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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8.30-11.45 

Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. ers. N. Hillestrand  
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande 
Stefan Lennartsson (C) 
Björn Lugn (S) 
Yesim Göc (S), tj.g. ers. J. Karlsson 
Jan Erikson (KD) 
Anna Jonsson (KD), - kl. 10.00  
Dag Högrell (L) 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 

Ersättare 

 

Pia Frisk Ragnar (M) 
Amanda Berglund (S) 
Gunnel Bergqvist (C) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor 
Åsa Sandberg, rektor 

Justerare Ingrid Törnqvist 
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Justerarnas signaturer 
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§ 13 Dnr 2022/00007  

Arbetsmarknadsenheten 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna.       

Bakgrund 

Peter Löfholm informerade om aktuella delar inom Arbetsmarknadsenheten.  

Antalet hushåll och antal personer med försörjningsbidrag minskar jämfört 

med 2020 och 2021. Oroväckande är att antalet barn i hushåll med 

försörjningsstöd ökar.  

I dagsläget finns nio godkända KROM-aktörer i Falköping. KROM-

aktörerna fungerar som Arbetsförmedlingens förlängda arm i arbetet med att 

rusta och matcha arbetslösa mot arbetslivet.  

Regeringen har i en lagrådsremsiss föreslagit att kommunerna ska kunna få 

ersättning för att utföra arbetsmarknadsplitiska insatser.  

Regeringen satsar under 2022 100 miljoner kronor för att stärka 

kommunernas möjligheter att skapa jobb och sommarjobb för ungdomar. 

Jobb för unga fanns även under 2021 och medlen för sommarjobb används i 

Falköping till sommarferiepraktik.  

Migrationsverket har meddelat att Falköpings kommun i dagsläget inte är 

aktuell för att ta emot flyktingar från Ukraina i tillfälliga boenden.a 
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Justerarnas signaturer 
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§ 14 Dnr 2022/00025  

Gröna jobb - Arbetsmarknadsenheten 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna.        

Bakgrund 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen 

samt kultur- och fritidsförvaltningen vill utöka samverkan genom ett projekt 

kallat Gröna jobb.  

Projektets syfte är att låta personer som idag står utanför arbetsmarknaden 

vara en del i att skapa värde för kommuninvånarna genom arbete med att 

sköta, drifta och ta hand om spår, leder och platser i kommunen som idag 

delvis är eftersatta.  

I projektet, som sträcker sig över 2,5 år 2022-2024, önskar förvaltningarna 

arbeta gemensamt med att utveckla arbetssätt för att människor ska närma 

sig arbetsmarknaden. Insatserna ska årligen kunna sysselsätta 20-25 

arbetsmarknadsanställningar.  

Tanken är att anställa en arbetsledande chef med uppdrag att samordna 

arbetsinsatser, i nära samverkan med befintliga avdelningar. Kostnaden för 

arbetsledare föreslås fördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och kultur- 

och fritidsnämnden. Arbetsmarknadsanställningarna finansieras med 

befintliga medel inom kompetens- och arbetslivsförvaltningens uppdrag.  

Samverkan mellan de tre förvaltningarna är avgörande för att lyckas med 

projektet och för kompetens- och arbetslivsförvaltningens del ses arbetssättet 

som en modell att ta vidare och utveckla för andra uppgifter och uppdrag.  

Målet med projektet är en minskning av utgifter inom ekonomiskt bistånd 

genom att låta individer närma sig arbetsmarknaden från ekonomiskt bistånd 

till arbetsmarknadsanställning och sedan vidare till anställningsbarhet. 

Projektet förväntas också ge förvaltningarna ökad kunskap om hur 

samverkan och arbetsmarknadsanställningar kan ge mervärde för 

verksamheter.  
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§ 15 Dnr 2022/00002  

Ekonomisk uppföljning 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna.       

Bakgrund 

Ann-Charlotte Lilja informerade om aktuella delar inom förvaltningens 

ekonomi.  

Den prognos per 31 mars för helår 2022 som lämnats till kommunstyrelsen 

visar ett underskott på 8,5 miljoner baserat på att försörjningsstödet ligger 

kvar på samma nivå som 2021 och att intäkterna är på samma nivå som 

2021. I övrigt är verksamheterna i balans och följer budget.  

Rekryteringen av förvaltningsekonom är klar och Peter Gustafsson börjar sin 

tjänst efter sommarledigheterna.  
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Justerarnas signaturer 

Digital signering 
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§ 16 Dnr 2022/00017  

Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna.       

Bakgrund 

En lista över anmälningsärenden hade skickats ut som bilaga till kallelsen 

inför mötet.  

Ann-Charlotte rapporterade kort från Skol- och utbildningskonferens 10 

mars och från Dialogdag med Skolverket 1 april.       
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Justerarnas signaturer 

Digital signering 
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§ 17 Dnr 2022/00011  

Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

 beslut för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31.  

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, mars 2022 967 

Personal/anställningar – visstid, mars 2022 5 

Övriga ärenden 

Beslut om studiestartstöd, mars 2022 1 

Ekonomiska frågor 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-03-14 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-03-15 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet.  
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Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8.30-11.45 


Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. ers. N. Hillestrand  
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande 
Stefan Lennartsson (C) 
Björn Lugn (S) 
Yesim Göc (S), tj.g. ers. J. Karlsson 
Jan Erikson (KD) 
Anna Jonsson (KD), - kl. 10.00  
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Christopher Münch (SD) 


Ersättare 


 


Pia Frisk Ragnar (M) 
Amanda Berglund (S) 
Gunnel Bergqvist (C) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor 
Åsa Sandberg, rektor 


Justerare Ingrid Törnqvist 
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Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 13-17 


Ordförande Caroline Lundberg 


Justerare  Ingrid Törnqvist 
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§ 13 Dnr 2022/00007  


Arbetsmarknadsenheten 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna.       


Bakgrund 


Peter Löfholm informerade om aktuella delar inom Arbetsmarknadsenheten.  


Antalet hushåll och antal personer med försörjningsbidrag minskar jämfört 


med 2020 och 2021. Oroväckande är att antalet barn i hushåll med 


försörjningsstöd ökar.  


I dagsläget finns nio godkända KROM-aktörer i Falköping. KROM-


aktörerna fungerar som Arbetsförmedlingens förlängda arm i arbetet med att 


rusta och matcha arbetslösa mot arbetslivet.  


Regeringen har i en lagrådsremsiss föreslagit att kommunerna ska kunna få 


ersättning för att utföra arbetsmarknadsplitiska insatser.  


Regeringen satsar under 2022 100 miljoner kronor för att stärka 


kommunernas möjligheter att skapa jobb och sommarjobb för ungdomar. 


Jobb för unga fanns även under 2021 och medlen för sommarjobb används i 


Falköping till sommarferiepraktik.  


Migrationsverket har meddelat att Falköpings kommun i dagsläget inte är 


aktuell för att ta emot flyktingar från Ukraina i tillfälliga boenden.a 


  


            







 


Kompetens- och arbetslivsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


4 (7) 


Sammanträdesdatum 


2022-04-20 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital signering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 14 Dnr 2022/00025  


Gröna jobb - Arbetsmarknadsenheten 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna.        


Bakgrund 


Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen 


samt kultur- och fritidsförvaltningen vill utöka samverkan genom ett projekt 


kallat Gröna jobb.  


Projektets syfte är att låta personer som idag står utanför arbetsmarknaden 


vara en del i att skapa värde för kommuninvånarna genom arbete med att 


sköta, drifta och ta hand om spår, leder och platser i kommunen som idag 


delvis är eftersatta.  


I projektet, som sträcker sig över 2,5 år 2022-2024, önskar förvaltningarna 


arbeta gemensamt med att utveckla arbetssätt för att människor ska närma 


sig arbetsmarknaden. Insatserna ska årligen kunna sysselsätta 20-25 


arbetsmarknadsanställningar.  


Tanken är att anställa en arbetsledande chef med uppdrag att samordna 


arbetsinsatser, i nära samverkan med befintliga avdelningar. Kostnaden för 


arbetsledare föreslås fördelas mellan samhällsbyggnadsnämnden och kultur- 


och fritidsnämnden. Arbetsmarknadsanställningarna finansieras med 


befintliga medel inom kompetens- och arbetslivsförvaltningens uppdrag.  


Samverkan mellan de tre förvaltningarna är avgörande för att lyckas med 


projektet och för kompetens- och arbetslivsförvaltningens del ses arbetssättet 


som en modell att ta vidare och utveckla för andra uppgifter och uppdrag.  


Målet med projektet är en minskning av utgifter inom ekonomiskt bistånd 


genom att låta individer närma sig arbetsmarknaden från ekonomiskt bistånd 


till arbetsmarknadsanställning och sedan vidare till anställningsbarhet. 


Projektet förväntas också ge förvaltningarna ökad kunskap om hur 


samverkan och arbetsmarknadsanställningar kan ge mervärde för 


verksamheter.  
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§ 15 Dnr 2022/00002  


Ekonomisk uppföljning 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna.       


Bakgrund 


Ann-Charlotte Lilja informerade om aktuella delar inom förvaltningens 


ekonomi.  


Den prognos per 31 mars för helår 2022 som lämnats till kommunstyrelsen 


visar ett underskott på 8,5 miljoner baserat på att försörjningsstödet ligger 


kvar på samma nivå som 2021 och att intäkterna är på samma nivå som 


2021. I övrigt är verksamheterna i balans och följer budget.  


Rekryteringen av förvaltningsekonom är klar och Peter Gustafsson börjar sin 


tjänst efter sommarledigheterna.  
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§ 16 Dnr 2022/00017  


Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna.       


Bakgrund 


En lista över anmälningsärenden hade skickats ut som bilaga till kallelsen 


inför mötet.  


Ann-Charlotte rapporterade kort från Skol- och utbildningskonferens 10 


mars och från Dialogdag med Skolverket 1 april.       
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§ 17 Dnr 2022/00011  


Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-


 beslut för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31.  


Bakgrund 


Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 


kompetens- och arbetslivsnämnden.  


Delegationslistor 


Stöd- och försörjningsenheten, mars 2022 967 


Personal/anställningar – visstid, mars 2022 5 


Övriga ärenden 


Beslut om studiestartstöd, mars 2022 1 


Ekonomiska frågor 


Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-03-14 


Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-03-15 


Beslutsunderlag 


Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 


sammanträdet.  
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