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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-21 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8.30-11.10.  

Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Zeynab Hussaini (M), tj.g. ers.  
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. ers.  
Björn Lugn (S), -11.00 § 46-50 
Arild Svensgam (SD), tj.g. ers.  
Gunnel Bergqvist (C)  
Anna Jonsson (KD) 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 

Ersättare 

 

  

Övriga närvarande 
 
 
 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Gustafsson, förvaltningsekonom 
Peter Löfholm, verksamhetschef  
Rickard Sandberg, rektor 
Åsa Sandberg, tidigare rektor 
Åsa Tidquist, koordinator  
Elin Andersson, enhetschef, § 49-52 
Margareta Eriksson, enhetschef, § 49-52 
Johanna Jellinek, enhetschef, § 49-52 

 

Justerare Ingrid Törnqvist 

Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  

 
Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 46-52 

Ordförande Caroline Lundberg 

Justerare  Ingrid Törnqvist 

 

ANSLAGSBEVIS 
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Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-21 

Justeringsdatum 2022-09-22 

Anslaget är uppsatt  2022-09-23 – 2022-10-14 

Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag.  

 Anna Carlsson 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digitial justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 46 Dnr 2022/00007 

Arbetsmarknadsenheten 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna.  

Sammanfattning 

Statistiken gällande försörjningsstöd visar att antalet hushåll som erhåller 

försörjningsstöd även fortsatt minskar även om minskningen den senaste 

månaden är mindre än tidigare. Antalet biståndsmottagare inklusive barn och 

antalet barn i hushåll som erhåller försörjningsstöd har under augusti ökat 

men är fortfarande lägre än siffrorna för 2020 och 2021. Kostnaden för 

försörjningsstöd har ökat från 3 043 tkr i juli till 3 102 i augusti.  

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

5,9 % och för kommunen 6,7 %. För utrikesfödda i samma åldersgrupp är 

motsvarande siffror för riket 16,20 %, för regionen 14,8 % och för 

kommunen 23,4 %.  

Stöd- och försörjningsenheten har fram tills nu kunnat använda två platser 

för akutboende i socialförvaltningens regi. Genom en omorganisation på 

grund av besparingar försvinner nu dessa platser och ett arbete behöver 

genomföras för att hitta en ny lösning. Stöd- och försörjningsenheten har i 

låg grad utnyttjat platserna. 

Samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnads-

förvaltningen kring gröna jobb går in i operativ fas 1 december då den 

handledare som rekryterats börjar sin tjänst. Samarbetet ska ge fler möjlighet 

till meningsfulla subventionerade anställningar och dessutom väl skötta 

naturområden i kommunen.  

Peter informerade om att ny enhetschef för Fabriken, Johanna Jellinek, har 

börjat sin tjänst.  

Tjänsteutlåtande med information om vilka punkter som tas upp har skickats 

ut inför mötet.  
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Sammanträdesdatum 

2022-09-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digitial justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 47 Dnr 2022/00002 

Ekonomisk uppföljning 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna. 

Sammanfattning 

Den ekonomiska uppföljningen sker idag i ärendet Verksamhetsrapport per 

augusti 2022. 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digitial justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 48 Dnr 2022/00017 

Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna. 

Sammanfattning 

Rickard Sandberg och Åsa Sandberg presenterade statistik gällande 

antagning och kursstart i augusti 2022 för SFI, Allmänna ämnen och 

Yrkesutbildning.  

Åsa Tidquist presenterade planen för nämndens arbete med Verksamhetsplan 

2023-2025. Arbetet blir förskjutet en månad då den nya nämnden kommer 

att ta beslut om nämnden i januari istället för som brukligt i december.  

Information om Hälsotal januari-augusti 2022 presenteras i ärendet 

Verksamhetsrapport per augusti 2022.  

Vid nämndens möte 24 augusti ställdes en fråga om möjligheten att göra 

studiebesök i Samhällsorientering för nyanlända. Det finns möjlighet att göra 

studiebesök och intresse för det anmäls i så fall till förvaltningschef. 

Träffarna sker digitalt. Kursmaterialet för Samhällsorientering kan alla ta del 

av på www.informationsverige.se/sv/omsverige  

Tjänsteutlåtande med information om vilka punkter som tas upp har skickats 

ut inför mötet. 
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Justerarnas signaturer 

Digitial justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 49 Dnr 2022/00067 

Organisation Vuxnas lärande 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna. 

Sammanfattning 

Ann-Charlotte Lilja informerade om den organisationsförändring som 

kommer att ske för Vuxnas lärande med slutligt genomförande senast 1 

februari. En vakant rektorstjänst omvandlas till tjänst som verksamhetschef 

som får ett övergripande ansvar för alla delar av Vuxnas lärande och 

personalansvar för studie- och yrkesvägledare, administration, kundservice 

och bibliotek.  

Under rekryteringen av verksamhetschef har en tillfällig organisation trätt i 

kraft. Samuel Rundin och Rickard Sandberg delar på personalansvaret för 

den personal som tidigare haft Åsa Sandberg som chef och Ann-Charlotte 

har verksamhetsansvar för Sfi. .  
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Sammanträdesdatum 

2022-09-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digitial justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 50 Dnr 2021/00102 

Internkontroll 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna. 

Sammanfattning 

Kompetens- och arbetlivsförvaltningens internkontrollgrupp har under första 

halvåret 2022 genomfört kontroller gällande fyra punkter på 

Internkontrollplan 2022, Elevers avbrott inom Vuxenutbildningen, 

Fakturering, Leverantörsfakturor samt Back-up-dokument.  

Tjänsteutlåtande i ärendet har skickats ut inför mötet. 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digitial justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 51 Dnr 2022/00065 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens och 

 arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022.  

Sammanfattning 

Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 

2022 visar på ett underskott jämfört med budget, 10 598 tkr. Förvaltningens 

bedömning och prognos visar ett underskott med 15 600 tkr för hela 2022.  

Ann-Charlotte Lilja, Åsa Tidquist och Peter Gustafsson presenterade 

verksamhetsrapporten som innehåller uppföljning av mål och ekonomi.  

Förslag till Verksamhetsrapport per augusti 2022 har skickats ut inför mötet.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret            
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Sammanträdesdatum 

2022-09-21 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digitial justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 52 Dnr 2022/00011 

Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 

 delegationsbeslut för perioden 2022-08-01 – 2022-08-31. 

Sammanfattning 

Alla tjänsteutlåtanden för beslutsärenden Beslut som fattas med stöd av 

gällande delegationsordning anmäls till kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Delegationslistor 
Stöd- och försörjningsenheten, augusti 2022 838 

Personal/anställningar – visstid, augusti 2022 24 

Ekonomiska frågor 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-08-22 

Övriga ärenden 

Beslut om studiestartstöd, augusti 2022 6 

- varav beslut om förlängning 2 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 


2022-09-21 
 


 


  
 


 


 


Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8.30-11.10.  


Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Zeynab Hussaini (M), tj.g. ers.  
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. ers.  
Björn Lugn (S), -11.00 § 46-50 
Arild Svensgam (SD), tj.g. ers.  
Gunnel Bergqvist (C)  
Anna Jonsson (KD) 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 


Ersättare 


 


  


Övriga närvarande 
 
 
 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Gustafsson, förvaltningsekonom 
Peter Löfholm, verksamhetschef  
Rickard Sandberg, rektor 
Åsa Sandberg, tidigare rektor 
Åsa Tidquist, koordinator  
Elin Andersson, enhetschef, § 49-52 
Margareta Eriksson, enhetschef, § 49-52 
Johanna Jellinek, enhetschef, § 49-52 


 


Justerare Ingrid Törnqvist 


Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  


 
Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 46-52 


Ordförande Caroline Lundberg 


Justerare  Ingrid Törnqvist 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kompetens- och arbetslivsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-09-21 


Justeringsdatum 2022-09-22 


Anslaget är uppsatt  2022-09-23 – 2022-10-14 


Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag.  


 Anna Carlsson 
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§ 46 Dnr 2022/00007 


Arbetsmarknadsenheten 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna.  


Sammanfattning 


Statistiken gällande försörjningsstöd visar att antalet hushåll som erhåller 


försörjningsstöd även fortsatt minskar även om minskningen den senaste 


månaden är mindre än tidigare. Antalet biståndsmottagare inklusive barn och 


antalet barn i hushåll som erhåller försörjningsstöd har under augusti ökat 


men är fortfarande lägre än siffrorna för 2020 och 2021. Kostnaden för 


försörjningsstöd har ökat från 3 043 tkr i juli till 3 102 i augusti.  


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


5,9 % och för kommunen 6,7 %. För utrikesfödda i samma åldersgrupp är 


motsvarande siffror för riket 16,20 %, för regionen 14,8 % och för 


kommunen 23,4 %.  


Stöd- och försörjningsenheten har fram tills nu kunnat använda två platser 


för akutboende i socialförvaltningens regi. Genom en omorganisation på 


grund av besparingar försvinner nu dessa platser och ett arbete behöver 


genomföras för att hitta en ny lösning. Stöd- och försörjningsenheten har i 


låg grad utnyttjat platserna. 


Samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnads-


förvaltningen kring gröna jobb går in i operativ fas 1 december då den 


handledare som rekryterats börjar sin tjänst. Samarbetet ska ge fler möjlighet 


till meningsfulla subventionerade anställningar och dessutom väl skötta 


naturområden i kommunen.  


Peter informerade om att ny enhetschef för Fabriken, Johanna Jellinek, har 


börjat sin tjänst.  


Tjänsteutlåtande med information om vilka punkter som tas upp har skickats 


ut inför mötet.  
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§ 47 Dnr 2022/00002 


Ekonomisk uppföljning 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna. 


Sammanfattning 


Den ekonomiska uppföljningen sker idag i ärendet Verksamhetsrapport per 


augusti 2022. 
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§ 48 Dnr 2022/00017 


Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna. 


Sammanfattning 


Rickard Sandberg och Åsa Sandberg presenterade statistik gällande 


antagning och kursstart i augusti 2022 för SFI, Allmänna ämnen och 


Yrkesutbildning.  


Åsa Tidquist presenterade planen för nämndens arbete med Verksamhetsplan 


2023-2025. Arbetet blir förskjutet en månad då den nya nämnden kommer 


att ta beslut om nämnden i januari istället för som brukligt i december.  


Information om Hälsotal januari-augusti 2022 presenteras i ärendet 


Verksamhetsrapport per augusti 2022.  


Vid nämndens möte 24 augusti ställdes en fråga om möjligheten att göra 


studiebesök i Samhällsorientering för nyanlända. Det finns möjlighet att göra 


studiebesök och intresse för det anmäls i så fall till förvaltningschef. 


Träffarna sker digitalt. Kursmaterialet för Samhällsorientering kan alla ta del 


av på www.informationsverige.se/sv/omsverige  


Tjänsteutlåtande med information om vilka punkter som tas upp har skickats 


ut inför mötet. 
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Justerarnas signaturer 
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§ 49 Dnr 2022/00067 


Organisation Vuxnas lärande 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna. 


Sammanfattning 


Ann-Charlotte Lilja informerade om den organisationsförändring som 


kommer att ske för Vuxnas lärande med slutligt genomförande senast 1 


februari. En vakant rektorstjänst omvandlas till tjänst som verksamhetschef 


som får ett övergripande ansvar för alla delar av Vuxnas lärande och 


personalansvar för studie- och yrkesvägledare, administration, kundservice 


och bibliotek.  


Under rekryteringen av verksamhetschef har en tillfällig organisation trätt i 


kraft. Samuel Rundin och Rickard Sandberg delar på personalansvaret för 


den personal som tidigare haft Åsa Sandberg som chef och Ann-Charlotte 


har verksamhetsansvar för Sfi. .  
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§ 50 Dnr 2021/00102 


Internkontroll 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna. 


Sammanfattning 


Kompetens- och arbetlivsförvaltningens internkontrollgrupp har under första 


halvåret 2022 genomfört kontroller gällande fyra punkter på 


Internkontrollplan 2022, Elevers avbrott inom Vuxenutbildningen, 


Fakturering, Leverantörsfakturor samt Back-up-dokument.  


Tjänsteutlåtande i ärendet har skickats ut inför mötet. 
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Justerarnas signaturer 


Digitial justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 51 Dnr 2022/00065 


Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens och 


 arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022.  


Sammanfattning 


Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 


2022 visar på ett underskott jämfört med budget, 10 598 tkr. Förvaltningens 


bedömning och prognos visar ett underskott med 15 600 tkr för hela 2022.  


Ann-Charlotte Lilja, Åsa Tidquist och Peter Gustafsson presenterade 


verksamhetsrapporten som innehåller uppföljning av mål och ekonomi.  


Förslag till Verksamhetsrapport per augusti 2022 har skickats ut inför mötet.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


Ekonomikontoret            
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§ 52 Dnr 2022/00011 


Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna 


 delegationsbeslut för perioden 2022-08-01 – 2022-08-31. 


Sammanfattning 


Alla tjänsteutlåtanden för beslutsärenden Beslut som fattas med stöd av 


gällande delegationsordning anmäls till kompetens- och arbetslivsnämnden.  


Delegationslistor 
Stöd- och försörjningsenheten, augusti 2022 838 


Personal/anställningar – visstid, augusti 2022 24 


Ekonomiska frågor 


Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-08-22 


Övriga ärenden 


Beslut om studiestartstöd, augusti 2022 6 


- varav beslut om förlängning 2 


Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 


sammanträdet. 


  


            


 





		Arbetsmarknadsenheten 2022

		Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

		Sammanfattning



		Ekonomisk uppföljning 2022

		Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

		Sammanfattning



		Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 2022

		Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

		Sammanfattning



		Organisation Vuxnas lärande 2022

		Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

		Sammanfattning



		Internkontroll 2022

		Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

		Sammanfattning



		Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022

		Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

		Sammanfattning



		Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 2022

		Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut

		Sammanfattning






[
  {
    "personal_id": "6c6d8569083f2ad4902e968616764200a4beb413a24380f9aae1282f61bc4fa2",
    "SignedNameAndNumber": "INGRID TÖRNQVIST",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Kompetens- och arbetslivsnämnden 2022-09-21.pdf",
        "sha256": "8a12f2001971770d66ac4ce6d828c588db93bed92503f8bff8d5b5ea319b1d4a",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 470437
      }
    ],
    "signee_address": "email:ingrid.tornqvist@falkoping.se",
    "given_names": "INGRID",
    "sign_time": "2022-09-22T06:57:08.600Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Kompetens- och arbetslivsnämnden 2022-09-21.pdf\nStorlek: 470437 byte\nHashvärde SHA256: 8a12f2001971770d66ac4ce6d828c588db93bed92503f8bff8d5b5ea319b1d4a",
    "sign_ip": "90.235.100.20",
    "full_name": "INGRID TÖRNQVIST",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "90.235.100.20",
      "orderRef": "e282eb17-77f2-4c5a-8de3-8df24ec24e23",
      "status": "complete"
    },
    "family_name": "TÖRNQVIST",
    "SignLocalTime": "2022-09-22 08:57",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "b9d104886bbbd652a58db1ee5c522d45f0c70d9571ee034c472f777c0fd6fe46",
    "SignedNameAndNumber": "CAROLINE LUNDBERG",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Kompetens- och arbetslivsnämnden 2022-09-21.pdf",
        "sha256": "8a12f2001971770d66ac4ce6d828c588db93bed92503f8bff8d5b5ea319b1d4a",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 470437
      }
    ],
    "signee_address": "email:caroline.x.lundberg@falkoping.se",
    "given_names": "CAROLINE",
    "sign_time": "2022-09-22T08:49:24.404Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Kompetens- och arbetslivsnämnden 2022-09-21.pdf\nStorlek: 470437 byte\nHashvärde SHA256: 8a12f2001971770d66ac4ce6d828c588db93bed92503f8bff8d5b5ea319b1d4a",
    "sign_ip": "78.66.119.144",
    "full_name": "CAROLINE LUNDBERG",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "78.66.119.144",
      "orderRef": "c6a44273-e376-455d-84b6-9954dba604bb",
      "status": "complete"
    },
    "family_name": "LUNDBERG",
    "SignLocalTime": "2022-09-22 10:49",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]

		2022-09-23T05:38:59+0000


	



