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Datum 

2021-08-18 
 

  

 

Ledamöter 
Caroline Lundberg (M), ordförande 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande 
Stefan Lennartsson (C) 
Björn Lugn (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Jan Erikson (KD) 
Anna Jonsson (KD) 
Dag Högrell (L) 
Johanna Johansson (SD) 
Christopher Münch (SD) 
 

Ersättare 
Kjell-Åke Johansson (C) 
Arne Gunnarsson (S) 
Pia Frisk Ragnar (M) 
Ingrid Törnqvist (S) 
Yesim Göc (S) 
Amanda Berglund (S) 
Gunnel Bergqvist (C) 
Emil Estébanez (V) 
Zeynab Hussaini (M) 
Arild Svensgam (SD) 
Per Magnusson (SD) 
 

Tjänstepersoner 
Åsa Sandberg, tillförordnad förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor 
Åsa Tidquist, koordinator 
Therese Angrimer, utbildningsledare 
 

Protokollsjusterare, förslag 
Niclas Hillestrand (S) 
 

Presskonferens 
Information till massmedia efter nämndens möte lämnas via telefon av ordförande Caroline Lundberg,  
070-916 25 15, efter klockan 12.00 den 18 augusti.  

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 18 augusti 2021 klockan 8.30 i Ryttarsalen, Lärcenter samt 

via digital plattform för att behandla följande ärenden. 

Koppla upp dig till det digitala mötet i god tid, mötet är öppet för uppkoppling från 8.15.  

Enligt överenskommelse om digitala möten genomförs politiska sammanträden med nämnd och 

arbetsutskott helt på distans från och med 21 december 2020. Länk till digitalt möte via Zoom 

skickas i mötesbokning i Outlook. Ta del av information om genomförande av digitala möten 

samt överenskommelsen i de dokument som bifogas kallelsen.  
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Ärende Anteckningar 

1.  Budget 2022 – Budgetunderlag till budgetberedningen 
Dnr 2021/00050   
 
 
Bilagor: 
1 Tf. förvaltningschefens tjänsteutlåtande om budgetunderlag 
 till budgetberedningen inför flerårsplan 2022-2024 
2 Kompetens- och arbetslivsnämndens budgetunderlag för år 
 2022-2024 

 

2.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 
Dnr 2021/00064   
 
 
Bilagor:  
1 Tf. förvaltningschefens tjänsteutlåtande gällande remiss 
 om policy och riktlinjer för verksamhets- och ekonomi-
 styrning 
2 Förslag till policy för verksamhets- och ekonomistyrning 
3 Förslag till riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 
4 Delegationsbeslut om remittering av förslag till policy och 
 riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 

 

3.  Tidsbegränsad sänkt avgift för prövning inom 
Vuxenutbildningen 
Dnr 2021/00081   
 
 
Bilaga:  
1 Rektors tjänsteutlåtande om tidsbegränsad sänkt avgift för 
 prövning inom Vuxenutbildningen 

 

4.  Informationsärenden kompetens- och arbetslivsnämnden 
samt dess arbetsutskott 2021 
Dnr 2021/00001   
 

 Återrapportering av verksamhetsövergång 

 YH Tågtekniker 
 
 

 

5.  Anmälningsärenden kompetens- och arbetslivsnämnden 
samt dess arbetsutskott 2021 
Dnr 2021/00003   
 
 
Bilaga: 
1 Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande om anmälan av 
 delegationsbeslut juni och juli 2021, kompetens- och 
 arbetslivsnämnden 
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Ärende Anteckningar 

6.  Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
och andra nämnder 
Dnr 2442   
 
Kommunfullmäktige 

 § 75/2021 – Falköpings kommuns delårsrapport per 
den 30 april 2021 

 § 76/2021 – Antagande av miljöstrategi för åren 2021-
2030 

 § 77/2021 – Antagande av VA-plan för Falköpings 
kommun  

 § 78/2021 – Antagande av policy för lokalförsörjning 
och projektinvesteringar 

 
Kommunstyrelsen 

 § 79/2021 – Riktlinje för arbetsgivarens ansvar och 
krav på fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 § 61/2021 – Beredning och överlämnande av 
nämndernas budgetunderlag till budgetberedningen 
inför flerårsplanen för åren 2022-2024 

 § 87/2021 – Tillsättande av tjänsten som förvaltnings 
chef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 
beslut om tillförordnad förvaltningschef 

 
Tekniska nämnden 

 § 68/2021 – Beslut om antagande av riktlinje 
hyressättning 
 

 

 

 

Caroline Lundberg 

Ordförande 


