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§ 9 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt nedan: 

Tillkommer: 

 Information från migrationsverket – ukrainska flyktingar  

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Samverkansnämnd arbetsmarknad kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut 

lägga till eller ta bort ärenden. 

 



 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 
2022-03-02 

 

 
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

5 (16) 
 

§ 10 Föregående mötesprotokoll  

Beslut 
Lägger informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Föregående mötesprotokoll har skickats ut med handlingarna.  
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§ 11 Goda exempel   

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten önskar informera nämnden om goda exempel och på 

vilket vis personal i arbetsmarknadsenheten gjort ett framträdande arbete. Under 

detta sammanträde lyfts Gert Persson fram som ett gott exempel. Gert har under 

pandemin jobbat med att transportera covid-tester till personal i Svenljunga och 

Tranemo kommuner. Gerts arbete har varit viktigt sett till att det hjälpt  personal i 

båda kommunerna att snabbt få tillbaka resultat från tester och sålunda hjälpt 

verksamheter att få en överblick på vilken personal som varit tillgänglig.
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§ 12 Praktikplatsen, Ferie och PRAO  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Åsa Johansson, koordinator och Ulla Lundberg, administratör informerar nämnden 

om pratikplatsen.se, Ferie och PRAO. Bland annat informeras nämnden om 

följande:  

 Antalet ansökande i Tranemo var 182 och i Svenljunga 134 föregående år 

2021. 

 Antal ferieplatser år 2022, i Svenljunga kommun 104 platser medan 

Tranemo kommun har 140 platser 

 PRAO-perioderna för årskurs 8 år vecka 18 samt 19 i båda kommunerna. På 

Pratkikplatsen.se finns 72 platser i Svenljunga och 84 platser i Tranemo. 

 Återkopplingen kring Praktikplatsen.se är att den fungerar väl. Företagen 

uppskattar den samordning som finns med praktikplatsen. Det finns ett 

bakomliggande systematiskt arbete kring webbplatsen där det finns många 

fördelar med Praktikplatsen.se. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Åsa Johansson, koordinator och Ulla Lundberg, administratör 

på arbetsmarknadsenheten. 
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§ 13 Lokaler  

Beslut 
Lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Mary Andersson, verksamhetschef på arbetsmarknadsenheten uppdaterar 

nämnden om lokalerna i Tranemo. Under senaste sammanträdet informerades 

nämnden om att lokalerna för Jobbcentrum har påbörjat sina åtgärder men att det 

inte är på den nivån att personal har kunnat återvända. Arbetsmarknadsenheten 

började därför kartlägga andra lokaler och denna informationspunkt är en 

uppföljning av detta.  

Nya omständigheter har föranlett att de åtgärder som genomförts inte är adekvata 

nog, detta gäller utrymmen som används som kontor. Arbetet med lokaler kommer 

att fortsätta och återrapportering sker till nästa sammanträde. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mary Andersson, verksamhetschef på 

arbetsmarknadsenheten.  
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§ 14 Information från arbetsmarknadsenheten
  

Beslut 
Tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Mary Andersson informerar om följande: 

 Ann Järphag informerar om att samverkan i Tranemo gått väl och att 

samarbeten mellan olika parter, kommunen och myndigheter har fungerat 

bra.  

 I Svenljunga har en rutin reviderats som handlar om aktivitetscenter och 

IFO (Individ, familj och omsorg). 

 Inflödet är stadigvarande och ansökning kommer in med regelbundenhet. 

Ambitionen är att intervenera i tid och hjälpa individer innan de behöver 

försörjningsstöd.  

 Statistiken om arbetslösheten redovisas för båda kommunerna 

o Vi ser en lägre arbetslöshet i båda kommunerna med 

tidsintervallet den 30 december 2020 – den 31 december 2021 där 

det i Svenljunga blivit 1,1 procentenheter lägre från 6,4 % till 5,3 % 

medan det i Tranemo under samma tidsperiod blivit 1,5 

procentenheter lägre från 5,5 % till 3,9 %. 

 För ungdomsarbetslösheten ser vi också en lägre arbetslöshet. 

o Med samma tidsintervall som ovanför har det i Svenljunga blivit en 

1,5 procentenheter lägre , från 10,2 % till 8,7 % medan det i 

Tranemo blivit 3,5 procentenheter lägre, från 9,2 % till 5,7 %. 

 Extratjänster under år 2021 totalt 11 i Tranemo respektive 9 i Svenljunga . 

 Exempel på verksamheter är skogslaget och garaget som bland annat 

tvättat kommunens (Svenljunga kommuns) bilar. 

 Appen jobbspåret har skapats av enheten som ämnar introducera språket 

för att introducera den enskilda till viktiga termer och begrepp inom en 

specifik sektor. 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mary Andersson, verksamhetschef och Ann Järphag, 

enhetschef samt Madde Lind, enhetschef på arbetsmarknadsenheten.  
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§ 15 Årsbokslut arbetsmarknadsenheten 
Diarienummer: SAMA-2022-2  042 

Beslut 
Samverkansnämnd arbetsmarknad godkänner årsbokslutet 2021 för 

arbetsmarknadsenheten. 

Sammanfattning 
Enheten har gjort om en tjänst inför 2022 och anställt en hälsopedagog för att nå 

de som står längt ifrån arbetsmarknaden och de som är långtidssjukskrivna men 

ändå har en anställning. Efter semestern har alla verksamheter varit i full gång, 

även om del anpassats efter coronarestriktionerna. 

Förutom digitala kurser har enheten även startat upp ungdomsgrupper och fysiska 

hälsoaktiviteter. Verktyget Prakikplatsen.se har använts för första gången för 

feriearbetena och det har fungerat utmärkt. Utveckling och samverkan fortlöper 

med samtliga samverkanspartner. 

Corona har ha påverkan på arbetsmarknadsåtgärder och verksamheter men även 

arbetet har som föregående år bedrivit så gott som restriktioner har tillåtit.  

Beslutsunderlag 
Årsbokslut 2021 arbetsmarknad 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ulrica Engblom, redovisningsansvarig  

Protokollsbilaga 
Årsbokslut 2021 arbetsmarknad  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Ekonomicheferna i båda kommunerna 

Kommunfullmäktige i båda kommunerna  
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§ 16 Ekonomisk rapport  

Beslut 
Samverkansnämnden arbetsmarknad godkänner den ekonomiska redovisningen.  

Sammanfattning 
Ulrica Engblom presenterar ekonomisk rapport och informerar om följande: 

 Verksamheterna följer budget 

 Osäkerhetsfaktorn är lokalerna 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ulrica Engblom, redovisningsansvarig 
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§ 17  Information från migrationsverket  – 
ukrainska flyktingar  

Beslut 
Tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Migrationsverket informerar kommunerna om att det är svårt att prognosticera 

antalet flyktingar från Ukraina. Eftersom det är ett land placerat inom Europa är 

gränserna öppna på ett annat sätt än andra fall av krigsflyktingar. Det går att se 

detta på både kort och lång sikt, det kortsiktiga innebär att det primärt är kvinnor 

och barn som är den demografiska gruppen som migrerar. Blir det långsiktigt bör 

ordinarie boenden förberedas. Migrationsverket kommer framgent inkomma med 

en hemställan om att ändra lagstiftningen kring boenden och att kommunerna ska 

få ett större ansvar. De primära kanalerna kommer ske genom Sveriges kommuner 

och regioner samt kommunerna.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Magnus Nilsson, kommunchef. 
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§ 18 Inkomna meddelanden  

Beslut 
Lägger inkomna meddelanden till handlingarna.  

Sammanfattning 
Svenljunga kommunfullmäktige: 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-07 § 7 Sammanslagning av 

integrationsenhetens budget med arbetsmarknadsenhetens 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-07 § 24 Entledigande och 

fyllnadsval som  ledamot och ersättare i samverkansnämnd arbetsmarknad 

Tranemo Kommunfullmäktige 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-07 § 16 Införliva 

Integrationsenheten i arbetsmarknadsenheten 
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§ 19 Delegationsbeslut 

Beslut 
Godkänner anmälda delegationsbeslut.  

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående samverkansnämnd 

arbetsmarknad:  

Diarienummer Datum Ärendemening 

SAMA 2022-005-23 2022-02-25 Delegationsbeslut: 

Anställning av Coach 

SAMA 2022-004-23 2022-02-25 Anställning av Coach 
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§ 20 Nästa möte  

Beslut 
Tackar för informationen  

Sammanfattning 
Nästa sammanträde är den 4 maj. Klockan 10.30 på Hantverkshuset, Svenljunga. 

 

 

 

 

 

 


