utbildningar på distans 


från andra utbildningsanordnare.  


Niclas Hillestrand (S) yrkar att 


Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att skjuta upp kursstart för YH 


Tekniker spårbundna fordon i januari 2023 till augusti 2023 under 


förutsättning att det då finns tillräckligt antal behöriga sökande. 
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Johanna Johansson (SD) yrkar bifall till Caroline Lundbergs (M) yrkande.  


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på Caroline Lundbergs (M) förslag till beslut 


respektive Niclas Hillestrands (S) förslag till beslut. Ärendet avgörs med 


votering. För att rösta i enlighet med Caroline Lundbergs (M) förslag rösta 


ja. För att rösta i enlighet med Niclas Hillestrands förslag (S) förslag rösta 


nej. Med 8 ja-röster respektive 3 nej-röster har kompetens- och 


arbetslivsnämnden beslutat i enlighet med Caroline Lundbergs (M) yrkande. 


Omröstningslista § 59 


 Ledamöter Ja Nej Avstår 


M Caroline Lundberg X   


S Niclas Hillestrand  X  


C Stefan Lennartsson X   


C Gunnel Bergqvist X   


S Björn Lugn  X  


S Ingrid Törnqvist  X  


KD Jan Erikson X   


KD Anna Jonsson X   


L Dag Högrell X   


SD Johanna Johansson X   


SD Christopher Münch X   


  


 


Paragrafen skickas till  
Rickard Sandberg, rektor 


Myndigheten för yrkeshögskolan            
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§ 60 Dnr 2022/00011 


Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-


 beslut för perioden 2022-09-01 – 2022-09-31. 


Sammanfattning 


Alla tjänsteutlåtanden för beslutsärenden Beslut som fattas med stöd av 


gällande delegationsordning anmäls till kompetens- och arbetslivsnämnden. 


Bakgrund 


Delegationslistor 


Stöd- och försörjningsenheten, september 2022 760 


Personal/anställningar – tillsvidare, september 2022 3 


Personal/anställningar – visstid, augusti 2022 18 


Ekonomiska frågor 


Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-09-13 


Beslutsunderlag 


Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 


sammanträdet. 
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