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 Underskrift  

 

Plats och tid Onsdag den 2021-03-03 klockan 10:30–11:00, Tranemo, Forumsalen och digitalt via Teams 
  
Beslutande  
Ledamöter Johan Björkman (M), ordförande 

Dan Franzén (S) digitalt via Teams 

 

Anders Brolin (S) 

Lennart Haglund (C) digitalt via Teams 

 
 
Övriga närvarande  
Övriga ersättare 
Svenljunga kommun 
 
 
Tranemo kommun 

 

Tjänstepersoner och 
sakkunniga 

 
Torsten Lindh (S) digitalt via Teams 
 
 
Eva-Karin Haglund (S) digitalt via Teams 
Stephan Bergman (M) digitalt via Teams 

 

Quang Nguyen, kommunsekreterare, Svenljunga 
Magnus Nilsson, kommunchef, Svenljunga digitalt via Teams 
Carita Brovall, kommunchef, Tranemo digitalt via Teams  
Angela Madsen, Sektionschef på omsorgssektionen, Tranemo digitalt via Teams 
Mary Andersson, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten, digitalt via Teams 
Ulrica Engblom, redovisningsansvarig Svenljunga kommun digitalt via Teams 
Madde Lind, enhetschef på arbetsmarknadsenheten digitalt via Teams 
Victoria Valtersson, ekonom Tranemo kommun digitalt via Teams 
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§ 10 
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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§ 11 
Föregående mötesprotokoll  

Beslut  
Lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning  
Föregående mötesprotokoll har skickats ut med handlingarna.  

Beslutsunderlag  
Protokoll samverkansnämnd arbetsmarknad 2021-01-13, § 1-9. 
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§ 12 
Information från arbetsmarknadsenheten 

Beslut 
Tackar för informationen.   

Sammanfattning 
Mary Andersson informerar om följande: 

: Angående lokalerna i Tranemo inväntas fortfarande fläktar och i veckan vidare 
diskussioner om åtgärder och hyra.  

: Arbetslösheten i Svenljunga har ökat med 2 procentenheter medan det i 
Tranemo har ökat 0,3 procentenheter. Jämförelsepunkten är per den 31 
december 2019 i jämförelse med 31 december 2020. Under samma tidsperiod 
har ungdomsarbetslösheten ökat med 5,3 procentenheter i Svenljunga och 2,3 
procentenheter i Tranemo. Bland utrikesfödda har arbetslösheten i Svenljunga 
ökat med 1,9 procentenheter medan det i Tranemo har minskat med 3,7 
procentenheter. 

: Deltagarna som arbetsmarknadsenheten har haft på plats har minskat under 
2020 och en faktor till detta är Corona. 

: Gällande integrationen finns det 2021 totalt 36 personer inskrivna hos 
arbetsmarknadsenheten. 

: Reglerna för maxtiden för extratjänster och introduktionsjobb har förlängts ifrån 
ursprungliga 24 månader till 36 månader. Detta är en konsekvens av Corona 
pandemin och den höga arbetslösheten.  

: Utvecklingsområdena i Nytänk 2.0 är bland annat att bygga upp en samverkan 
mellan Nytänk, IFO och vården för att motverka deltagarnas psykiska och fysiska 
hälsa. Att samverka med övriga instanser för att skapa samsyn och goda 
förutsättningar. Undervisning i kärnämnen och datakunskap och skapa tillfällen 
för integration mellan företagare och deltagare. 

: Ferie och praktikplatsen.se är öppen för ansökningar där många bokningar 
inkommit. Det är vi tillsammans med Kristianstad som är de enda kommunerna i 
Sverige som har Praktikplatsen och Ferie integrerat. 

: Uppskattas att 201 ferieplatser finns tillgängliga i sommar. 
: Tror att lönesubventionen till företag kommer att öka i år, företag visar stort 

intresse. 
: Ferieentreprenörerna Rookie Startups kommer förhoppningsvis att locka fler 

ungdomar i år. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mary Andersson, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten och 
Madde Lind, enhetschef på arbetsmarknadsenheten . 
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§ 13 
Ekonomisk rapport 

Beslut 
Samverkansnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning 
Ulrica Engblom presenterar ekonomisk rapport och informerar om följande: 

: Arbetsmarknadsenheten får ett överskott på 762 000 kronor. 
: Det prognosticerade överskottet var cirka en miljon kronor. Det minskade 

överskottet beror på rättelse av periodisering av timlöner på extratjänster samt 
högre semesterskuld än tidigare beräknat. 

: Överskottet kan härledas till att bidrag betalats ut för ett avslutat projekt. 
Vakanta tjänster har inte ersatts fullt ut samt att Coronapandemin har gjort det 
svårt att bedriva arbetsmarknadsåtgärder. 

: Integrationen visar ett överskott om 25 000 kronor och Tranemos andel är 55 
procent vilket blir 14 000 kronor utifrån den totala faktureringen under året.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ulrica Engblom, redovisningsansvarig. 
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§ 14 
Delegationsbeslut  
Diarienummer: SAMA-2021-01  002 

Beslut 
Lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde. 

Beslut expedieras till 
Kommunsekreterare 
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§ 15 
Meddelanden  

Beslut 
Lägger nedanstående meddelanden till handlingarna: 

: Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-08 § 7 Avgifter fixartjänst 
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§ 16 
Nästa möte 

Sammanfattning  
Nästa möte är den 5 maj i Svenljunga, Hantverkshuset.  
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