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§ 38 
Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse. 

Sammanfattning 

Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan 
på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 39 
Föregående mötesprotokoll  

Beslut  

Lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning  

Föregående mötesprotokoll har skickats ut med handlingarna.  

Beslutsunderlag  

Protokoll samverkansnämnd arbetsmarknad 2021-09-08, § 26-37. 
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§ 40 
Nytänk 2.0 

Beslut 

Tackar för informationen.   

Sammanfattning 

Anna Pettersson redovisar följande: 

 Resultat och erfarenheter från ursprungsprojektet Nytänk 
o Utmaningar med språkpraktik och att det tar tid att lära sig 

o Vikten av samverkan mellan myndigheter 
o Ungefär 100 personer är eller har varit inskrivna i Nytänk och Nytänk 2.0 

o Övervägande antal har varit kvinnor 
o Vissa har gått till arbete, praktik, studier, eller andra aktiviteter på 

arbetsmarknadsenheten 

 Vad som är nytt i nytänk 2.0 
o Språkpraktik tillsammans med deltagarna 
o Coachernas roll och samverkan med närhälsan, navet samt utförda 

studiebesök  

o Språkapp som kopplats till jobbspår 

 Metoder och arbetssätt 

o Inspiration från olika typer av pedagogik såsom utomhuspedagogik och 
äventyrspedagogik 

o Vardagsmatematik,  
o Arbete med psykisk och fysisk ohälsa  

o Arbete med trygghet och relationsbyggande 

 Vad händer när projekttiden är slut? 
o Projektperioden tar slut den 28 februari 
o Fortsatt arbete med integration och uppfylla målsättningen att få så 

många som möjligt att komma in i arbetsmarknaden 

 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Anna Pettersson, Pedagog på arbetsmarknadsenheten.  
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§ 41 
Information från arbetsmarknadsenheten 

Beslut 

Tackar för informationen.   

Sammanfattning 

Mary Andersson informerar om följande: 

 Morgan Andersson informerar om kundunderlaget för fixartjänst som uppskattas 
vara mellan 100-150 personer både i Svenljunga och Tranemo kommun och att 

det finns behov av hjälp i kommunerna 

 Ibland blir efterfrågan av fixartjänst för stor vilket medför att enheten måste 

tacka nej men arbetsmarknadsenheten redogör för nämnden att de gör så gott 
de kan efter förutsättningarna 

 Det är problem med lokalerna i Jobbcentrum i Tranemo, enheten får låna 
lokalerna av SFI så länge. Arbetsmarknadsenheten ska titta vidare på denna 

fråga 

 Att enheten tittar på att slå samman budgeten för integration och 

arbetsmarknadsenheten som just nu ligger som separata budgetar 

 Den första november är det invigning av Hantverkshusets nya lokaler 

 

Ärendet föredrogs av Mary Andersson, Verksamhetschef på arbetsmarknadsenheten.
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§ 42 
Ekonomisk rapport  

Beslut 

Samverkansnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.  

Sammanfattning 

Mary Andersson presenterar ekonomisk rapport och informerar om följande: 

  Ingen avvikelse enligt fastställd budget 

 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Mary Andersson, Verksamhetschef arbetsmarknadsenheten. 
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§ 43 
Delegationsbeslut 

Beslut 

Godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde: 

Diarienummer Beslutsdatum Ärendemening 

SAMA 2021-007    001 2021-09-03 Anställning av Coach 

SAMA 2021-008    023 2021-09-03 Anställning av Arbetsledare 

 

Beslutet expedieras till 

Kommunsekreterare, Svenljunga kommun 
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§ 44 
Meddelanden  

Beslut 

Inga inkomna meddelanden till dagens sammanträde.  
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§ 45 
Nästa möte  

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning  

Nästa möte är den 2 november i Tranemo, Forumsalen klockan 10.00. Sammanträdet är 
flyttat från ursprungliga 10 november till den 2 november.  
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§ 46 
Övriga frågor  

Beslut 

Ingen övrig fråga.  

 


