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Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
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Christopher Münch (SD) 

Ersättare 

 

  

Övriga närvarande 
 
 
 

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor 
Åsa Sandberg, rektor 
Elin Andersson, enhetschef, §§ 18-21 
Margareta Eriksson, enhetschef, §§ 18-21 
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§ 18 Dnr 2022/00007  

Arbetsmarknadsenheten 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna.       

Sammanfattning 

Verksamhetschef Peter Löfholm informerade om aktuella delar inom 

Arbetsmarknadsenheten.  

Arbetslöshetsstatistik per 30 april visar en fortsatt låg arbetslöshet på såväl 

nationell, regional som lokal nivå. Falköping har inte haft så låga siffror 

under de senaste 7 åren åtminstone.  

Statistiken för försörjningsstöd visar att 923 personer beviljades 

försörjningsstöd under april, 335 av dessa var barn under 18 år.  

Peter presenterade siffror och statistik från Nyföretagarcentrums års-

redovisning 2021. Nyföretagarcentrum har sitt kontor på Lärcenter. Under 

2021 har 196 personer tagit kontakt med Nyföretagarcentrum för rådgivning 

och bedömning av affärsidéer. Enligt Bolagsverkets startades 153 nya 

företag i kommunen 2021.  

Falköpings kommun är i dagsläget inte en mottagningskommun för 

flyktingar från Ukraina enligt beslut från Migrationsverket. Från 1 juni ska 

kommunen dock ha möjlighet att ta emot 146 personer enligt anvisningar 

från Migrationsverket.      
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§ 19 Dnr 2022/00002  

Ekonomisk uppföljning 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 

 handlingarna.       

Sammanfattning 

Förvaltningschef Ann-Charlotte Lilja informerade om aktuella delar kring 

förvaltningens ekonomi.  

Arbetet med Budget 2023 pågår och beslut om budgetunderlag kommer att 

fattas vid nämndens möte 24 augusti.      
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§ 20 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 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.       
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§ 21 Dnr 2022/00032  

Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhets-
rapport per den 30 april 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens- och 

 arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022.  

Sammanfattning 

Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 

2022 visar på ett underskott jämfört med budget, 5 024 tkr. Förvaltningens 

bedömning och prognos visar ett underskott med 8 500 tkr för hela 2022. 

Förslaget till beslut är att nämnden godkänner rapporten och det leder inte 

till några direkta ekonomiska konsekvenser varför beslut om finansiering 

inte behöver tas.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 22 Dnr 2022/00034  

Ändring av delegationsbestämmelser för kompetens- 
och arbetslivsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att anta ändring av 

 kompetens- och arbetslivsnämndens delegationsbesämmelser.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ändringen gäller från och 

 med den 1 juni 2022 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av 

 kompetens- och arbetslivsnämnden den 15 december 2021, § 55.  

Sammanfattning 

De aktuella förändringarna i delegationsdokumentet sker dels på grund av 

titelförändring från verksamhetsledare till enhetschef, dels för att göra 

dokumentet tydligare. Förvaltningens bedömning är att ändringarna i 

dokumentet behöver göras snarast. Förslaget till beslut är att nämnden antar 

ändringarna av delegationsbestämmelserna, att de gäller från 1 juni 2022 och 

att de ersätter bestämmelserna som antogs 15 december 2021. Ett eventuellt 

beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser varför beslut om 

finansiering inte behöver fattas. Beslutsunderlag som skickats ut som bilagor 

till kallelsen är förslag till delegationsbestämmelser för kompetens- och 

arbetslivsnämnden samt tjänsteutlåtande gällande ändring av 

delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            
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§ 23 Dnr 2022/00036  

Ändring av taxa för särskild prövning inom 
skolväsendet 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att anta ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

 besluta att ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2022 och tas 

 upp i ny kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa för 

 särskild prövning, kommunfullmäktiges beslut 27 september 2021 § 98. 

 Efter den 31 december 2022 ska § 2 som gäller till och med den 31 

 december 2022 tas bort från den kommunala författningssamlingen.  

Sammanfattning 

I spåren av Covid-19-pandemin har regeringen beslutat att även under 2022 

sänka maxbeloppet för avgiften gällande prövning för elever som slutförde 

sin gymnasieutbildning 2020 eller 2021 med examensbevis eller studiebevis. 

Förvaltningen bedömer att då Vuxenutbildningens avgift för prövning 

normalt motsvarar det lagstadgade maxbeloppet bör den tillfälliga avgiften 

för gymnasieelever också göra det. Med anledning av regeringens beslut 

föreslås kompetens- och arbetslivsnämnden föreslå kommunfullmäktige att 

anta ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet. Ändringen 

föreslås gälla 1 januari-31 december 2022. Statistik från tidigare år visar att 

antalet prövningar i målgruppen är lågt. Förändringen i taxan väntas därmed 

inte få några större ekonomiska konsekvenser. Tjänsteutlåtande om 

tidsbegränsad sänkt avgift för prövning inom Vuxenutbildningen 2022 har 

skickats som bilaga till kallelsen.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 24 Dnr 2022/00026  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för 
möten och resor 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom 

 framtagen policy för möten och resor i nuvarande form då de praktiska 

 och ekonomiska konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt 

 genomlysta.  

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag i 

flerårsplanen tagit fram förslag till policy omfattande möten och resor. Alla 

nämnder har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  

Arbetsutskottets förslag till beslut var att nämnden ställer sig bakom 

framtagen policy för möten och resor med förslag på två ändringar gällande 

uppföljning. Förslaget till policy-dokument, tjänsteutlåtande samt 

kommunledningskansliets delegationsbeslut har skickats som bilagor till 

kallelsen.       

Yrkanden 

Niclas Hillestrand (S) yrkar att nämnden beslutar att inte ställa sig bakom 

framtagen policy för möten och resor i nuvarande form då de praktiska och 

ekonomiska konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt genomlysta.       

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kompetens- och arbetslivsnämndens 

arbetsutskotts förslag till beslut respektive Niclas Hillestrands (S) yrkande 

och finner att kompetens- och arbetslivsnämnden besluta i enlighet med 

Niclas Hillestrands (S) yrkande.      
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§ 25 Dnr 2022/00035  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om trafikstrategi 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget 

 på Trafikstrategi.  

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

gemensamt tagit fram en trafikstrategi för Falköpings kommun. Kompetens- 

och arbetslivsförvaltningen bedömer att trafikstrategin inte berör de egna 

verksamheterna i någon högre grad och föreslår därför att nämnden ställer 

sig bakom förslaget till Trafikstrategi. Förslaget till beslut leder inte till 

några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om 

finansiering inte behöver tas. Inför mötet skickades förslaget till strategi, 

förvaltningschefens tjänsteutlåtande och kommunledningskansliets 

delegationsbeslut som bilagor till kallelsen.        
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§ 26 Dnr 2022/00028  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändring av 
allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

 ändringarna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 

 kommun.  

Sammanfattning 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna inte berör de egna verksamheterna i någon högre grad 

och nämnden föreslås att ställa sig bakom dokumentet. Förslaget till beslut 

leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför 

beslut om finansiering inte behöver tas. Inför mötet skickades förslaget till 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter med bilagan Förbudsområde alkohol-

förtäring Falköping samt förvaltningschefens tjänsteutlåtande och kommun-

ledningskansliets delegationsbeslut som bilagor till kallelsen.         
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§ 27 Dnr 2021/00030  

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott - 
Ledamöter och ersättare 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden väljer Stefan Lennartsson (C) till vice 

 ordförande i kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott. 

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden väljer Gunnel Bergqvist (C) till 

 ersättare i kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott.        

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges möte 25 april entledigades Hillevi Wallgren (C), 

enligt egna önskemål, från sina uppdrag som ledamot i kompetens- och 

arbetslivsnämnden. Till ny andra vice ordförande för nämnden valdes Stefan 

Lennartsson, till ledamot i nämnden valdes Gunnel Bergqvist (C) och till ny 

ersättare i nämnden valdes Anna Nyberg (C).  

Hillevi Wallgren var också ledamot i kompetens- och arbetslivsnämndens 

arbetsutskott.  

Caroline Lundberg (M) föreslår Stefan Lennartsson (C) som ledamot i 

arbetsutskottet och Gunnel Bergqvist som ersättare.   

  

 

Paragrafen skickas till  
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§ 28 Dnr 2022/00011  

Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

 beslut för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30.  

Sammanfattning 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden.  

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, april 2022 782 

Personal/anställningar – visstid, april 2022 22 

Personal/anställningar – tillsvidare, april 2022 3 
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Plats och tid Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8.30-10.45.  


Beslutande Caroline Lundberg (M), ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Stefan Lennartsson (C), 2:e vice ordförande 
Ingrid Törnqvist (S), tj.g. ers. B. Lugn 
Amanda Berglund (S), tj.g. ers. J. Karlsson 
Gunnel Bergqvist (C) 
Jan Erikson (KD) 
Anna Jonsson (KD) 
Dag Högrell (L) 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 


Ersättare 


 


  


Övriga närvarande 
 
 
 


Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor 
Åsa Sandberg, rektor 
Elin Andersson, enhetschef, §§ 18-21 
Margareta Eriksson, enhetschef, §§ 18-21 
Ulrika Ljunggren, enhetschef, §§ 18-21 
Ellenor Ravnell, vik. förvaltningsekonom 


Justerare Niclas Hillestrand 


Underskrifter Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.  


 
Sekreterare Anna Carlsson Paragrafer §§ 18-28 


Ordförande Caroline Lundberg 


Justerare  Niclas Hillestrand  
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§ 18 Dnr 2022/00007  


Arbetsmarknadsenheten 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna.       


Sammanfattning 


Verksamhetschef Peter Löfholm informerade om aktuella delar inom 


Arbetsmarknadsenheten.  


Arbetslöshetsstatistik per 30 april visar en fortsatt låg arbetslöshet på såväl 


nationell, regional som lokal nivå. Falköping har inte haft så låga siffror 


under de senaste 7 åren åtminstone.  


Statistiken för försörjningsstöd visar att 923 personer beviljades 


försörjningsstöd under april, 335 av dessa var barn under 18 år.  


Peter presenterade siffror och statistik från Nyföretagarcentrums års-


redovisning 2021. Nyföretagarcentrum har sitt kontor på Lärcenter. Under 


2021 har 196 personer tagit kontakt med Nyföretagarcentrum för rådgivning 


och bedömning av affärsidéer. Enligt Bolagsverkets startades 153 nya 


företag i kommunen 2021.  


Falköpings kommun är i dagsläget inte en mottagningskommun för 


flyktingar från Ukraina enligt beslut från Migrationsverket. Från 1 juni ska 


kommunen dock ha möjlighet att ta emot 146 personer enligt anvisningar 


från Migrationsverket.      
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§ 19 Dnr 2022/00002  


Ekonomisk uppföljning 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till 


 handlingarna.       


Sammanfattning 


Förvaltningschef Ann-Charlotte Lilja informerade om aktuella delar kring 


förvaltningens ekonomi.  


Arbetet med Budget 2023 pågår och beslut om budgetunderlag kommer att 


fattas vid nämndens möte 24 augusti.      
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§ 20 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 


kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.       
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§ 21 Dnr 2022/00032  


Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhets-
rapport per den 30 april 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens- och 


 arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022.  


Sammanfattning 


Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 


2022 visar på ett underskott jämfört med budget, 5 024 tkr. Förvaltningens 


bedömning och prognos visar ett underskott med 8 500 tkr för hela 2022. 


Förslaget till beslut är att nämnden godkänner rapporten och det leder inte 


till några direkta ekonomiska konsekvenser varför beslut om finansiering 


inte behöver tas.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            







 


Kompetens- och arbetslivsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


7 (13) 


Sammanträdesdatum 


2022-05-18 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 22 Dnr 2022/00034  


Ändring av delegationsbestämmelser för kompetens- 
och arbetslivsnämnden 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att anta ändring av 


 kompetens- och arbetslivsnämndens delegationsbesämmelser.  


2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ändringen gäller från och 


 med den 1 juni 2022 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av 


 kompetens- och arbetslivsnämnden den 15 december 2021, § 55.  


Sammanfattning 


De aktuella förändringarna i delegationsdokumentet sker dels på grund av 


titelförändring från verksamhetsledare till enhetschef, dels för att göra 


dokumentet tydligare. Förvaltningens bedömning är att ändringarna i 


dokumentet behöver göras snarast. Förslaget till beslut är att nämnden antar 


ändringarna av delegationsbestämmelserna, att de gäller från 1 juni 2022 och 


att de ersätter bestämmelserna som antogs 15 december 2021. Ett eventuellt 


beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser varför beslut om 


finansiering inte behöver fattas. Beslutsunderlag som skickats ut som bilagor 


till kallelsen är förslag till delegationsbestämmelser för kompetens- och 


arbetslivsnämnden samt tjänsteutlåtande gällande ändring av 


delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden.       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunledningskansliet            







 


Kompetens- och arbetslivsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


8 (13) 


Sammanträdesdatum 


2022-05-18 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 23 Dnr 2022/00036  


Ändring av taxa för särskild prövning inom 
skolväsendet 2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 


 att anta ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.  


2 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 


 besluta att ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2022 och tas 


 upp i ny kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa för 


 särskild prövning, kommunfullmäktiges beslut 27 september 2021 § 98. 


 Efter den 31 december 2022 ska § 2 som gäller till och med den 31 


 december 2022 tas bort från den kommunala författningssamlingen.  


Sammanfattning 


I spåren av Covid-19-pandemin har regeringen beslutat att även under 2022 


sänka maxbeloppet för avgiften gällande prövning för elever som slutförde 


sin gymnasieutbildning 2020 eller 2021 med examensbevis eller studiebevis. 


Förvaltningen bedömer att då Vuxenutbildningens avgift för prövning 


normalt motsvarar det lagstadgade maxbeloppet bör den tillfälliga avgiften 


för gymnasieelever också göra det. Med anledning av regeringens beslut 


föreslås kompetens- och arbetslivsnämnden föreslå kommunfullmäktige att 


anta ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet. Ändringen 


föreslås gälla 1 januari-31 december 2022. Statistik från tidigare år visar att 


antalet prövningar i målgruppen är lågt. Förändringen i taxan väntas därmed 


inte få några större ekonomiska konsekvenser. Tjänsteutlåtande om 


tidsbegränsad sänkt avgift för prövning inom Vuxenutbildningen 2022 har 


skickats som bilaga till kallelsen.       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 24 Dnr 2022/00026  


Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för 
möten och resor 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom 


 framtagen policy för möten och resor i nuvarande form då de praktiska 


 och ekonomiska konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt 


 genomlysta.  


Sammanfattning 


Kommunledningsförvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag i 


flerårsplanen tagit fram förslag till policy omfattande möten och resor. Alla 


nämnder har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.  


Arbetsutskottets förslag till beslut var att nämnden ställer sig bakom 


framtagen policy för möten och resor med förslag på två ändringar gällande 


uppföljning. Förslaget till policy-dokument, tjänsteutlåtande samt 


kommunledningskansliets delegationsbeslut har skickats som bilagor till 


kallelsen.       


Yrkanden 


Niclas Hillestrand (S) yrkar att nämnden beslutar att inte ställa sig bakom 


framtagen policy för möten och resor i nuvarande form då de praktiska och 


ekonomiska konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt genomlysta.       


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på kompetens- och arbetslivsnämndens 


arbetsutskotts förslag till beslut respektive Niclas Hillestrands (S) yrkande 


och finner att kompetens- och arbetslivsnämnden besluta i enlighet med 


Niclas Hillestrands (S) yrkande.      
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Kommunstyrelsen            
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§ 25 Dnr 2022/00035  


Svar på remiss från kommunstyrelsen om trafikstrategi 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget 


 på Trafikstrategi.  


Sammanfattning 


Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 


gemensamt tagit fram en trafikstrategi för Falköpings kommun. Kompetens- 


och arbetslivsförvaltningen bedömer att trafikstrategin inte berör de egna 


verksamheterna i någon högre grad och föreslår därför att nämnden ställer 


sig bakom förslaget till Trafikstrategi. Förslaget till beslut leder inte till 


några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om 


finansiering inte behöver tas. Inför mötet skickades förslaget till strategi, 


förvaltningschefens tjänsteutlåtande och kommunledningskansliets 


delegationsbeslut som bilagor till kallelsen.        
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§ 26 Dnr 2022/00028  


Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändring av 
allmänna lokala ordningsföreskrifter  


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom 


 ändringarna i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 


 kommun.  


Sammanfattning 


Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 


av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 


Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att de allmänna lokala 


ordningsföreskrifterna inte berör de egna verksamheterna i någon högre grad 


och nämnden föreslås att ställa sig bakom dokumentet. Förslaget till beslut 


leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför 


beslut om finansiering inte behöver tas. Inför mötet skickades förslaget till 


Allmänna lokala ordningsföreskrifter med bilagan Förbudsområde alkohol-


förtäring Falköping samt förvaltningschefens tjänsteutlåtande och kommun-


ledningskansliets delegationsbeslut som bilagor till kallelsen.         


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 27 Dnr 2021/00030  


Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott - 
Ledamöter och ersättare 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden väljer Stefan Lennartsson (C) till vice 


 ordförande i kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott. 


2 Kompetens- och arbetslivsnämnden väljer Gunnel Bergqvist (C) till 


 ersättare i kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott.        


Sammanfattning 


Vid kommunfullmäktiges möte 25 april entledigades Hillevi Wallgren (C), 


enligt egna önskemål, från sina uppdrag som ledamot i kompetens- och 


arbetslivsnämnden. Till ny andra vice ordförande för nämnden valdes Stefan 


Lennartsson, till ledamot i nämnden valdes Gunnel Bergqvist (C) och till ny 


ersättare i nämnden valdes Anna Nyberg (C).  


Hillevi Wallgren var också ledamot i kompetens- och arbetslivsnämndens 


arbetsutskott.  


Caroline Lundberg (M) föreslår Stefan Lennartsson (C) som ledamot i 


arbetsutskottet och Gunnel Bergqvist som ersättare.   
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§ 28 Dnr 2022/00011  


Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 


Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 


1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-


 beslut för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30.  


Sammanfattning 


Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 


kompetens- och arbetslivsnämnden.  


Delegationslistor 


Stöd- och försörjningsenheten, april 2022 782 


Personal/anställningar – visstid, april 2022 22 


Personal/anställningar – tillsvidare, april 2022 3 
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