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Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter, klockan 8.30-16.30. Caroline Lundberg, Niclas Hillestrand, 
Hillevi Wallgren, Anna Jonsson, Christopher Münch, Dag Högrell, Johanna 
Johansson, Ingrid Törnqvist och Zeynab Hussaini närvarar i sammanträdeslokalen 
tillsammans med Åsa Sandberg, Anna Carlsson och Ann-Charlotte Lilja. Övriga 
deltar digitalt på distans. Uppehåll i mötet för lunch 12.00-13.00.  

Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande 
Emil Estébanez (V), tj.g. ersättare S. Lennartsson 
Björn Lugn (S), - kl. 16.00 
Yesim Göc (S), tj.g. ersättare J. Karlsson 
Gunnel Bergqvist (C), tj.g. ers. J. Eriksson § 43 och 45, - kl. 12.00 
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. ers. J. Eriksson § 42 och 44, kl. 13.00- 
Anna Jonsson (KD) 
Zeynab Hussaini (M), tj.g. ers. D. Högrell, § 43 och 45, - kl. 12.00  
Dag Högrell (L) § 42 och 44, kl. 13.00- 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 

Ersättare 

 

Ingrid Törnqvist (S), - kl. 12.00 
Amanda Berglund (S) 
Zeynab Hussaini (M), kl. 13.00-  
Arild Svensgam (SD), - kl. 10.05 

Övriga närvarande 
 
 
 

Åsa Sandberg, tf förvaltningschef § 42: 
Anna Carlsson, nämndsekreterare Elin Andersson 
Ann-Charlotte Lilja, tilltr. förvaltningschef  Anna Chistensson 
Peter Löfholm, verksamhetschef Margareta Eriksson 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom Paulina Gustavsson 
Samuel Rundin, rektor Josephine Karlsson 
Rickard Sandberg, rektor Maria Lennartsson Kellett 
Åsa Tidquist, koordinator Ulrika Ljunggren 
 Frida Mellström 
 Marina Nårsa 
 Eva-Lotta Robinsson 
 Erik Rydström 
 Svetlana Söderlund 

Justerare Niclas Hillestrand (S) 

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  

Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 42-45 

Ordförande Caroline Lundberg 

Justerare  Niclas Hillestrand (S) 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Justeringsdatum 2021-09-24 

Anslaget är uppsatt  2021-09-27 – 2021-10-18 

Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag. 

 Anna Carlsson 
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Justerarnas signaturer 
 

Digital justering. 
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Ärendelista 

§ 42 Dnr 2020/00034 
Budget 2021 – Verksamhetsrapport per 2021-08-31 ....................................... 3 

§ 43 Dnr 2021/00001 
Informationsärenden kompetens- och arbetslivsnämnden samt 
dess arbetsutskott 2021 ................................................................................... 4 

§ 44 Dnr 2021/00008 
Diskussionsärenden kompetens- och arbetslivsnämnden samt 
dess arbetsutskott 2021 ................................................................................... 6 

§ 45 Dnr 2021/00003 
Anmälningsärenden kompetens- och arbetslivsnämnden samt 
dess arbetsutskott 2021 ................................................................................... 7 
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Justerarnas signaturer 
 

Digital justering. 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 42 Dnr 2020/00034  

Budget 2021 – Verksamhetsrapport per 2021-08-31 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom Verksamhets

 rapport per 2021-08-31.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden skickar Verksamhetsrapport per 

 2021-08-31 till kommunstyrelsen.  

3 Kompetens- och arbetslivsnämnden frångår kommunens rutin vid befarat 

underskott, se riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden 

inkommer inte med någon åtgärdsplan baserad på Verksamhetsrapport per 

2021-08-31 utifrån att det gått för kort tid sedan verksamhetsövergången 

av stöd- och försörjningsenheten.  

Bakgrund 

Dokumentet Verksamhetsrapport per 2021-08-31 innehåller exempelvis 

måluppföljning, personalredovisning och rubriker för ekonomiskt resultat.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt dokumentet avviker prognos per helår negativt i jämförelse med 

budget för 2021.  

Finansiering 

Kommentar om finansiering är inte aktuell i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport per 2021-08-31 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret            
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§ 43 Dnr 2021/00001  

Informationsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens lägger informations ärendena till 

 handlingarna.  

Arbetsmarknad 

Totalt hade Falköping i juli 1 371, 8,5 %, arbetslösa inskrivna på 

Arbetsförmedlingen vilket är en minskning jämfört både med juli 2021 och 

med augusti 2020. Trenden visar på minskad arbetslöshet både i kommunen 

och nationellt.  

Arbetsmarknadsrådet hade nyligen möte och Peter informerade om ett 

påbörjat samarbete med Arbetsförmedlingen för att identifiera målgrupper 

och vilka åtgärder kan bli aktuella för dessa. I ett första steg ligger fokus på 

långtidsarbetslösa med minst genomförd gymnasieutbildning.  

Som ett resultat av att andra kommuner inte kunnat fylla sina kvoter gällande 

extratjänster kommer bland annat Falköping att få tillgång till fler platser.  

Peter bifogar en länk från Sveriges Radio till protokollet. Rubriken är Flera 

kommuner kritiska till förändringen av Arbetsförmedlingen.  

https://sverigesradio.se/artikel/flera-kommuner-kritiska-till-forandringen-av-

arbetsformedlingen 

Ansökningar och antagningar augusti 2021 

SFI har just haft sin andra antagning efter sommaruppehållet och drygt 40 

elever började i augusti och knappt 40 i september. Ett fåtal av dessa 

genererar schablonersättning.  

Allmänna ämnen har just haft sin andra kursstart efter sommaruppehållet och 

det höga söktrycket som funnits genom pandemin fortsätter att vara högt.  

För yrkesutbildningarna är det generellt i augusti de flesta eleverna börjar sin 

utbildning. Ca 20 elever har startat sin utbildning inom yrkesförare gods eller 

buss och Vård och omsorgsutbildningen fick drygt 40 nya elever i augusti.  

Restaurangutbildningen är den utbildning inom Vuxnas lärande som haft 

störst påverkan av pandemin och endast lärlingsutbildning har startat.  

Det är många sökande till barnskötarutbildningen men begränsningen i antal 

elevplatser är tillgången till lärlingsplatser.  

5525 A, 2021-09-22
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Covid-19 

AME kommer från 1 oktober att öppna upp sina lokaler för besökare och 

tanken är att personalen ska arbeta på plats och att majoriteten av alla möten 

ska ske fysiskt.  

Vuxnas lärande öppnar också upp mer från 1 oktober och då är 

verksamheten i princip öppen som före pandemin.  

Fredag 24 september finns Närhälsan i förvaltningens lokaler för att 

genomföra vaccination för intresserade elever och deltagare.  

GDPR – Dataskyddsombudets tillsynsrapport gällande 
personuppgiftsincidenter år 2020 

Dataskyddsombudets granskning av personuppgiftsincidenter år 2020 

genomfördes våren 2021. I rapporten konstateras att fler incidenter har 

identifierats 2020 jämfört med 2019. Antalet identifierade personuppgifts-

incidenter är dock lågt med hänsyn till den mängd personuppgifter som 

behandlas i kommunen.  

Under hösten kommer dataskyddsombudet att genomföra utbildningar om 

personuppgiftsincidenter för respektive förvaltnings chefer. I utbildningen 

får cheferna både kompetens och material för att sedan ta det vidare till sina 

anställda.  

Rapport internkontroll första halvåret 2021 

Förvaltningens internkontrollgrupp fortsätter sitt arbete och har under det 

första halvåret haft sju möten. De områden som gruppen sett på är Elevers 

avbrott inom Vuxenutbildning, Extern och intern representation, 

Beslutsfattande, Fakturering samt Leverantörsfakturor. För Elevers avbrott 

inom Vuxenutbildning har gruppen kommenterat att pedagogerna behöver 

mer information. Då de nya rutinerna gäller sedan 1 januari så pågår arbetet 

med implementering fortfarande. De övriga områdena som kontrollerats vill 

gruppen jobba vidare med under hösten.  
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§ 44 Dnr 2021/00008  

Diskussionsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger diskussionsärendet till 

 handlingarna.  

Bakgrund 

Med utgångspunkt i de presentationer som under dagen gjorts i ärendet 

Verksamhetsrapport per 2021-08-31 startade arbetet med Verksamhetsplan 

2022-2024. Politikerna fick i grupper diskutera utifrån två frågor. Vad tycker 

du är viktigast utifrån dagens program? Vad vill du skicka med till nästa 

dialogrunda på nämndens möte 20 oktober.   
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§ 45 Dnr 2021/00003  

Anmälningsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 

 delegationsbeslut för perioden 2021-08-01 – 2021-08-31.  

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Delegationslistor 

Stöd och försörjningsenheten 919 

Övriga ärenden 

Beslut om studiestartstöd 5 

- varav beslut om förlängning 2 

Ekonomiska frågor 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2021-08-13.  

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet.  
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Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter, klockan 8.30-16.30. Caroline Lundberg, Niclas Hillestrand, 
Hillevi Wallgren, Anna Jonsson, Christopher Münch, Dag Högrell, Johanna 
Johansson, Ingrid Törnqvist och Zeynab Hussaini närvarar i sammanträdeslokalen 
tillsammans med Åsa Sandberg, Anna Carlsson och Ann-Charlotte Lilja. Övriga 
deltar digitalt på distans. Uppehåll i mötet för lunch 12.00-13.00.  


Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande 
Emil Estébanez (V), tj.g. ersättare S. Lennartsson 
Björn Lugn (S), - kl. 16.00 
Yesim Göc (S), tj.g. ersättare J. Karlsson 
Gunnel Bergqvist (C), tj.g. ers. J. Eriksson § 43 och 45, - kl. 12.00 
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. ers. J. Eriksson § 42 och 44, kl. 13.00- 
Anna Jonsson (KD) 
Zeynab Hussaini (M), tj.g. ers. D. Högrell, § 43 och 45, - kl. 12.00  
Dag Högrell (L) § 42 och 44, kl. 13.00- 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 


Ersättare 


 


Ingrid Törnqvist (S), - kl. 12.00 
Amanda Berglund (S) 
Zeynab Hussaini (M), kl. 13.00-  
Arild Svensgam (SD), - kl. 10.05 


Övriga närvarande 
 
 
 


Åsa Sandberg, tf förvaltningschef § 42: 
Anna Carlsson, nämndsekreterare Elin Andersson 
Ann-Charlotte Lilja, tilltr. förvaltningschef  Anna Chistensson 
Peter Löfholm, verksamhetschef Margareta Eriksson 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom Paulina Gustavsson 
Samuel Rundin, rektor Josephine Karlsson 
Rickard Sandberg, rektor Maria Lennartsson Kellett 
Åsa Tidquist, koordinator Ulrika Ljunggren 
 Frida Mellström 
 Marina Nårsa 
 Eva-Lotta Robinsson 
 Erik Rydström 
 Svetlana Söderlund 


Justerare Niclas Hillestrand (S) 


Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  


Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 42-45 


Ordförande Caroline Lundberg 


Justerare  Niclas Hillestrand (S) 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-09-22 


Justeringsdatum 2021-09-24 


Anslaget är uppsatt  2021-09-27 – 2021-10-18 


Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag. 


 Anna Carlsson 
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§ 42 Dnr 2020/00034  


Budget 2021 – Verksamhetsrapport per 2021-08-31 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom Verksamhets


 rapport per 2021-08-31.  


2 Kompetens- och arbetslivsnämnden skickar Verksamhetsrapport per 


 2021-08-31 till kommunstyrelsen.  


3 Kompetens- och arbetslivsnämnden frångår kommunens rutin vid befarat 


underskott, se riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden 


inkommer inte med någon åtgärdsplan baserad på Verksamhetsrapport per 


2021-08-31 utifrån att det gått för kort tid sedan verksamhetsövergången 


av stöd- och försörjningsenheten.  


Bakgrund 


Dokumentet Verksamhetsrapport per 2021-08-31 innehåller exempelvis 


måluppföljning, personalredovisning och rubriker för ekonomiskt resultat.  


Förvaltningens bedömning 


Enligt dokumentet avviker prognos per helår negativt i jämförelse med 


budget för 2021.  


Finansiering 


Kommentar om finansiering är inte aktuell i detta ärende. 


Beslutsunderlag 


Verksamhetsrapport per 2021-08-31 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


Ekonomikontoret            
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§ 43 Dnr 2021/00001  


Informationsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämndens lägger informations ärendena till 


 handlingarna.  


Arbetsmarknad 


Totalt hade Falköping i juli 1 371, 8,5 %, arbetslösa inskrivna på 


Arbetsförmedlingen vilket är en minskning jämfört både med juli 2021 och 


med augusti 2020. Trenden visar på minskad arbetslöshet både i kommunen 


och nationellt.  


Arbetsmarknadsrådet hade nyligen möte och Peter informerade om ett 


påbörjat samarbete med Arbetsförmedlingen för att identifiera målgrupper 


och vilka åtgärder kan bli aktuella för dessa. I ett första steg ligger fokus på 


långtidsarbetslösa med minst genomförd gymnasieutbildning.  


Som ett resultat av att andra kommuner inte kunnat fylla sina kvoter gällande 


extratjänster kommer bland annat Falköping att få tillgång till fler platser.  


Peter bifogar en länk från Sveriges Radio till protokollet. Rubriken är Flera 


kommuner kritiska till förändringen av Arbetsförmedlingen.  


https://sverigesradio.se/artikel/flera-kommuner-kritiska-till-forandringen-av-


arbetsformedlingen 


Ansökningar och antagningar augusti 2021 


SFI har just haft sin andra antagning efter sommaruppehållet och drygt 40 


elever började i augusti och knappt 40 i september. Ett fåtal av dessa 


genererar schablonersättning.  


Allmänna ämnen har just haft sin andra kursstart efter sommaruppehållet och 


det höga söktrycket som funnits genom pandemin fortsätter att vara högt.  


För yrkesutbildningarna är det generellt i augusti de flesta eleverna börjar sin 


utbildning. Ca 20 elever har startat sin utbildning inom yrkesförare gods eller 


buss och Vård och omsorgsutbildningen fick drygt 40 nya elever i augusti.  


Restaurangutbildningen är den utbildning inom Vuxnas lärande som haft 


störst påverkan av pandemin och endast lärlingsutbildning har startat.  


Det är många sökande till barnskötarutbildningen men begränsningen i antal 


elevplatser är tillgången till lärlingsplatser.  
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Covid-19 


AME kommer från 1 oktober att öppna upp sina lokaler för besökare och 


tanken är att personalen ska arbeta på plats och att majoriteten av alla möten 


ska ske fysiskt.  


Vuxnas lärande öppnar också upp mer från 1 oktober och då är 


verksamheten i princip öppen som före pandemin.  


Fredag 24 september finns Närhälsan i förvaltningens lokaler för att 


genomföra vaccination för intresserade elever och deltagare.  


GDPR – Dataskyddsombudets tillsynsrapport gällande 
personuppgiftsincidenter år 2020 


Dataskyddsombudets granskning av personuppgiftsincidenter år 2020 


genomfördes våren 2021. I rapporten konstateras att fler incidenter har 


identifierats 2020 jämfört med 2019. Antalet identifierade personuppgifts-


incidenter är dock lågt med hänsyn till den mängd personuppgifter som 


behandlas i kommunen.  


Under hösten kommer dataskyddsombudet att genomföra utbildningar om 


personuppgiftsincidenter för respektive förvaltnings chefer. I utbildningen 


får cheferna både kompetens och material för att sedan ta det vidare till sina 


anställda.  


Rapport internkontroll första halvåret 2021 


Förvaltningens internkontrollgrupp fortsätter sitt arbete och har under det 


första halvåret haft sju möten. De områden som gruppen sett på är Elevers 


avbrott inom Vuxenutbildning, Extern och intern representation, 


Beslutsfattande, Fakturering samt Leverantörsfakturor. För Elevers avbrott 


inom Vuxenutbildning har gruppen kommenterat att pedagogerna behöver 


mer information. Då de nya rutinerna gäller sedan 1 januari så pågår arbetet 


med implementering fortfarande. De övriga områdena som kontrollerats vill 


gruppen jobba vidare med under hösten.  
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§ 44 Dnr 2021/00008  


Diskussionsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger diskussionsärendet till 


 handlingarna.  


Bakgrund 


Med utgångspunkt i de presentationer som under dagen gjorts i ärendet 


Verksamhetsrapport per 2021-08-31 startade arbetet med Verksamhetsplan 


2022-2024. Politikerna fick i grupper diskutera utifrån två frågor. Vad tycker 


du är viktigast utifrån dagens program? Vad vill du skicka med till nästa 


dialogrunda på nämndens möte 20 oktober.   
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§ 45 Dnr 2021/00003  


Anmälningsärenden kompetens- och 
arbetslivsnämnden samt dess arbetsutskott 2021 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 


 delegationsbeslut för perioden 2021-08-01 – 2021-08-31.  


Bakgrund 


Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 


kompetens- och arbetslivsnämnden.  


Delegationslistor 


Stöd och försörjningsenheten 919 


Övriga ärenden 


Beslut om studiestartstöd 5 


- varav beslut om förlängning 2 


Ekonomiska frågor 


Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2021-08-13.  


Beslutsunderlag 


Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 


sammanträdet.  
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