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§ 48 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

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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§ 49 

Föregående mötesprotokoll  

Beslut  

Lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning  

Föregående mötesprotokoll har skickats ut med handlingarna.  

Beslutsunderlag  

Protokoll samverkansnämnd arbetsmarknad 2021-10-12, § 38-47. 
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§ 50 

Praktikplatsen.se och beskrivning av koordinatorns roll 

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Merlin Stanko informerar om följande: 

 Demonstrerar egen gjord film om verksamheterna som bland annat inbegriper 

garaget och café gudagott. Filmerna beskriver bland annat verksamheten 

 Vidare ska en film göras om hela Arbetsmarknadsenheten 

Åsa Johansson informerar bland annat om koordinatorns roll och praktikplatsen.se 

 Beskriver processen och årshjulet bakom arbetet med bland annat feriearbete 

och prao 

 Berättar om att feriearbetare och prao och att det ibland renderar i att de blir 

deltidsanställda 

 Feriearbete och prao är en möjlighet för ungdomar att testa jobb inför framtiden 

 Feriearbetarna har varit uppskattade i båda kommunerna 

 Vård och omsorgscollege är ett kommun överskridande samarbete 

 Praktikplatsen.se samordnar praktik i båda kommunerna 

 Ferieplatser årskurs 9, 1 och andra året på gymnasiet 

 Prao årskurs 8-9 och kommer startas till våren 

 Finns olika råd, bland annat: 

o Kompetensråd i Svenljunga 

o Skola- näringslivsråd i Tranemo 

o Tillväxt Tranemo 

 Samverkan kring utbildningar med näringsliv 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Åsa Johansson, koordinator på arbetsmarknadsenheten och Merlin- 

Stanko, resurs på arbetsmarknadsenheten.
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§ 51 

Rapportering av intern kontroll för år 2021 

Diarienummer: SAMA-2021-12 003 

Beslut 

Samverkansnämnden arbetsmarknad godkänner upprättad rapport. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsenheten (AME) har utfört en intern kontroll på dokumentationssystemet 

som för dokumentation kring deltagarnas utveckling under tiden individen är inskriven på 

enheten. Syftet är att kunna kartlägga vilken utveckling deltagarna har fått som mynnar 

ut i en slutdokumentation som också möjliggör för andra myndigheter att ta vid efter 

deltagarens inskrivningstid på AME. 

Genomförandet av den interna kontrollen har varit genom stickprov och ackumulerat till 

att 14 tjänstepersoner har granskats. Kontrollen har varit mot huruvida en 

utvecklingsplan och arbetsprofil har upprättats.  

Resultatet visade att 5 var godkända, 7 med små brister, 2 att åtgärder krävs. 

Slutsatserna är att det finns förutsättningar för systemet att fungera tillfredsställande och 

att endast små brister uppmärksammats under stickproven. Kontrollen ska riskbedömas 

inför nästkommande års kontrollplan. 

Beslutsunderlag 

Rapportering av intern kontroll för år 2021 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Madde Lind, enhetschef på arbetsmarkadsenheten, Mary 

Andersson, verksamhetschef på arbetsmarknadsenheten. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Björkman (M), finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsmarknadsenhetens förslag och att samverkansnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Arbetsmarknadsenheten 
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§ 52 

Införliva Integrationsenheten i arbetsmarknadsenheten 
ekonomiskt från 2022 

Diarienummer: SAMA-2021-13 041 

Beslut 

Samverkansnämnden arbetsmarknad beslutar godkänna att Integrationsenheten 

införlivas i Arbetsmarknadsenheten ekonomiskt från 2022-01-01, det vill säga använda 

samma debiteringsmodell. 

Sammanfattning 

Att AME från och med 2022-01-01 har en gemensam ekonomi och att 

debiteringsmodellen enligt invånarantal (1 november året före budgetens fastställande) 

även gäller för Integrationsenheten. 

 

Själva arbetet utförs som en integrerad del av AME sedan länge. Fördelningen idag är  

ryckig och oförutsägbar. 

 

Även om etableringsersättningen minskar (färre individer berättigade till ersättning) så 

kvarstår en hel del arbete med målgruppen tills de kan komma ut i egen försörjning eller 

studier. Vi ser idag att det finns ca 100 personer som är öppet arbetslösa och 

utomeuropeiskfödda i respektive kommun. 

 

När vi slog ihop fick AME ett ändrat arbetssätt då språkpraktik lyftes över. Projekt har 

sökts för att utveckla metoder, idag har hälften av alla deltagare på AME är utrikesfödda. 

Jobbar vi inte med målgruppen är det mycket troligt att kostnaderna för ekonomiskt 

bistånd ökar. 

 

Om nämnden beslutar enligt förslaget så måste vi revidera reglemente och avtal i de 

delarna som rör debiteringsmodellen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-10-11 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Mary Andersson, Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten. 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsmarknadsenhetens förslag och att samverkansnämnden bifaller det. 



Svenljunga kommun Paragraf Samverkansnämnd arbetsmarknad 

Tranemo kommun § 52 2021-11-02 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .    
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

8 (14) 

 

Beslutet expedieras till 

Kommunfullmäktige Svenljunga 

Kommunfullmäktige Tranemo 

Ekonomienheten Tranemo 

Ekonomienheten Svenljunga 

Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten 
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§ 53 

Information från arbetsmarknadsenheten  

Beslut 

Tackar för informationen. Samverkansnämnden arbetsmarknad uppdrar 

arbetsmarknadsenheten att titta på alternativa lokaler till Jobbcentrum i Tranemo.   

Sammanfattning 

Mary Andersson informerar om följande: 

 Berättar om extratjänster som inkommit till Arbetsmarknadsenheten 

 Framtidsplaner till nästa år och hjälpa ännu fler individer däremot en otydlighet 

gällande externa aktörer 

 Finns stora utmaningar och diskrepans mellan arbetslösheten och tröskeln för 

kraven många företag har 

 Viktigt med samarbete båda inom kommunen och mellan myndigheter 

 Diskussion om arbetslöshets statistik 

 Lokalfrågan i Tranemo avseende Jobbcentrum, hur situationen ser ut och vilka 

framtida lösningar som finns 

 Nämnden uppdrar arbetsmarknadsenheten att titta på alternativa lokaler till 

Jobbcentrum 

Ärendet föredrogs av Mary Andersson, verksamhetschef på arbetsmarknadsenheten. 
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§ 54 

Ekonomisk rapport  

Beslut 

Samverkansnämnden arbetsmarknad godkänner den ekonomiska redovisningen.  

Sammanfattning 

Ulrica Engblom presenterar ekonomisk rapport och informerar om följande:  

 Prognosticerat överskott på 115 000 kronor fördelat mellan kommunerna på 

AME-posten i enlighet med: 

o 47 % Svenljunga kommun 

o 53 % Tranemo kommun 

 Feriearbetarna är nu färdiga 

o Tranemo visar ett överskott 266 000 kronor 

o Svenljunga visar ett överskott på 374 000 kronor 

 Integrationen visar ett överskott på 200 000 kronor fördelat mellan kommunerna  

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Ulrica Engblom, redovisningsansvarig. 
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§ 55 

Förslag på sammanträdestider för Samverkansnämnd 
Arbetsmarknad år 2022 

Diarienummer: SAMA-2021-10 006 

Beslut 

Fastställa följande sammanträdestider för samverkansnämnd arbetsmarknad 2022 i  

enlighet med: 

 

 12 Januari klockan 10.30 i Svenljunga Hantverkshuset 

 2 mars klockan 10.30 i Tranemo Forumsalen 

 4 maj klockan 10.30 i Svenljunga Hantverkshuset 

 14 september klockan 10.30 i Tranemo Forumsalen 

 9 november klockan 10.30 i Svenljunga Hantverkshuset 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag är att samverkansnämnd arbetsmarknad sammanträder likt 

innevarande år 2021, på samma dag och plats som samverkansnämnd personal 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Björkman (M): Ändringsyrkande enligt: 

 Sammanträdet den 7 september flyttas till den 14 september 

 Sammanträdet i oktober utgår 

 Sammanträdet den 9 november byter ort, från Tranemo till Svenljunga 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Björkman (M) ställer proposition på sitt ändringsyrkande och finner att 

samverkansnämnden arbetsmarknad bifaller det. 

Beslutet expedieras till 

Samverkansnämnd personal 

Arbetsmarknadsenheten 

Tranemo Kommun 
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§ 56 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut 

Inga inkomna delegationsbeslut till dagens sammanträde. 
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§ 57 

Inkomna meddelanden  

Beslut 

Inga inkomna meddelanden till dagens sammanträde. 
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§ 58 

Nästa möte  

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Nästa sammanträde är den 12 Januari klockan 10.30 i Svenljunga Hantverkshuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


