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Datum 

2021-10-20 
 

  

 

Ledamöter 
Stefan Lennartsson (C) 
Niclas Hillestrand (S), 1:e vice ordförande 
Caroline Lundberg (M), ordförande 
Björn Lugn (S) 
Jonas Karlsson (S) 
Hillevi Wallgren (C), 2:e vice ordförande 
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 
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef 
Anna Carlsson, nämndsekreterare 
Peter Löfholm, verksamhetschef 
Maria Mannvik, förvaltningsekonom 
Samuel Rundin, rektor 
Rickard Sandberg, rektor 
Åsa Sandberg, rektor 
Åsa Tidquist, koordinator 
Elin Andersson, enhetschef  
Elin Ljung, arbetsmarknadskonsulent 
 

Protokollsjusterare, förslag 
Niclas Hillestrand (S) 
 

Presskonferens 
Pressinformation efter nämndens möte lämnas av ordförande Caroline Lundberg och förvaltningschef Ann-Charlotte 
Lilja klockan 12.00 i Ryttarsalen, Lärcenter.  

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 20 oktober 2021 klockan 8.30 i Ryttarsalen på Lärcenter för 

att behandla följande ärenden. 

Partiernas överenskommelse om nämndsmöten avslutas från 1 oktober 2021 och ledamöter samt 

ersättare kan åter delta fysiskt. Möjlighet för ledamöter och ersättare att delta på distans kvarstår 

året ut. Digital närvaro skall anmälas till ordförande och nämndsekreterare senast 2 dagar före 

sammanträdet, alltså 18 oktober. Om du deltar digitalt så koppla upp dig i god tid, mötet är öppet 

för uppkoppling från 8.15.  

För att skapa ett bra möte även om alla inte är med fysiskt förutsätts att även de som deltar i 

Ryttarsalen har med sina Ipads och de tillbehör som behövs för att kunna koppla upp sig utan ljud. 

Detta för att alla ska kunna se varandra och för att funktionen handuppräckning ska fungera på ett 

bra sätt. 

Tjänstemän deltar digitalt på mötet men föredragningar sker på plats i Ryttarsalen.  
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Ärende Anteckningar 

1.  Mötesdagar och tider 2022 för kompetens- och 
arbetslivsnämnden 
Dnr 2021/00090   
 
 
Bilaga: 
1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott  
 2021-10-06 § 51. 
2 Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande om mötesdagar för 
 kompetens- och arbetslivsnämnden 2022. 

 

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

 Arbetsmarknad 

 Aktivitetskrav inom Arbetsmarknadsenheten 

 Sommarferiepraktik 2021 
 

 

3.  Diskussionsärenden kompetens- och arbetslivsnämnden 
samt dess arbetsutskott 2021 
Dnr 2021/00008   
 

 Verksamhetsplan 2022-2024 
 
 
 

 

4.  Anmälningsärenden kompetens- och arbetslivsnämnden 
samt dess arbetsutskott 2021 
Dnr 2021/00003   
 
 
Bilaga: 
1 Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande om anmälan av 
 delegationsbeslut september 2021, kompetens- och 
 arbetslivsnämnden. 

 

5.  Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
Dnr 2442   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Caroline Lundberg 

Ordförande 


