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§ 51 Dnr 2021/00090  

Mötesdagar och tider 2022 för kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar mötesdagar för kompetens- och 

arbetslivsnämnden under 2022 enligt presenterat förslag. 

2 Mötesdagar för kompetens- och arbetslivsnämnden skickas till 

kommunledningskansliet.       

Bakgrund 

Förslaget till mötesdagar bygger på inlämningstider för årsbokslut, 

tertialrapport, delårsbokslut, verksamhetsplan och budgetunderlaget.  

Nämndens arbetsutskott beslutar om sina mötesdagar när nämndens 

mötesdagar är beslutade.  

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

onsdag 9 februari heldagsmöte klockan 8.30-16.30 

onsdag 16 mars  halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 20 april halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 18 maj halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 15 juni halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 17 augusti halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 21 september heldagsmöte klockan 8.30-16.30 

onsdag 19 oktober halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 23 november halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 14 december halvdagsmöte klockan 8.30 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att mötesdagarna stämmer väl med processer kring 

budgetarbete och måluppföljning.   

Finansiering 

Kommentar om finansiering är inte aktuell i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Inga beslutsunderlag är aktuella i detta ärende.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            



 

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 
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Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande om mötesdagar 
för kompetens- och arbetslivsnämnden 2022 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar mötesdagar för kompetens- och 

arbetslivsnämnden under 2022 enligt presenterat förslag. 

2 Mötesdagar för kompetens- och arbetslivsnämnden skickas till 

kommunledningskansliet.         

Bakgrund 

Förslaget till mötesdagar bygger på inlämningstider för årsbokslut, 

tertialrapport, delårsbokslut, verksamhetsplan och budgetunderlaget.  

Nämndens arbetsutskott beslutar om sina mötesdagar när nämndens 

mötesdagar är beslutade.  

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

onsdag 9 februari heldagsmöte klockan 8.30-16.30 

onsdag 16 mars  halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 20 april halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 18 maj halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 15 juni halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 17 augusti halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 21 september heldagsmöte klockan 8.30-16.30 

onsdag 19 oktober halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 23 november halvdagsmöte klockan 8.30 

onsdag 14 december halvdagsmöte klockan 8.30 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att mötesdagarna stämmer väl med processer kring 

budgetarbete och måluppföljning.   

Finansiering 

Kommentar om finansiering är inte aktuell i detta ärende. 
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Beslutsunderlag 

Inga beslutsunderlag är aktuella i detta ärende.        

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 
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Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande om anmälan av 
delegationsbeslut september 2021 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 

delegationsbeslut för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30.    

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Delegationslistor 
Stöd och försörjningsenheten 965 

Personal/anställningar – visstid 2 

Övriga ärenden 
Beslut om studiestartstöd 1 

Ekonomiska frågor 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2021-09-23.  

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet.   

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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