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Tjänsteutlåtande om informationsärendet 
Arbetsmarknadsenheten 2022 

Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 16 mars 2022 kommer 

verksamhetschef Peter Löfholm att informera om följande punkter. 

 Connect 

 Statistik arbetsmarknad  

 

 

Peter Löfholm 

Verksamhetschef 
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Ekonomisk uppföljning 2022 

Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 16 mars 2022 kommer 

förvaltningschef Ann-Charlotte Lilja att informera om följande. 

 Ekonomiskt bistånd 

  

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden till kompetens- och 
arbetslivsförvaltningens sammanträde 16 mars 2021 
 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

 

Nr Ärende 

1 Angående beslut om naturbruksutbildning. 

2 Analys av Hälsotal 2021.  

  

3 Skrivelse från Rädda Barnen 

4 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 38/2021 – 

Sammanträdesdagar år 2022 för KUSH 

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2021 – Prioriteringar i 

löneöversyn för år 2022 

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/2021 – Komplettering av 

prioriteringar i löneöversyn för år 2022 

7 Kommunstyrelsen § 178/2021 – Införande av Microsoft 365 Teams 

8 Kommunstyrelsen § 164/2021 – Övergripande internkontrollplan 

9 Kommunstyrelsen § 7/2022 – Ändring av fördelning av 

ersättningen för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända 

personer (schablonersättning) 
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Sammanträdesdatum 

2022-03-02 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering. 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 12 Dnr 2021/00090  

Mötesdagar och tider 2022 för kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att flytta sitt möte i augusti 

 till 24 augusti klockan 8.30.   

Bakgrund 

Vid sitt möte i augusti ska nämnden ta ställning till Budgetunderlag 2023. 

För att kunna presentera ett genomarbetat förslag föreslås att nämndens möte 

flyttas från 17 augusti till 24 augusti.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer sig ha bättre förutsättningar att ta fram ett mer 

genomarbetat förslag till Budgetunderlag 2023 om nämndens möte i augsuti 

flyttas en vecka framåt.  

Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.  
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Ändring av mötesdag i augusti 2022 kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att flytta sitt möte i augusti 

till 24 augusti klockan 8.30.        

Bakgrund 

Vid sitt möte i augusti ska nämnden ta ställning till Budgetunderlag 2023. 

För att kunna presentera ett genomarbetat förslag föreslås att nämndens möte 

flyttas från 17 augusti till 24 augusti.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer sig ha bättre förutsättningar att ta fram ett mer 

genomarbetat förslag till Budgetunderlag 2023 om nämndens möte i augusti 

flyttas en vecka framåt.  

Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningskansliet 

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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Tjänsteutlåtande om anmälan av delegationsbeslut 
februari 2022, kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

beslut för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28.     

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, februari 2022 883 

Personal/anställningar – tillsvidare, februari 2022 5 

Personal/anställningar – visstid, februari 2022 6 

Övriga ärenden 

Beslut om studiestartstöd, februari 2022 4 

- varav beslut om förlängning 3 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet.    

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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