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Kompetens- och arbetslivsnämnden

2022-06-15

Plats och tid

Ryttarsalen, Lärcenter klockan 8.30-10.35

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
Anna Nyberg (C), tj.g. ers. G. Bergqvist
Pia Frisk Ragnar (M), tj. ers. J. Erikson
Anna Jonsson (KD) kl. -10.35 § 29
Emil Estébanez (V), tj.g. ers. A. Jonsson kl. 10.35- § 30-35
Dag Högrell (L)
Johanna Johansson (SD)
Christopher Münch (SD)

Ersättare

Yesim Göc (S)
Amanda Berglund (S)
Emil Estébanez (V), § 29

Övriga närvarande

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef
Anna Carlsson, nämndsekreterare
Peter Löfholm, verksamhetschef
Samuel Rundin, rektor
Rickard Sandberg, rektor
Åsa Sandberg, rektor
Therese Angrimer, utbildningsledare, § 31
Sofia Hammarstrand, koordinator, § 29
Emma Kvick, arbetsmarknadskonsulent, § 29
Sofia Wallin, elevkonsulent, § 29

Justerare

Niclas Hillestrand

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer.

Sekreterare

Anna Carlsson

Ordförande

Caroline Lundberg

Justerare

Niclas Hillestrand

Paragrafer

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2022-06-15

Justeringsdatum

2022-06-27

Anslaget är uppsatt

2022-06-28 – 2022-07-19

Förvaringsplats för protokollet Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Underskrift

Digitalt genom anslag.

Anna Carlsson
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Arbetsmarknadsenheten 2022
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Som svar på en fråga från nämndens möte 18 maj informerade Peter
Löfholm om att arbetslösheten i Falköping i maj 2022, 6,9 %, är den lägsta
sedan april 2009.
Peter Löfholm informerade kort om Arbetsförmedlingens lokala externa
aktörer i Falköping, tio företag i dagsläget.
Även 2022 kommer kommunen att få ta del av ekonomiska medel för
Ungdomsjobb. Ungdomsjobb kan ges till individ som avslutat
gymnasieskolan 2021 eller 2022 alternativt finns aktiv hos KAA –
Kommunens aktivitetsansvar. Anställningarna kommer att vara tre månader
långa.
Det syns en positiv trend där antalet hushåll, individer och barn som är i
behov av ekonomiskt bistånd minskar i Falköping.
408 hushåll i maj 2022 jämfört med 480 år 2021 och 488 år 2020.
859 individer i maj 2022 jämfört med 1 001 år 2021 och 961 år 2020.
313 barn (ingår även i gruppen individer) i maj 2022 jämfört med 389 år
2021 och 317 år 2020.
Processen kring anställningar i Gröna jobb kommer att starta med intervjuer
efter sommaren och projektet kommer att vara i gång med anställningar
under hösten.
Emma Kvick presenterade siffror om Sommarferiepraktik 2022 som startade
med den första av tre perioder måndag 13 juni. 285 behöriga ungdomar sökte
till de 308 arbetsplatserna. Alla har kunnat erbjudas plats och i de allra flesta
fall har de också kunnat erbjudas sitt första val. 179 ungdomar har tackat ja
till erbjuden plats.
Sofia Hammarstrand och Sofia Wallin som jobbar med KAA, kommunens
aktivitetsansvar, presenterade sitt arbete. I mitten av maj fanns 115
ungdomar inskrivna i KAA, av erfarenhet vet man att det tillkommer cirka
30 ungdomar efter sommaren. Under ett år är totalt 200 ungdomar inskrivna.
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Protokollsutdraget bestyrks

3 (9)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kompetens- och arbetslivsnämnden

§ 30

2022-06-15

Dnr 2022/00002

Ekonomisk uppföljning 2022

 CL, NH — Powered by TellusTalk: ID 1455096074

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Månadsrapporten per 31 maj är en prognos för helår. Prognosen visar på ett
underskott, 8,5 miljoner kronor. Underskottet beror på höga kostnader för
försörjningsstöd.
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden lägger informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Therese Angrimer informerade om förvaltningens yrkeshögskoleutbildningar
och uppdragsutbildningar.
YH Spårbundna fordon startade första gången hösten 2021 och har fyra
studerande. I dagarna har förvaltningen beviljats statsbidrag för att starta en
behörighetsgivande utbildning som kommer att ge fler behörighet till
utbildningen.
YH Guldsmed examinerade fem elever varav tre klarat gesällprovet med
goda poäng och övriga två har klarat de delar av gesällprovet som lämnats
in. Ett gott betyg för utbildningen. Inför utbildningsstarten i augusti har 40
personer skickat in ansökan och 11 har slutfört sin ansökan med
ansökningsprov.
Uppdragsutbildningen rullar på med uppdrag både inom kommunen och för
externa intressenter. Samarbetet inom KOKOS som öppnats upp även för
näringslivet fungerar bra.
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Anmälningsärende kompetens- och arbetslivsnämnden
2022
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden 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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Kompetens- och arbetslivsnämndens 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
personuppgiftsansvariga 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
Paragrafen skickas till
Dataskyddsombudet
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Val av representanter till rådet för funktionshinderfrågor
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden väljer Dag Högrell (L) som ordinarie
representant och Stefan Lennartsson (C) som ersättare till rådet för
funktionshinderfrågor.
Sammanfattning
Vid arbetsutskottets möte nominerade Caroline Lundberg Dag Högrell som
ordinarie representant och Stefan Lennartsson som ersättare till rådet för
funktionshinderfrågor.

Paragrafen skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdraget bestyrks
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Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna
delegationsbeslut 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
Personal/anställningar – visstid, maj 2022
Personal/anställningar – tillsvidare, maj 2022

762
10
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
- varav beslut om förlängning

1
1

Beslutsunderlag
Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under
sammanträdet.
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