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Informationsärende Arbetsmarknadsenheten 2022, 
kompetens- och arbetslivsnämnden 23 november 2022 

Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 23 november 2022 informeras 

om följande punkter. 

 Statistik arbetsmarknad 

 Statistik försörjningsstöd 

Underlag 

Inga underlag skickas ut inför mötet. 

 

 

Peter Löfholm 

Verksamhetschef 
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Informationsärende Ekonomisk uppföljning 2022, 
kompetens- och arbetslivsnämnden 23 november 2022 

Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 23 november 2022 informeras 

om följande punkter. 

 Månadsrapport oktober 2022 

Underlag 

 Inga underlag skickas ut inför mötet. 

 

 

Peter Gustafsson 

Förvaltningsekonom 
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Anmälningsärenden till kompetens- och arbetslivs-
förvaltningens sammanträde 23 november 2022 
 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kompetens- och arbetslivsnämnden.  

 

Nr Ärende 

1 Revisionens granskning av verksamhetsövergång Stöd- och 

försörjningsenheten  

2 Ärende från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

  

3 Kommunfullmäktige 2022/99 – Trafikstrategi för Falköpings 

kommun 

4 Kommunfullmäktige 2022/100 – Policy för möten och resor 

5 Kommunfullmäktige 2022/101 – Entledigande av Per Magnusson 

(SD) från uppdraget som ersättare i kompetens- och 

arbetslivsnämnden 

6 Kommunfullmäktige 2022/102 – Entledigande av Kelesh Hussein 

(S) från uppdragen som ledamot i kommunrevisionen och revisor i 

stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum 

7 Mötesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor  

2022-10-17 

 



 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  
 

 

§ 50 Dnr 2022/00079 

Sommarferiepraktik 2023 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att Sommarferiepraktik 2023 

 för elever i år 1 och 2 på gymnasiet ska genomföras under tre perioder om 

 vardera tre veckor. 

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att Sommarferiepraktik 2023 

 för elever i år 1 och 2 på gymnasiet ska genomföras med sex timmars 

 arbetsdag. 

3 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ersättningen till 

 ungdomarna inom Sommarferiepraktik 2023 för elever i år 1 och 2 på 

 gymnasiet är 60 kronor per timma. 

4 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att Sommarferiepraktik 2023 

 endast erbjuds elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet med fullständigt 

 personnummer. 

5 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att upp till 15 elever från 

årskurs 9 som deltagit i Samhällsskydd mellersta Skaraborgs projekt 

Ungdomsstyrkan under läsåret 2022-2023 kan erbjudas 

sommarferiepraktikplats inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg enligt 

samma villkor som gäller årskurs 1 och 2 på gymnasiet. 

Sammanfattning 

Sommarferiepraktik är ett samarbete med Barn- och 

utbildningsförvaltningen och vänder sig till ungdomar i årskurs 1 och 2 på 

gymnasiet. Inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg finns en ambition att 

de upp till 15 ungdomar från årskurs 9 som deltagit i projektet 

Ungdomsstyrkan ska kunna erbjudas en sommarferiepraktikplats hos dem 

som en avslutning på projektet. 

Förvaltningens bedömning är att sommarferiepraktik kan genomföras 2023 

under förutsättning att ekonomiska medel tilldelas i detaljbudget. 
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Sommarferiepraktik 2023 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att Sommarferiepraktik 2023 

för elever i år 1 och 2 på gymnasiet ska genomföras under tre perioder om 

vardera tre veckor. 

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att Sommarferiepraktik 2023 

för elever i år 1 och 2 på gymnasiet ska genomföras med sex timmars 

arbetsdag. 

3 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ersättningen till 

ungdomarna inom Sommarferiepraktik 2023 för elever i år 1 och 2 på 

gymnasiet är 60 kronor per timma. 

4 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att Sommarferiepraktik 2023 

endast erbjuds elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet med fullständigt 

personnummer. 

5 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att upp till 15 elever från 

årskurs 9 som deltagit i Samhällsskydd mellersta Skaraborgs projekt 

Ungdomsstyrkan under läsåret 2022-2023 kan erbjudas sommarferie-

praktikplats inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg enligt samma 

villkor som gäller årskurs 1 och 2 på gymnasiet. 

Sammanfattning  

Sommarferiepraktik är ett samarbete med Barn- och utbildnings-

förvaltningen och vänder sig till ungdomar i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. 

Inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg finns en ambition att de upp till 15 

ungdomar från årskurs 9 som deltagit i projektet Ungdomsstyrkan ska kunna 

erbjudas en sommarferiepraktikplats hos dem som en avslutning på 

projektet. 

Förvaltningens bedömning är att sommarferiepraktik kan genomföras 2023 

under förutsättning att ekonomiska medel tilldelas i detaljbudget. 
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Bakgrund 

Sommarferiepraktik är ett samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen 

och vänder sig till ungdomar i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Sedan några år 

finns det ett krav på att ungdomen språkmässigt nått motsvarande SFI C. 

Inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg finns en ambition att ungdomar 

från årskurs 9 som deltagit i projektet Ungdomsstyrkan ska kunna erbjudas 

en sommarferiepraktikplats inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg som 

en avslutning på projektet.  

I Ungdomsstyrkan får ungdomar i årskurs nio lära sig hur det kan vara att 

arbeta inom räddningstjänsten, polisen och ambulansen. Träffarna är till 

största delen förlagda på skolloven. 

Ungdomsstyrkan är en del i ett förebyggande arbete. Ett arbete som kretsar 

kring att skapa och förbättra relationer med ungdomar. Att möta ungdomar 

på ett avslappnat sätt och vara en förebild kan inspirera och hjälpa ungdomen 

i sina framtida vägval. 

Antalet platser är upp till 15 stycken och dessa beräknas rymmas inom 

Kompetens- och arbetslivsnämndens befintliga budget för Sommarferiepraktik 

2023. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att arbetet med sommarferiepraktik kan 

genomföras som tidigare år under förutsättning att beslut tas om erforderliga 

budgetmedel. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Sommarferiepraktiken finansieras med avsatta medel enligt detaljbudget som 

beslutas i januari 2023. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen 2022-

10-18 

Beslutet ska skickas till 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Peter Löfholm, verksamhetschef 

 

 

 

Peter Löfholm 

Verksamhetschef 
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Anmälan av delegationsbeslut oktober 2022, 
kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

beslut för perioden 2022-10-01– 2022-10-31.  

Sammanfattning  

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Bakgrund 

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, oktober 2022 681 

Personal/anställningar – tillsvidare, oktober 2022 2 

Personal/anställningar – visstid, oktober 2022 9 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet. 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 


