
 

Protokoll 

2023-03-01 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 
 

 
 

 

Underskrifter 

Sekreterare Protokollet signeras digitalt   
Öywind Thornander 

Ordförande Protokollet signeras digitalt   
Driton Bilalli  

Justerare Protokollet signeras digitalt   
Johan Björkman 

 

Datum och tid onsdagen den 1 mars 2023 klockan 10.30-12.00, Forumsalen, Tranemo 
och digitalt via teams 

Beslutande 

Ledamöter 
Svenljunga 
 
Tranemo 
 

Johan Björkman (M), justerare 
Patrik Harrysson (S) 
 
Driton Bilalli (S), ordförande 
Niklas Gardewik (M) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Svenljunga 
 
Tranemo 
 

Christer Schönander (-) 
Helene Jansson (C), digitalt via teams 
 
Lennart Haglund (C) 
Kathleen Wireklev (M) 

Tjänstepersoner Öywind Thornander, nämndsekreterare, Svenljunga 
Sebastian Nydén, kommunchef, Svenljunga 
Carita Brovall, kommunchef, Tranemo 
Mary Andersson, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten 
Ulrica Engblom, redovisningsansvarig, Svenljunga 
Salman Chalhoub, ekonomichef, Svenljunga 
Madde Lind, enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Ann Järphag, enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Angela Madsen Jonsson, sektionschef omsorgssektionen Tranemo 
Victoria Valtersson, controller, Tranemo 
Torbjörn Georgsson, verksamhetschef omsorg, Tranemo, digitalt 
Julia Strid, ungdomscoach arbetsmarknadsenheten, digitalt 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

Protokollet justerades 2023-03-02 

Tillkännagivandet publiceras 2023-03-03 

Publiceringen av tillkänna-
givandet upphör 

2023-03-26  

 



Svenljunga kommun 
Tranemo kommun 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 
2023-03.01 

 
 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

2 (12) 

Innehåll 
§ 1 Godkännande av dagordning ........................................................... 3 

§ 2 Årsbokslut 2022 för samverkansnämnd arbetsmarknad .................................... 4 

§ 3 Ekonomi ........................................................... 6 

§ 4 Information från arbetsmarknadsenheten ......................................................... 7 

§ 5 Boka dag för studiebesök ........................................................... 9 

§ 6 Anmäla av delegationsbeslut ......................................................... 10 

§ 7 Ändra tid för nästa nämnd ......................................................... 11 

§ 8 Intern kontrollplan 2023 för samverkansnämnd arbetsmarknad..................... 12 

 



 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 
2023-03-01 

 

 
 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

3 (12) 
 

§ 1  
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

• Ärende § 8 Intern kontrollplan 2023 för samverkansnämnd arbetsmarknad 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden 
kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 2  
Årsbokslut 2022 för samverkansnämnd 
arbetsmarknad 
Diarienummer: SAMA-2023-7 042 

Beslut 
Godkänner årsbokslut 2022 för samverkansnämnd arbetsmarknad 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten har ett konstant inflöde till verksamheten och det 
kommer många ansökningar från samtliga myndigheter. Enheten möter 
allteftersom deltagare som står allt längre ifrån arbetsmarknaden. Trots detta 
lyckas enheten få allt fler ut i arbete och studier. Projektet Nytänk är avslutat och 
metoden har implementerats i verksamheten. Prao via Praktikplatsen har 
utvecklats under 2022. 

Arbetsmarknadsenheten redovisar som helhet i sitt samarbete med Tranemo ett 
överskott om 1,397 miljoner kronor inkluderat integrationen. Svenljungas andel är 
48 % grundat på invånarantalet 1 november 2020. Svenljunga redovisar integration 
centralt men 0,541 miljoner kronor kommer från arbetsmarknadsenhetens 
verksamheter. Det hänför sig från vakanta tjänster, lägre hyra i Tranemo och 
kostnader från verksamheter som inte kunnat utföras till fullo på grund av vakanta 
tjänster. Arbetsmarknadsenheten har även hand om feriearbetarna men här har 
kommunerna separata budgetar. Denna verksamsamhet gjorde ett överskott om 
0,424 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Årsbokslut 2022 arbetsmarknad 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ulrica Engblom, redovisningsansvarig 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller det. 
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Protokollsbilaga 
Årsbokslut 2022 arbetsmarknad 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Ekonomichef i båda kommunerna 

Kommunfullmäktige i båda kommunerna 
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§ 3  
Ekonomi 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Budgeten för arbetsmarknadsenheten är tagen i respektive kommun och 
presenterades vid föregående nämnd. Diskussioner mellan ekonomicheferna i 
kommunerna har lett till förändringar och dessa presenteras på dagens möte.  

Förändringar i budgeten handlar om ökade uppräkningar av  hyror och kostnader, 
ny total budget för arbetsmarknadsenheten är 17 718 000 kronor. Svenljungas 
andel inklusive feriearbetarna är 9 609 000 kronor. Tranemos andel inklusive 
feriearbetare är 10 318 000 kronor. Andelen är beräknad på befolkningsmängd, 48 
% för Svenljunga och 52 % för Tranemo. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ulrica Engblom, redovisningsansvarig 
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§ 4  
Information från arbetsmarknadsenheten 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Ungdomscoach informerar nämnden om arbetet som sker inom 
arbetsmarknadsenheten med ungdomar som behöver olika typer av stöd. 
Uppdragen kommer från skola, socialtjänst och statliga myndigheter, genom det 
kommunala aktivitetsansvaret eller genom att ungdomen eller dennes anhöriga tar 
kontakt. Ungdomscoachen hjälper till med coachning, praktik och de praktiska 
delarna vid jobb- och utbildningsansökningar. Hur de arbetar är behovsstyrt, vissa 
får plugghjälp medan andra får hembesök med mera. Samverkan sker hela tiden 
med skola, vårdnadshavare och andra myndigheter 

Skolchef i Tranemo kommun informerar nämnden om hur Falkenberg kommun 
jobbat med skola och näringsliv kallat FBG-modellen. Dess syfte är att skapa en 
varaktig process för samarbete mellan skola och näringsliv som ger förutsättningar 
för likvärdighet för alla elever. Modellen är också en pusselbit i arbetet med att 
säkra framtidens kompetensförsörjning i kommunen. Den förenklar även 
samarbetet med skola och näringslivet.  

Verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten informerar nämnden om utfallet av 
2022 praoplaceringar och konstaterar att fler drar sig till det privata och att båda 
kommunerna behöver fundera hur de kan locka ungdomarna att söka prao inom 
det offentliga. Även utfallet av feriearbetare 2022 presenterades, en stor andel 
företag i Tranemo kommun nyttjade lönesubvention, inte så många i Svenljunga 
kommun. Total arbetslöshet samt hur den är fördelad mellan ungdomar och 
mellan utrikesfödda presenterades och även integrationsarbetet. Cirka 12 personer 
är mottagna från Ukraina och 8 stycken kommer i mars 2023. 

Fokus för arbetsmarknadsenheten 2023 är att följande: 

• Analysera och identifiera målgruppen som riskerar att bli hemmasittare 

• Skapa meningsfulla arbetsplatsträffar 

• Säkerställa att alla deltagare får rätt insatser 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mary Andersson, verksamhetschef, ungdomscoach Julia Strid 
och Skolchef Julio Garcia Atterström 
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§ 5  
Boka dag för studiebesök 

Beslut 
Samverkansnämnd arbetsmarknad beslutar att genomföra studiebesök hos 
arbetsmarknadsenheten  

• 11 april för politikerna på förmiddagen.  

• 17 april för förvaltningen och tjänstepersonerna 

Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att skicka ut inbjudan. 

Sammanfattning 
Tanken med ett studiebesök hos arbetsmarknadsenheten för politiker och 
tjänstepersoner i chefsposition är för att öka kunskapen inom organisationerna om 
det arbete som arbetsmarknadsenheten genomför.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

 

Beslutet expedieras till 
Verksamhetschef arbetsmarknadsenheten, Mary Andersson
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§ 6  
Anmäla av delegationsbeslut 

Beslut 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Beslutnummer Diarienummer Beskrivning Datum 

SAMA-DB-1 SAMA-2023-4 Anställning av 
samordnare 

2023-01-02 

SAMA-DB-2 SAMA-2023-5 Anställning av 
coach 

2023-02-22 

SAMA-DB-3 SAMA-2023-6 Anställning av 
coach 

2023-03-08 
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§ 7  
Ändra tid för nästa nämnd 

Beslut 
Samverkansnämnd arbetsmarknad beslutar att nästa sammanträde sker den 29 
maj 2023 

Sammanfattning 
Till följd av att flera deltagare på samverkansnämnd arbetsmarknad har fått 
förhinder behöver datumet för nästa sammanträde ändras.  

Nästa sammanträde skulle annars ske den 17 maj 2023.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 8  
Intern kontrollplan 2023 för 
samverkansnämnd arbetsmarknad 

Beslut 
Samverkansnämnd arbetsmarknad antar intern kontrollplan 2023 för 
samverkansnämnd arbetsmarknad 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan 2023 med 
en kontrollpunkt.  

Internkontrollen 2023 innefattar att genomföra tre stickkontroller under året i 
arbetsmarknadsenhetens dokumentationssystem AMEa. Stickprovskontrollerna ska 
kontrollera att det finns utvecklingsplan, arbetsprofil och anteckningar för varje 
deltagare. 

Den identifierade risken ifall det inte finns en utvecklingsplan, arbetsprofil eller 
anteckningar när personerna är inskrivna i systemet så kan det inte tas fram 
tillförlitlig statistik. Detta innebär att arbetsmarknadsenheten inte kommer kunna 
skriva en tillförlitlig avslutsdokumentation som sedan ligger till stöd för deltagarens 
utveckling efter sin tid hos arbetsmarknadsenheten. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Verksamhetschef arbetsmarknadsenheten, Mary Andersson 

Ekonomichef, Salman Chalhoub 
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