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§ 27 Dnr 2022/00007  

Arbetsmarknadsenheten 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen 

 till handlingarna.         

Sammanfattning 

Som svar på en fråga från nämndens möte 18 maj informerade Peter 

Löfholm om att arbetslöheten i Falköping i maj 2022, 7,3 %, är den lägsta 

sedan maj 2009.  

Peter Löfholm informerade kort om Arbetsförmedlingens lokala externa 

aktörer i Falköping.  

Även 2022 kommer kommunen att få ta del av ekonomiska medel för 

Ungdomsjobb. Ungdomsjobb kan ges till individ som avslutat gynasieskolan 

2021 eller 2022 alternativt finns aktiv hos KAA – Kommunens aktivitets-

ansvar. Anställningarna kommer att vara tre månader.  

På nämndens möte 15 juni tas också följande punkter upp i ärendet: Statistik 

arbetsmarknad, Statistik försörjningsstöd, Gröna jobb, Sommarferiepraktik 

2022 samt KAA – kommunens aktivitetsansvar.    
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Tjänsteutlåtande om ärendet Arbetsmarknadsenheten 
2022, kompetens- och arbetslivsnämnden 15 juni 2022 

Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 15 juni 2022 informeras om 

följande punkter. 

 Statistik arbetsmarknad 

 Statistik försörjningsstöd 

 Gröna jobb 

 Sommarferiepraktik 2022 (endast på nämndens möte) 

 KAA – Kommunens aktivitetsansvar (endast på nämndens möte)     

 

 

 

Peter Löfholm 

Verksamhetschef 
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§ 28 Dnr 2022/00002  

Ekonomisk uppföljning 2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen 

 till handlingarna.           

Sammanfattning 

Månadsrapporten för maj kommer att presenteras på nämndens möte. 

Prognosen för helår kommer även per 31 maj att visa på ett underskott, 8,5 

miljoner kronor. Underskottet beror på högre kostnader för försörjningsstöd. 
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Tjänsteutlåtande om informationsärende Ekonomisk 
uppföljning 2022, kompetens- och arbetslivsnämnden 
15 juni 2022 

Information 

Vid kompetens- och arbetslivsnämndens möte 20 april 2022 informeras om 

följande punkter. 

 Månadsrapport maj 2022  

 

 

Ann-Charlotte Lilja 

Förvaltningschef 
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§ 29 Dnr 2022/00047  

Yrkeshögskoleutbildningar samt Uppdragsutbildning 
2022 

 

Ärendet tas upp endast på kompetens- och arbetslivsnämndens möte 15 juni.  
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§ 30 Dnr 2022/00017  

Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden 
2022 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen 

 till handlingarna.       

Sammanfattning 

Listan över anmälningsärenden innehöll denna gång paragrafer från 

kommunfullmäktige samt ärendena Sjukstatistik januari-april 2022, Resultat 

av SAM-enkät 2022 och Orsaksanalys Arbetsmarknadsenheten.       
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Anmälningsärenden till kompetens- och 
arbetslivsförvaltningens sammanträde 15 juni 2022 
 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

 

Nr Ärende 

1 Sjukstatistik januari-april 2022 

2 Resultat av SAM-enkät 2022 

3 Orsaksanalys Arbetsmarknadsenheten 

  

4 Kommunfullmäktige § 43/2022 – Falköpings kommuns 

årsredovisning för år 2021 

5 Kommunfullmäktige § 44/2022 – Revisionsberättelse för 

Falköpings kommun år 2021 

6 Kommunfullmäktige § 45/2022 – Prövning av ansvarsfrihet för 

Falköpings kommuns styrelse och nämnder för verksamhetsåret 

2021 

7 Kommunfullmäktige § 52/2022 – Entledigande av Hillevi 

Wallgren (C) från uppdrag som ledamot, 2:e vice ordförande i 

kompetens- och arbetslivsnämnden m.fl. 
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§ 32 Dnr 2022/00020  

Dataskyddsombudets granskning 2022 gällande 
behandling av personuppgifter vid överföring till tredje 
land 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 

 av nämndens hantering av personuppgifter i samband med överföring till 

 tredje land.  

Sammanfattning 

Kommunens dataskyddsombud har begärt in underlag från de person-

uppgiftsansvariga om överföring av personuppgifter till tredje land. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att de åtgärder som 

vidtagits i de fall då personuppgifter överförs till tredje land är tillräckliga 

utifrån att värdet av användandet överstiger eventuella risker. Förvaltningen 

föreslår därför att nämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande om dataskyddsombudets granskning 2022 gällande 

behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land, 2022-

05-24  

 Granskning enligt begäran från dataskyddsombudet om redovisning 

gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land 

– Kompetens- och arbetslivsnämnden, 2022-05-24 

 Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med 

begäran om redovisning gällande behandling av personuppgifter vid 

överföring till tredje land, 2022-02-24 
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Tjänsteutlåtande om dataskyddsombudets granskning 
2022 gällande behandling av personuppgifter vid 
överföring till tredje land 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 

av nämndens hantering av personuppgifter i samband med överföring till 

tredje land.        

Sammanfattning  

Kommunens dataskyddsombud har begärt in underlag från de person-

uppgiftsansvariga om överföring av personuppgifter till tredje land. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att de åtgärder som 

vidtagits i de fall då personuppgifter överförs till tredje land är tillräckliga 

utifrån att värdet av användandet överstiger eventuella risker. Förvaltningen 

föreslår därför att nämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Bakgrund 

Dataskyddsombudet har i en skrivelse daterad 24 februari 2022 begärt in 

underlag från de personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun huruvida det 

förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i respektive 

verksamhet.  

Inventeringen har gjorts genom kontroll av de personuppgiftsbehandlingar 

som registrerats i den registerförteckning som personuppgiftsansvarig är 

skyldig att ha. Kompetens- och arbetslivsnämndens registerförteckning 

innehåller 51 personuppgiftsbehandlingar varav 8 är föremål för överföring 

av personuppgifter till tredje land.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att de åtgärder som vidtagits utifrån kommunens 

rekommendationer gällande användande av sociala medier är tillräckliga då 

värdet av användandet överstiger de eventuella risker som kan uppstå. 
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Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

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

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande om dataskyddsombudets granskning 2022 gällande 

behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land,  

2022-05-24  

 Granskning enligt begäran från dataskyddsombudet om redovisning 

gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land 

– Kompetens- och arbetslivsnämnden, 2022-05-24 

 Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med 

begäran om redovisning gällande behandling av personuppgifter vid 

överföring till tredje land, 2022-02-24      

Beslutet ska skickas till 

Dataskyddsombudet 

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 



 

 

 

Granskning enligt begäran från 
dataskyddsombudet om redovisning 
gällande behandling av personuppgifter 
vid överföring till tredje land – 
Kompetens- och arbetslivsnämnden 
Inledning 

Enligt artikel 39 dataskyddförordningen är en av dataskyddsombudets 

uppgifter att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Falköpings 

kommuns dataskyddsombud, Elinor Stenberg har valt Överföring till tredje 

land som prioriterat granskningsområde under första halvåret 2022.  

Granskning 

Dataskyddsombudet har i en skrivelse daterad 24 februari 2022 begärt in 

underlag från de personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun huruvida 

det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i respektive 

verksamhet.  

Syfte 

Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i 

Falköpings kommun följer dataskyddsförordningens regler vad gäller 

hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje land.  

Inventering 

Inventeringen har gjorts genom kontroll av de personuppgiftsbehandlingar 

som registrerats i den registerförteckning som personuppgiftsansvarig är 

skyldig att ha.  

Kompetens- och arbetslivsnämndens registerförteckning innehåller 51 

personuppgiftsbehandlingar varav 8 är föremål för överföring av 

personuppgifter till tredje land.  

I alla de 8 behandlingar där det i förteckningen är klarlagt att överföring av 

personuppgifter till tredje land sker, är mottagarlandet USA. 

Behandlingarna är 2 Facebook-konton, 2 YouTube-kanaler och 4 Instagram-

konton. Personuppgifterna i behandlingarna minimeras. Ändamålet med att 

använda dessa kanaler är att marknadsföra och visa organisationen och de är 

tre av en mängd olika sätt att nå ut med information.  
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 Personuppgiftsansvariga i  

Falköpings kommun 
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Granskningsplan för dataskyddsombudet första 
halvåret 2022 med begäran om redovisning gällande 
behandling av personuppgifter vid överföring till tredje 
land 

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 

övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

Nedanstående område kommer att vara prioriterat granskningsområde för 

dataskyddsombudet under första halvåret 2022. Även områden som faller 

utanför denna granskningsplan kan komma att granskas av 

dataskyddsombudet om det finns skäl till det.  

 

Överföring till tredje land 

Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt 

skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-

länderna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan 

begränsningar. Utanför EU/EES finns däremot inga generella regler som ger 

motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 

under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till 

länder utanför EU/EES. 

Exempel på tredjelandsöverföringar är att skicka dokument som innehåller 

personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES, att anlita ett 

personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES eller att någon utanför 

EU/EES ges tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som 

finns lagrade inom EU/EES. 
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Tidigare uppmaning från dataskyddsombudet 

År 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU 

och USA (dom i mål C-311/18 Data Protection Commissioner/Maximillian 

Schrems och Facebook Ireland), vilket innebär att det inte längre är tillåtet 

för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra 

personuppgifter till mottagare i USA. Efter att domen meddelats skickade 

dataskyddsombudet en skrivelse, ”Ny dom kräver översyn av 

tredjelandsöverföringar av personuppgifter” daterad 2020-09-08 till samtliga 

personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun. I skrivelsen uppmanades de 

personuppgiftsansvariga att så snart som möjligt göra en inventering av om 

det sker överföring av personuppgifter till tredje land inom dess verksamhet 

och vid behov vidta åtgärder omgående.  

 

Granskning  

Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i 

Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 

det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 

verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det 

framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell 

överföring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med 

dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis 

sker till ett land som enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat 

skyddsnivå eller om överföringen sker med stöd av standardavtalsklausuler 

(så kallade Standard Contractual Clauses, SCC). I de fall överföringen sker 

med stöd av standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har 

vidtagits eller planeras att vidtas kompletterande skyddsåtgärder på så sätt 

som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska dataskyddsstyrelsens 

rekommendationer (Rekommendationer 1/2020 om ytterligare åtgärder för 

att tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för personuppgifter upprätthålls).   

Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i 

Falköpings kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad 

gäller hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje 

land. 

Svar på ovan nämnda frågeställningar ska vara dataskyddsombudet tillhanda 

per e-post till dataskydd@falkoping.se senast den 30 maj 2022.  

 

Rapport 
Resultatet av granskningen kommer att redovisas av dataskyddsombudet i en 

rapport. Rapporten kommer att kommuniceras till respektive 

personuppgiftsansvarig och i förekommande fall förvaltningschef/VD. 

mailto:dataskydd@falkoping.se
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§ 33 Dnr 2022/00048  

Val av representanter till rådet för funktionshinder-
frågor 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden väljer Dag Högrell (L) som ordinarie 

 representant och Stefan Lennartsson (C) som ersättare till rådet för 

 funktionshinderfrågor.       

Sammanfattning 

Caroline Lundberg nominerar Dag Högrell som ordinarie representant och 

Stefan Lennartsson som ersättare till rådet för funktionshinderfrågor.      
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Tjänsteutlåtande om anmälan av delegationsbeslut maj 
2022, kompetens- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna delegations-

beslut för perioden 2022-05-01 – 2022-05-31.            

Sammanfattning  

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Delegationslistor 

Stöd- och försörjningsenheten, maj 2022 762 

Personal/anställningar – visstid, maj 2022 10 

Personal/anställningar – tillsvidare, maj 2022 2 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott 2022-06-01 § 31 

Ekonomiska frågor 

Beslut om att utse utanordnare och attestanter 2022-05-30 

Beslut om licens-, underhålls- och supportavtal med Cambio Welfare 

systems angående Viva 

Övriga ärenden 

Beslut om studiestartstöd, maj 2022 1 

- varav beslut om förlängning 1      

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under 

sammanträdet.       

 

 

 

Anna Carlsson 

Nämndsekreterare 
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