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§ 36 Dnr 2022/00007 

Arbetsmarknadsenheten 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna. 

Sammanfattning 

Som svar på en fråga informerade Peter Löfholm om att antalet praktikanter 

som Arbetsmarknadscenter har placerade i privata företag är åtta stycken. 

Det är färre än tidigare främst på grund av att de arbetslösa som är aktuella 

för praktik främst hänvisas till externa aktörer av Arbetsförmedlingen. 

Arbetsmarknadscenter har väldigt lite samverkan med de externa aktörerna i 

Falköping, i dagsläget sju företag.  

Arbetslösheten för åldersgruppen 18-64 år är för riket 6,7 %, för regionen 

5,9 % och för kommunen 6,8 %.  

För åldersgruppen 18-24 år är motsvarande siffror för riket 8,3 %, för 

regionen 6,8 % och för kommunen 9,5 %.  

Det syns en positiv trend där antalet hushåll, individer och det utbetalda 

ekonomiska biståndet minskar.  

390 hushåll i juli 2022 jämfört med 400 år 2021 och 483 år 2020.  

803 individer i juli 2022 jämfört med 995 år 2021 och 981 år 2020.  

3 036 tkr i juli 2022 jämfört med 3 443 tkr år 2021 och 3 633 tkr år 2020.  

Peter visade kort delar av Förordning 2022:811 med instruktioner för 

Arbetsförmedlingen. Den gäller från 1 januari 2023 och de visade delarna 

handlar om Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner.  

Håkan Lundblad, arbetsmarknadskonsulent på Arbetsmarknadscenter, 

presenterade en del av resultatet från ESF-projetet En plattform för alla. 

Projektet har avslutats under sommaren och nu skrivs slutrapporten. 
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§ 37 Dnr 2022/00002 

Ekonomisk uppföljning 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna. 

Sammanfattning 

Det finns ingen ekonomisk uppföljning per 31 juli att rapportera. Vid nästa 

möte, 21 september, presenteras Verksamhetsrapport per 31 augusti 2022.  

Förvaltningens nya ekonom Peter Gustafsson presenterade sig. 

  

            

 C
L,

 N
H

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

49
90

22
50

8




 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5 (12) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
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§ 38 Dnr 2022/00017 

Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna. 

Sammanfattning 

Listan över anmälningsärenden innehöll denna gång paragrafer från 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
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§ 39 Dnr 2022/00063 

Kompetens- och arbetslivsnämndens budgetunderlag 
för åren 2023-2025 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att överlämna budget

 underlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-2025. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplan 2023-

2025.  

Förvaltningen bedömer att det finns en risk att budgeterade medel för 

försörjningsstöd inte täcker behovet av ekonomiskt bistånd, ett scenario som 

ligger i linje med de senaste årens utfall. Utifrån den preliminära 

budgetramen som tilldelats bedömer förvaltningen att budget i balans blir 

svår att nå och redovisar ett befarat underskott om 7 000 tkr. Ett tillskott av 

dessa medel skulle möjliggöra en budget i balans 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 
2022-08-12 

Kompetens- och arbetslivsnämndens budgetunderlag 2023-2025 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef            

 C
L,

 N
H

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

49
90

22
50

8




 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (12) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 40 Dnr 2022/00060 

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för vissa 
nyanlända invandrare i Falköpings kommun 2022-2024 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1  Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Utbildningsplan för samman

 hållen utbildning för vissa nyanlända invandrare i Falköpings kommun 

 2022-2024. 

Sammanfattning 

Utifrån revidering av Skollagen (2010:800) med avseende på införandet av 

sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare ska den 

sammanhållna utbildningen följa en plan som beslutats av hemkommunen. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan som inte leder till några 

direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. Förslaget till beslut är att 

kompetens- och arbetslivsnämnden antar Utbildningsplan för sammanhållen 

utbildning för vissa nyanlända invandrare i Falköpings kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 
2022-08-11 

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för vissa 
nyanlända invandrare i Falköpings kommun. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Åsa Sandberg, rektor 
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§ 41 Dnr 2022/00062 

Avtal samhällsorientering Skaraborg 2023-2024 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1  Kompetens- och arbetslivsnämnden antar reviderat och förlängt 

 samverkansavtal för Samhällsorientering i Skaraborg. 

Sammanfattning 

Vuxenutbildning i Skaraborg har sedan 2014 ett samverkansavtal gällande 

samhällsorientering som revideras löpande. Förslaget till reviderat avtal 

gäller 1 januari 2023 till 31 december 2024 och har beretts, förankrats och 

godkänts av Skaraborgs skol- och utbildningchefsgrupp samt nätverket för 

Vux Skaraborg. Då båda dessa grupper rekommenderar samverkande 

kommuner att anta avtalet bedömver förvaltningen att kompetens- och 

arbetslivsnämnden bör besluta enligt förslaget. Planen i sig leder inte till 

några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. Förslaget till beslut är 

att kompetens- och arbetslivsnämnden antar det reviderade avtalet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kompetens- och förvaltningen, 2022-08-11 

Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg 

  

 

Paragrafen skickas till  
Åsa Sandberg, rektor            
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§ 42 Dnr 2022/00061 

Plan för samhällsorientering för nyanlända i Falköpings 
kommun 2023-2024 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1  Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Plan för samhällsorientering för 

 nyanlända i Falköpings kommun. 

Sammanfattning 

Varje kommun ska enligt lag ha en plan för samhällsorientering och erbjuda 

samhällsorientering. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan som 

inte leder till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. Förslaget 

till beslut är att kompetens- och arbetslivsnämnden antar Plan för 

samhällsorientering för nyanlända i Falköpings kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 
2022-08-11 

Plan för samhällsorientering för nyanlända i Falköpings 
kommun,  

2022-08-11 

  

 

Paragrafen skickas till  
Åsa Sandberg            

 C
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§ 43 Dnr 2022/00059 

Besvarande av remiss om Strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1  Kompetens- och arbetslivsnämnden bedömer att strategi och handlings

 program för kommunägd skog inte berör någon av verksamheterna. 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltingen har tillsammans med representanter från 

kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat 

ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Förvaltningen bedömer att strategi och handlingsprogram för kommunägd 

skog inte berör någon av verksamheterna och föreslår att remissen inte 

besvaras. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta 

ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte 

behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 
2022-08-17 

Delegationsbeslut gällande remiss av strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog, 2022-06-30 

Strategi och handlingsprogram för kommunägd skog, 2022-06-
30 

Yrkanden 

Niclas Hillestrand (S) yrkar att nämndens beslut ska lyda Kompetens- och 

arbetslivsnämnden bedömer att strategi och handlingsprogram för 

kommunägd skog inte berör någon av verksamheterna.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut respektive 

Niclas Hillestrands (S) yrkande och finner att kompetens- och arbetslivs-

nämnden beslutar i enlighet med Niclas Hillestrands (S) yrkande. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef            

 C
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§ 44 Dnr 2021/00090 

Mötesdagar och tider 2022 för kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1  Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att nämndens möte 21 

 september är ett halvdagsmöte som startar 8.30. 

Sammanfattning 

Inför 2022 beslutade nämnden om heldagsmöte i september. Förvaltningen 

bedömer att det är tillräckligt med halvdagsmöte 21 september och föreslår 

att nämnden beslutar att ändra mötestiden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 
2022-08-17 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
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§ 45 Dnr 2022/00011 

Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1  Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 

 delegationsbeslut för perioden 2022-06-01 – 2022-07-31. 

Sammanfattning 

Alla tjänsteutlåtanden för beslutsärenden Beslut som fattas med stöd av 

gällande delegationsordning anmäls till kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Bakgrund 

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, juni 2022 968 

Stöd- och försörjningsenheten, juli 2022 796 

Personal/anställningar – visstid, juni 2022 23 

Personal/anställningar – visstid, juli 2022 2 

Personal/anställningar – tillsvidare, juni 2022 3 

Personal/anställningar – tillsvidare, juli 2022 1 

GDPR-ärenden 

Beslut om fastställande av konsekvensbedömning avseende dataskydd 

enligt art. 35 GDPR 

Övriga ärenden 

Beslut om studiestartstöd, juni 2022 1 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden 

under sammanträdet. 
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Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8.30-10.30 


Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice 
ordförande 
Stefan Lennartsson (C), 2:e vice 
ordförande 
Björn Lugn (S) 
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. ers. J.Karlsson 
Gunnel Bergqvist (C), - § 42 kl. 10.00 
Zeynab Hussaini (M), § 43 kl. 10.00- 


Jan Erikson (KD) 
Anna Nyberg (C), tj.g. ers. A. Jonsson 
Dag Högrell (L) 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 


Ersättare 


 


Yesim Göc (S) 
Amanda Berglund (S) 
Zeynab Hussaini (M), -10.00 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Gustafsson, förvaltningsekonom 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor, § 39- 
Åsa Sandberg, rektor 
Håkan Lundblad, arbetsmarknadskonsulent 


Justerare Niclas Hillestrand (S) 


Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  


 
Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 36-45 


Ordförande Caroline Lundberg 


Justerare  Niclas Hillestrand 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-08-24 


Justeringsdatum 2022-08-25 


Anslaget är uppsatt  2022-08-26 – 2022-08-15 


Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


Underskrift Digital genom anslag.  


 Anna Carlsson 
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§ 36 Dnr 2022/00007 


Arbetsmarknadsenheten 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna. 


Sammanfattning 


Som svar på en fråga informerade Peter Löfholm om att antalet praktikanter 


som Arbetsmarknadscenter har placerade i privata företag är åtta stycken. 


Det är färre än tidigare främst på grund av att de arbetslösa som är aktuella 


för praktik främst hänvisas till externa aktörer av Arbetsförmedlingen. 


Arbetsmarknadscenter har väldigt lite samverkan med de externa aktörerna i 


Falköping, i dagsläget sju företag.  


Arbetslösheten för åldersgruppen 18-64 år är för riket 6,7 %, för regionen 


5,9 % och för kommunen 6,8 %.  


För åldersgruppen 18-24 år är motsvarande siffror för riket 8,3 %, för 


regionen 6,8 % och för kommunen 9,5 %.  


Det syns en positiv trend där antalet hushåll, individer och det utbetalda 


ekonomiska biståndet minskar.  


390 hushåll i juli 2022 jämfört med 400 år 2021 och 483 år 2020.  


803 individer i juli 2022 jämfört med 995 år 2021 och 981 år 2020.  


3 036 tkr i juli 2022 jämfört med 3 443 tkr år 2021 och 3 633 tkr år 2020.  


Peter visade kort delar av Förordning 2022:811 med instruktioner för 


Arbetsförmedlingen. Den gäller från 1 januari 2023 och de visade delarna 


handlar om Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner.  


Håkan Lundblad, arbetsmarknadskonsulent på Arbetsmarknadscenter, 


presenterade en del av resultatet från ESF-projetet En plattform för alla. 


Projektet har avslutats under sommaren och nu skrivs slutrapporten. 
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§ 37 Dnr 2022/00002 


Ekonomisk uppföljning 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna. 


Sammanfattning 


Det finns ingen ekonomisk uppföljning per 31 juli att rapportera. Vid nästa 


möte, 21 september, presenteras Verksamhetsrapport per 31 augusti 2022.  


Förvaltningens nya ekonom Peter Gustafsson presenterade sig. 
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§ 38 Dnr 2022/00017 


Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna. 


Sammanfattning 


Listan över anmälningsärenden innehöll denna gång paragrafer från 


kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
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§ 39 Dnr 2022/00063 


Kompetens- och arbetslivsnämndens budgetunderlag 
för åren 2023-2025 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att överlämna budget


 underlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2023-2025. 


Sammanfattning 


Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit nämnderna i uppdrag att ta fram 


budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplan 2023-


2025.  


Förvaltningen bedömer att det finns en risk att budgeterade medel för 


försörjningsstöd inte täcker behovet av ekonomiskt bistånd, ett scenario som 


ligger i linje med de senaste årens utfall. Utifrån den preliminära 


budgetramen som tilldelats bedömer förvaltningen att budget i balans blir 


svår att nå och redovisar ett befarat underskott om 7 000 tkr. Ett tillskott av 


dessa medel skulle möjliggöra en budget i balans 2023. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 
2022-08-12 


Kompetens- och arbetslivsnämndens budgetunderlag 2023-2025 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef            
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§ 40 Dnr 2022/00060 


Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för vissa 
nyanlända invandrare i Falköpings kommun 2022-2024 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1  Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Utbildningsplan för samman


 hållen utbildning för vissa nyanlända invandrare i Falköpings kommun 


 2022-2024. 


Sammanfattning 


Utifrån revidering av Skollagen (2010:800) med avseende på införandet av 


sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare ska den 


sammanhållna utbildningen följa en plan som beslutats av hemkommunen. 


Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan som inte leder till några 


direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. Förslaget till beslut är att 


kompetens- och arbetslivsnämnden antar Utbildningsplan för sammanhållen 


utbildning för vissa nyanlända invandrare i Falköpings kommun. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 
2022-08-11 


Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för vissa 
nyanlända invandrare i Falköpings kommun. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Åsa Sandberg, rektor 
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§ 41 Dnr 2022/00062 


Avtal samhällsorientering Skaraborg 2023-2024 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1  Kompetens- och arbetslivsnämnden antar reviderat och förlängt 


 samverkansavtal för Samhällsorientering i Skaraborg. 


Sammanfattning 


Vuxenutbildning i Skaraborg har sedan 2014 ett samverkansavtal gällande 


samhällsorientering som revideras löpande. Förslaget till reviderat avtal 


gäller 1 januari 2023 till 31 december 2024 och har beretts, förankrats och 


godkänts av Skaraborgs skol- och utbildningchefsgrupp samt nätverket för 


Vux Skaraborg. Då båda dessa grupper rekommenderar samverkande 


kommuner att anta avtalet bedömver förvaltningen att kompetens- och 


arbetslivsnämnden bör besluta enligt förslaget. Planen i sig leder inte till 


några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. Förslaget till beslut är 


att kompetens- och arbetslivsnämnden antar det reviderade avtalet. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kompetens- och förvaltningen, 2022-08-11 


Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg 


  


 


Paragrafen skickas till  
Åsa Sandberg, rektor            
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§ 42 Dnr 2022/00061 


Plan för samhällsorientering för nyanlända i Falköpings 
kommun 2023-2024 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1  Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Plan för samhällsorientering för 


 nyanlända i Falköpings kommun. 


Sammanfattning 


Varje kommun ska enligt lag ha en plan för samhällsorientering och erbjuda 


samhällsorientering. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan som 


inte leder till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden. Förslaget 


till beslut är att kompetens- och arbetslivsnämnden antar Plan för 


samhällsorientering för nyanlända i Falköpings kommun. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 
2022-08-11 


Plan för samhällsorientering för nyanlända i Falköpings 
kommun,  


2022-08-11 


  


 


Paragrafen skickas till  
Åsa Sandberg            
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§ 43 Dnr 2022/00059 


Besvarande av remiss om Strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1  Kompetens- och arbetslivsnämnden bedömer att strategi och handlings


 program för kommunägd skog inte berör någon av verksamheterna. 


Sammanfattning 


Kommunledningsförvaltingen har tillsammans med representanter från 


kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat 


ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 


Förvaltningen bedömer att strategi och handlingsprogram för kommunägd 


skog inte berör någon av verksamheterna och föreslår att remissen inte 


besvaras. Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta 


ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte 


behöver tas. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 
2022-08-17 


Delegationsbeslut gällande remiss av strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog, 2022-06-30 


Strategi och handlingsprogram för kommunägd skog, 2022-06-
30 


Yrkanden 


Niclas Hillestrand (S) yrkar att nämndens beslut ska lyda Kompetens- och 


arbetslivsnämnden bedömer att strategi och handlingsprogram för 


kommunägd skog inte berör någon av verksamheterna.     


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut respektive 


Niclas Hillestrands (S) yrkande och finner att kompetens- och arbetslivs-


nämnden beslutar i enlighet med Niclas Hillestrands (S) yrkande. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef            
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§ 44 Dnr 2021/00090 


Mötesdagar och tider 2022 för kompetens- och 
arbetslivsnämnden 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1  Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att nämndens möte 21 


 september är ett halvdagsmöte som startar 8.30. 


Sammanfattning 


Inför 2022 beslutade nämnden om heldagsmöte i september. Förvaltningen 


bedömer att det är tillräckligt med halvdagsmöte 21 september och föreslår 


att nämnden beslutar att ändra mötestiden. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 
2022-08-17 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
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§ 45 Dnr 2022/00011 


Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1  Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 


 delegationsbeslut för perioden 2022-06-01 – 2022-07-31. 


Sammanfattning 


Alla tjänsteutlåtanden för beslutsärenden Beslut som fattas med stöd av 


gällande delegationsordning anmäls till kompetens- och arbetslivsnämnden. 


Bakgrund 


Delegationslistor 


Stöd- och försörjningsenheten, juni 2022 968 


Stöd- och försörjningsenheten, juli 2022 796 


Personal/anställningar – visstid, juni 2022 23 


Personal/anställningar – visstid, juli 2022 2 


Personal/anställningar – tillsvidare, juni 2022 3 


Personal/anställningar – tillsvidare, juli 2022 1 


GDPR-ärenden 


Beslut om fastställande av konsekvensbedömning avseende dataskydd 


enligt art. 35 GDPR 


Övriga ärenden 


Beslut om studiestartstöd, juni 2022 1 


Beslutsunderlag 


Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden 


under sammanträdet. 
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