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Tjänsteutlåtande om informationsärendet 
Arbetsmarknadsenheten 2022 

Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 20 april 2022 kommer 

verksamhetschef Peter Löfholm att informera om följande punkter. 

 Statistik arbetsmarknad 

 Statistik försörjningsstöd 

 Sommarjobb och jobb för unga 

 

 

 

Peter Löfholm 

Verksamhetschef 
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Tjänsteutlåtande om informationsärende Gröna Jobb – 
Projektansökan 

Information 

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.  

 

 

Peter Löfholm 

Verksamhetschef 
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Ekonomisk uppföljning 2022 

Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 20 april 2022 kommer 

förvaltningschef Ann-Charlotte Lilja att informera om följande. 

 Prognos per 31 mars för helår 2022 

 Rekrytering av förvaltningsekonom  

 

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden till kompetens- och 
arbetslivsförvaltningens sammanträde 20 april 2022 
 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

 

Nr Ärende 

1 Rapport från Skol- och utbildningskonferens 10 mars 2022 

2 Rapport från Dialogdag med Skolverket 1 april 2022 

  

3 Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med 

begäran om redovisning ällande behandling av personuppgifter vid 

överföring till tredje land 

4 Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor 21 mars 

2022 

5 Kommunfullmäktige § 7/2022 – Ändring av policy för 

verksamhets- och ekonomistyrning  

6 Kommunfullmäktige § 11/2022 – Budgetramförändring av drifts- 

och investeringsbudget för år 2022 
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Tjänsteutlåtande om anmälan av delegationsbeslut 
mars 2022, kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till 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.        

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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