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Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-09 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Mimer 234 Lärcenter samt digitalt via Zoom klockan 8.30-12.30. Caroline 
Lundberg, Niclas Hillestrand, Ann-Charlotte Lilja och Anna Carlsson deltar fysiskt 
på mötet, övriga deltar digitalt. 

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

Ersättare 

 

Amanda Berglund (S) 
Gunnel Bergqvist (C), ), - kl. 12.00 
Zeynab Hussaini (M) 
Arild Svensgam (SD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef Följande tjänstepersoner deltar vid § 7: 
Anna Carlsson, nämndsekreterare Hanna Alfredsson, 
Peter Löfholm, verksamhetschef arbetsmarknadskonsulent 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom Bodil Andersson, socialsekreterare 
Samuel Rundin, rektor Anna Christensson, arbetslagsledare 
Rickard Sandberg, rektor Margareta Eriksson, enhetschef 
Åsa Sandberg, rektor Paulina Gustavsson, arbetslagsledare 
Åsa Tidquist, koordinator Josephine Karlsson, arbetslagsledare 
Elin Andersson, enhetschef Ulrika Ljunggren, enhetschef 
 Maria Lennartsson Kellett, enhetschef 
 Svetlana Söderlund, arbetslagsledare 

Justerare Niclas Hillestrand (S) 

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  

Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 1-7 

Ordförande Caroline Lundberg 

Justerare  Niclas Hillestrand (S) 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-09 

Justeringsdatum 2022-02-14 

Anslaget är uppsatt  2022-02-15 – 2022-03-08  

Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag. 

 Anna Carlsson 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2022/00001 
Politiskt uppdrag om utökad samverkan kring utbildningar, 
personal och utbildningslokaler mellan barn- och 
utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden .................... 3 

§ 2 Dnr 2022/00002 
Ekonomisk uppföljning 2022 ............................................................................ 4 

§ 3 Dnr 2022/00007 
Arbetsmarknadsenheten 2022 ......................................................................... 5 

§ 4 Dnr 2022/00003 
Fastställande av riksnorm om försörjningsstöd 2022 .................................... 6 

§ 5 Dnr 2020/00084 
Internkontroll 2021 – Årsrapport ...................................................................... 7 

§ 6 Dnr 2022/00011 
Anmälningsärenden kompetens- och arbetslivsnämnden 2022 .................... 8 

§ 7 Dnr 2022/00004 
Verksamhetsredovisning för år 2021 ............................................................... 9 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 1 Dnr 2022/00001  

Politiskt uppdrag om utökad samverkan kring 
utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 

 handlingarna.       

Bakgrund 

I flerårsplan 2021-2023 fick barn- och utbildningsnämnden och kompetens- 

och arbetslivsnämnden ett särskilt uppdrag om utökad samverkan under år 

2021 gällande utbildningar, personal och utbildningslokaler.  

Under året har en process inletts med en kartläggning över möjliga områden 

där samverkan redan skedde samt möjliga områden att inleda samverkan 

kring. Ett flertal samverkansmöten med ledningsfunktioner på 

Ållebergsgymnasiet och vuxenutbildningen samt förvaltningsledningar har 

genomförts.  

Samverkan sker sedan tidigare kring lokaler och utbildningar, där Lärcenter 

dels har lokaliserat utbildning i lokaler på Ållebergsgymnasiet samt köper 

yrkesutbildning genom avtal. Detta samarbete fortsätter och ambitionen är 

att fortsätta utöka och fördjupa samverkan kring yrkesutbildning med 

Lärcenter som drivande part.  

Ett område som identifierats som särskilt viktigt under året gäller ungdomar 

som riskerar att avsluta gymnasiet i förtid samt ungdomar som redan 

befinner sig inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Här behöver 

förvaltningarna ytterligare fördjupa sin samverkan och utveckla insatserna 

för målgruppen. Detta område kommer att vara prioriterat för framtida 

samverkan 2022.  
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 2 Dnr 2022/00002  

Ekonomisk uppföljning 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 

 handlingarna.         

Bakgrund 

Maria Mannvik presenterade olika ekonomiska aspekter som påverkar 

nämndens verksamheter.  

Budget 2022 är ej i balans vilket betyder att åtgärder kommer att behöva 

rapporteras till kommunstyrelsen under året.  

Under januari månad har förvaltningen betalat ut 3,3 mkr i ekonomiskt 

bistånd via Stöd- och försörjningsenheten. 

19 januari beslutade kommunstyrelsen att förändra fördelningen av den 

statliga schablonersättningen. Enligt det nya beslutet kommer de fasta 

beloppen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden samt 

avsättning till den gemensamma potten att tas bort. Istället ska hela 

schablonersättningen fördelas mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden utifrån ålder. Ersättningen för initiala 

kostnader för ekonomiskt bistånd går till kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen.  

Det belopp som finns i den gemensamma potten 1 januari 2022 fördelas 

proportionellt mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden utifrån summan av respektive nämnds erhållna 

ersättning under år 2021.      
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 3 Dnr 2022/00007  

Arbetsmarknadsenheten 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 

 handlingarna.        

Bakgrund 

Peter Löfholm presenterade aktuella arbetslöshetssiffror som visar en fortsatt 

positiv trend där arbetslösheten minskar i Falköpings kommun. 

Peter gav också uppdaterad information om de så kallade KROM-aktörerna 

som är en del av Arbetsförmedlingens arbete. I dagsläget finns fem 

godkända KROM-aktörer i Falköping. Det finns möjlighet för kommuner att 

ansöka om att få bli KROM-aktör men i praktiken är det just nu omöjligt då 

kommunerna inte tidigare kunnat agera som aktörer hos Arbetsförmedlingen.  
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 4 Dnr 2022/00003  

Fastställande av riksnorm om försörjningsstöd 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden fastställer riksnorm samt fördelning 

 av behovsposterna för 2022.  

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. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens förslag framgår av underlaget.   

Finansiering 

Förändringar av riksnorm samt fördelning av behovsposter är inkluderat i 

budget 2022.  

Beslutsunderlag 

 Riksnorm 2022 samt fördelning poster 

  

 

Paragrafen skickas till  
Elin Andersson, enhetschef            
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 5 Dnr 2020/00084  

Internkontroll 2021 – Årsrapport  

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

 gällande internkontroll 2021 enligt presenterat förslag och skicka den 

 vidare till ekonomikontoret.  

Bakgrund 

Under 2021 har Kompetens- och arbetslivsförvaltningen genomfört 

internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att utfallet av kontrollerna, så som det beskrivs i 

rapporten, är gott.  

Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut genererar inga kostnader.  

Beslutsunderlag 

 Rapport över utförd internkontroll 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 C
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 6 Dnr 2022/00011  

Anmälningsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 

 delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31.  

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, december 2021 966 

Stöd- och försörjningsenheten, januari 2022 871 

Personal/anställningar – tillsvidare, december 2021 0 

Personal/anställningar – tillsvidare, januari 2022 1 

Personal/anställningar – visstid, december 2021 16 

Personal/anställningar – visstid, januari 2022 2 

Övriga ärenden 

Beslut om studiestartstöd, december 2021 3 

- varav beslut om förlängning 2 

Beslut om studiestartstöd, januari 2022 7 

- varav beslut om förlängning 4 

Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist eller  

personliga förhållanden 1 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 2022-01-26 § 1 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet.  

  

            

 C
L,

 N
H

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

40
31

65
74

8




 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 7 Dnr 2022/00004  

Verksamhetsredovisning för år 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens- och 

 arbetslivsnämndens verksamhetsredovisning för år 2021. .         

Bakgrund 

Verksamhetsredovisning 2021 innehåller uppföljningar av både mål- och 

kvalitetsarbetet samt ekonomi och utöver det beskrivningar av den 

verksamhet som genomförts.  

Måluppfyllelsen anges samlad för vart och ett av kommunens mål som 

nämnden arbetar med.  

För mål 1, Skapa förutsättningar för ett social hållbart Falköping, bedöms 

måluppfyllelsen som godtagbar.  

För mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, bedöms 

måluppfyllelsen som godtagbar.  

För mål 4, Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning, bedöms måluppfyllelsen som god.  

Nämndens ekonomiska resultat per helår är 8 516 tkr sämre än budget men 

något bättre än prognosen per delår augusti. I och med verksamhets-

övergången av Stöd- och försörjningsenheten övertogs ett budgetunderskott 

kopplat till ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har för avsikt att arbeta vidare 

med det politiska uppdraget inom ramen för arbetsmarknadsstrategin. 

Effekterna av arbetet behöver ses över tid. 

Det ekonomiska utfallet kommer att följas nogsamt framöver både utifrån ett 

konstaterat underskott men även utifrån vissa osäkerheter i övriga 

verksamheter.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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Plats och tid Mimer 234 Lärcenter samt digitalt via Zoom klockan 8.30-12.30. Caroline 
Lundberg, Niclas Hillestrand, Ann-Charlotte Lilja och Anna Carlsson deltar fysiskt 
på mötet, övriga deltar digitalt. 


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


Ersättare 


 


Amanda Berglund (S) 
Gunnel Bergqvist (C), ), - kl. 12.00 
Zeynab Hussaini (M) 
Arild Svensgam (SD) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef Följande tjänstepersoner deltar vid § 7: 
Anna Carlsson, nämndsekreterare Hanna Alfredsson, 
Peter Löfholm, verksamhetschef arbetsmarknadskonsulent 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom Bodil Andersson, socialsekreterare 
Samuel Rundin, rektor Anna Christensson, arbetslagsledare 
Rickard Sandberg, rektor Margareta Eriksson, enhetschef 
Åsa Sandberg, rektor Paulina Gustavsson, arbetslagsledare 
Åsa Tidquist, koordinator Josephine Karlsson, arbetslagsledare 
Elin Andersson, enhetschef Ulrika Ljunggren, enhetschef 
 Maria Lennartsson Kellett, enhetschef 
 Svetlana Söderlund, arbetslagsledare 


Justerare Niclas Hillestrand (S) 


Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  


Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 1-7 


Ordförande Caroline Lundberg 


Justerare  Niclas Hillestrand (S) 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-02-09 


Justeringsdatum 2022-02-14 


Anslaget är uppsatt  2022-02-15 – 2022-03-08  


Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag. 


 Anna Carlsson 
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§ 1 Dnr 2022/00001  


Politiskt uppdrag om utökad samverkan kring 
utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 
arbetslivsnämnden 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 


 handlingarna.       


Bakgrund 


I flerårsplan 2021-2023 fick barn- och utbildningsnämnden och kompetens- 


och arbetslivsnämnden ett särskilt uppdrag om utökad samverkan under år 


2021 gällande utbildningar, personal och utbildningslokaler.  


Under året har en process inletts med en kartläggning över möjliga områden 


där samverkan redan skedde samt möjliga områden att inleda samverkan 


kring. Ett flertal samverkansmöten med ledningsfunktioner på 


Ållebergsgymnasiet och vuxenutbildningen samt förvaltningsledningar har 


genomförts.  


Samverkan sker sedan tidigare kring lokaler och utbildningar, där Lärcenter 


dels har lokaliserat utbildning i lokaler på Ållebergsgymnasiet samt köper 


yrkesutbildning genom avtal. Detta samarbete fortsätter och ambitionen är 


att fortsätta utöka och fördjupa samverkan kring yrkesutbildning med 


Lärcenter som drivande part.  


Ett område som identifierats som särskilt viktigt under året gäller ungdomar 


som riskerar att avsluta gymnasiet i förtid samt ungdomar som redan 


befinner sig inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Här behöver 


förvaltningarna ytterligare fördjupa sin samverkan och utveckla insatserna 


för målgruppen. Detta område kommer att vara prioriterat för framtida 


samverkan 2022.  
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§ 2 Dnr 2022/00002  


Ekonomisk uppföljning 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 


 handlingarna.         


Bakgrund 


Maria Mannvik presenterade olika ekonomiska aspekter som påverkar 


nämndens verksamheter.  


Budget 2022 är ej i balans vilket betyder att åtgärder kommer att behöva 


rapporteras till kommunstyrelsen under året.  


Under januari månad har förvaltningen betalat ut 3,3 mkr i ekonomiskt 


bistånd via Stöd- och försörjningsenheten. 


19 januari beslutade kommunstyrelsen att förändra fördelningen av den 


statliga schablonersättningen. Enligt det nya beslutet kommer de fasta 


beloppen till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden samt 


avsättning till den gemensamma potten att tas bort. Istället ska hela 


schablonersättningen fördelas mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och 


barn- och utbildningsnämnden utifrån ålder. Ersättningen för initiala 


kostnader för ekonomiskt bistånd går till kompetens- och 


arbetslivsförvaltningen.  


Det belopp som finns i den gemensamma potten 1 januari 2022 fördelas 


proportionellt mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och barn- och 


utbildningsnämnden utifrån summan av respektive nämnds erhållna 


ersättning under år 2021.      
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§ 3 Dnr 2022/00007  


Arbetsmarknadsenheten 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 


 handlingarna.        


Bakgrund 


Peter Löfholm presenterade aktuella arbetslöshetssiffror som visar en fortsatt 


positiv trend där arbetslösheten minskar i Falköpings kommun. 


Peter gav också uppdaterad information om de så kallade KROM-aktörerna 


som är en del av Arbetsförmedlingens arbete. I dagsläget finns fem 


godkända KROM-aktörer i Falköping. Det finns möjlighet för kommuner att 


ansöka om att få bli KROM-aktör men i praktiken är det just nu omöjligt då 


kommunerna inte tidigare kunnat agera som aktörer hos Arbetsförmedlingen.  
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§ 4 Dnr 2022/00003  


Fastställande av riksnorm om försörjningsstöd 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden fastställer riksnorm samt fördelning 


 av behovsposterna för 2022.  


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. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningens förslag framgår av underlaget.   


Finansiering 


Förändringar av riksnorm samt fördelning av behovsposter är inkluderat i 


budget 2022.  


Beslutsunderlag 


 Riksnorm 2022 samt fördelning poster 


  


 


Paragrafen skickas till  
Elin Andersson, enhetschef            
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§ 5 Dnr 2020/00084  


Internkontroll 2021 – Årsrapport  


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 


 gällande internkontroll 2021 enligt presenterat förslag och skicka den 


 vidare till ekonomikontoret.  


Bakgrund 


Under 2021 har Kompetens- och arbetslivsförvaltningen genomfört 


internkontroll i huvudsak enligt upprättad internkontrollplan. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen bedömer att utfallet av kontrollerna, så som det beskrivs i 


rapporten, är gott.  


Finansiering 


Förvaltningens förslag till beslut genererar inga kostnader.  


Beslutsunderlag 


 Rapport över utförd internkontroll 2021 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 6 Dnr 2022/00011  


Anmälningsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 


 delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31.  


Bakgrund 


Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 


kompetens- och arbetslivsnämnden.  


Delegationslistor 


Stöd- och försörjningsenheten, december 2021 966 


Stöd- och försörjningsenheten, januari 2022 871 


Personal/anställningar – tillsvidare, december 2021 0 


Personal/anställningar – tillsvidare, januari 2022 1 


Personal/anställningar – visstid, december 2021 16 


Personal/anställningar – visstid, januari 2022 2 


Övriga ärenden 


Beslut om studiestartstöd, december 2021 3 


- varav beslut om förlängning 2 


Beslut om studiestartstöd, januari 2022 7 


- varav beslut om förlängning 4 


Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist eller  


personliga förhållanden 1 


Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 


Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 2022-01-26 § 1 


Beslutsunderlag 


Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 


sammanträdet.  
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§ 7 Dnr 2022/00004  


Verksamhetsredovisning för år 2021 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens- och 


 arbetslivsnämndens verksamhetsredovisning för år 2021. .         


Bakgrund 


Verksamhetsredovisning 2021 innehåller uppföljningar av både mål- och 


kvalitetsarbetet samt ekonomi och utöver det beskrivningar av den 


verksamhet som genomförts.  


Måluppfyllelsen anges samlad för vart och ett av kommunens mål som 


nämnden arbetar med.  


För mål 1, Skapa förutsättningar för ett social hållbart Falköping, bedöms 


måluppfyllelsen som godtagbar.  


För mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, bedöms 


måluppfyllelsen som godtagbar.  


För mål 4, Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 


med en tillitsbaserad styrning, bedöms måluppfyllelsen som god.  


Nämndens ekonomiska resultat per helår är 8 516 tkr sämre än budget men 


något bättre än prognosen per delår augusti. I och med verksamhets-


övergången av Stöd- och försörjningsenheten övertogs ett budgetunderskott 


kopplat till ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har för avsikt att arbeta vidare 


med det politiska uppdraget inom ramen för arbetsmarknadsstrategin. 


Effekterna av arbetet behöver ses över tid. 


Det ekonomiska utfallet kommer att följas nogsamt framöver både utifrån ett 


konstaterat underskott men även utifrån vissa osäkerheter i övriga 


verksamheter.      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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