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Sammanträdesdatum 

2022-03-16 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Arbetsmarknadsenheten Collegium Park klockan 8.30-11.55.  

Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande 
Stefan Lennartsson (C) 
Björn Lugn (S) 
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. J. Karlsson  
Jan Erikson (KD) 
Gunnel Bergqvist (C), tj.g. A. Jonsson  
Christopher Münch (SD) 

Ersättare 

 

  

Övriga närvarande 
 
 
 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Elin Andersson, enhetschef 
Margareta Eriksson, enhetschef 
Maria Lennartsson Kellett, enhetschef 
Ulrika Ljunggren, enhetschef 

Justerare Niclas Hillestrand (S) 

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  

Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 8-12 

Ordförande Caroline Lundberg 

Justerare  Niclas Hillestrand (S) 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-16 

Justeringsdatum 2022-03-18 

Anslaget är uppsatt  2022-03-21 – 2022-04-11  

Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag.  

 Anna Carlsson 
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Justerarnas signaturer 
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arbetslivsnämnden ........................................................................................... 6 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 8 Dnr 2022/00007  

Arbetsmarknadsenheten 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 

 handlingarna.        

Bakgrund 

Peter Löfholm presenterade aktuella arbetslöshetssiffror som visar en fortsatt 

positiv trend där arbetslösheten minskar i Falköpings kommun. Statistiken 

för ekonomiskt bistånd visar att antalet hushåll som mottagit 

försörjningsstöd är lägre januari och februari 2022 än föregående två år. 

Antalet individer som mottagit försörjningsstöd är dock lika många eller fler.  

Maria Lennartsson Kellett, enhetschef för Connect, presenterade 

verksamheten och informerade om de arbetsuppgifter som grannskapsvärdar, 

kvartersvärdar och barnvärdar utför.    
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 9 Dnr 2022/00002  

Ekonomisk uppföljning 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 

 handlingarna.        

Bakgrund 

Ann-Charlotte Lilja informerade om kostnaderna för försörjningsstöd under 

årets första månader samt om att schablonersättningen för nyanlända 

fortsätter att minska.  
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 10 Dnr 2022/00017  

Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 

 handlingarna.        

Bakgrund 

En lista över anmälningsärenden hade skickats ut som bilaga till kallelsen 

inför mötet. Ann-Charlotte Lilja informerade kort om naturbruksutbildning 

samt om analys av Hälsotal 2021.      
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 11 Dnr 2021/00090  

Mötesdagar och tider 2022 för kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens 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.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 12 Dnr 2022/00011  

Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens 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.  
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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Arbetsmarknadsenheten Collegium Park klockan 8.30-11.55.  


Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande 
Stefan Lennartsson (C) 
Björn Lugn (S) 
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. J. Karlsson  
Jan Erikson (KD) 
Gunnel Bergqvist (C), tj.g. A. Jonsson  
Christopher Münch (SD) 


Ersättare 


 


  


Övriga närvarande 
 
 
 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Elin Andersson, enhetschef 
Margareta Eriksson, enhetschef 
Maria Lennartsson Kellett, enhetschef 
Ulrika Ljunggren, enhetschef 


Justerare Niclas Hillestrand (S) 


Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  


Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 8-12 


Ordförande Caroline Lundberg 


Justerare  Niclas Hillestrand (S) 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-03-16 


Justeringsdatum 2022-03-18 


Anslaget är uppsatt  2022-03-21 – 2022-04-11  


Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag.  


 Anna Carlsson 
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§ 8 Dnr 2022/00007  


Arbetsmarknadsenheten 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 


 handlingarna.        


Bakgrund 


Peter Löfholm presenterade aktuella arbetslöshetssiffror som visar en fortsatt 


positiv trend där arbetslösheten minskar i Falköpings kommun. Statistiken 


för ekonomiskt bistånd visar att antalet hushåll som mottagit 


försörjningsstöd är lägre januari och februari 2022 än föregående två år. 


Antalet individer som mottagit försörjningsstöd är dock lika många eller fler.  


Maria Lennartsson Kellett, enhetschef för Connect, presenterade 


verksamheten och informerade om de arbetsuppgifter som grannskapsvärdar, 


kvartersvärdar och barnvärdar utför.    
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Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 9 Dnr 2022/00002  


Ekonomisk uppföljning 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 


 handlingarna.        


Bakgrund 


Ann-Charlotte Lilja informerade om kostnaderna för försörjningsstöd under 


årets första månader samt om att schablonersättningen för nyanlända 


fortsätter att minska.  


  


            







 


Kompetens- och arbetslivsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


5 (7) 


Sammanträdesdatum 


2022-03-16 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 10 Dnr 2022/00017  


Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att lägga informationen till 


 handlingarna.        


Bakgrund 


En lista över anmälningsärenden hade skickats ut som bilaga till kallelsen 


inför mötet. Ann-Charlotte Lilja informerade kort om naturbruksutbildning 


samt om analys av Hälsotal 2021.      
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Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 11 Dnr 2021/00090  


Mötesdagar och tider 2022 för kompetens- och 
arbetslivsnämnden 


Kompetens- och arbetslivsnämndens 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.      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            
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Justerarnas signaturer 
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§ 12 Dnr 2022/00011  


Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens 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.  
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