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§ 32 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt utsänd kallelse. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Samverkansnämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till 

eller ta bort ärenden. 
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§ 33 Föregående mötesprotokoll  

Beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Föregående mötesprotokoll från samverkansnämnd arbetsmarknad den 4 maj 

2022 §§ 21-31 har skickats ut med handlingarna.  
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§ 34 Information om Ukraina  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Wida Zemarai informerar bland annat nämnden om följande: 

 Antalet från Ukraina som varit placerade i Svenljunga har varit 27 personer. 

 I Tranemo har antalet varit 41 personer. 

 Från att Migrationsverket anvisar har enheten ungefär 4 veckor på sig att 

ordna logistiken. Det inbegriper boende, ordna möbler, eventuell skolgång 

med mera. 

 Migrationsverket har aviserat att nyanlända från Ukraina kommer att få en 

digital samhällsintroduktion. 

 Kvotflyktingar – 8 till respektive kommun. Om kommunen inte fyller kvoten 

detta år överförs det till nästa.  

 Förslag som ligger till 2023 är att det i Svenljunga ska vara 9 personer 

medan Tranemo har ett förslag om att ta emot 10 personer. 

Föredragande 
Wida Zemarai, koordinator på arbetsmarknadsenheten. 
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§ 35 Tranemos lokaler  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Mary Andersson informerar och uppdaterar nämnden om situationen med lokaler i 

Tranemo. 

Lösningen är nära men fortfarande inte klart. Arbetet sker tillsammans med de 

kommunala bostadsbolagen. De  lokaler som är aktuella är idag centralt placerade 

vilket är fördelaktigt då det är nära befintliga verksamheter. Den prognostiserade 

kostnaden av nya lokaler i Tranemo är att  det ryms inom befintlig budget. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mary Andersson, verksamhetschef på 

arbetsmarknadsenheten.
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§ 36 Information om KomJobb i Svenljunga 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Mary Andersson informerar nämnden om KomJobb i Svenljunga: 

 Detta implementerades i augusti 

 Socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten har konstaterat att det 

inte är hållbart att det ligger under socialnämndens ansvar på grund av 

legala anledningar, exempelvis sekretess aspekten. 

 Lösningen bir att det läggs under arbetsmarknadsenheten med en delad 

kostnad i form av en särredovisning. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mary Andersson, verksamhetschef på 

arbetsmarknadsenheten. 



 

Samverkansnämnd arbetsmarknad 
2022-09-14 

 

 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

9 (15) 
 

§ 37 Information från arbetsmarknadsenheten
  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Mary Andersson tillsammans med Madde Lind informerar om följande: 

Om statistik angående arbetslöshet från arbetsförmedlingen för ungdomar och 

utrikesfödda, där går det nedåt i båda kommunerna. 

 Det finns ett mörkertal då siffrorna som arbetsförmedlingen redovisar 

endast gäller de som är inskrivna.  

o Enheten bedömer att det finns en bra kommunikation mellan 

arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen men sämre 

dialog  mellan kommunernas invånare och arbetsförmedlingen. 

o Det finns en skillnad i utbildningsnivå för långtidsarbetslösa mellan 

kommunerna. 

o Nytänk har varit ett viktigt projekt och utgjort en bro mellan 

långtidsarbetslösa och sysselsättning. De lokala företagen har 

också tänkt om vilket underlättat processen. 

Redovisar Feriearbetarstatistik i respektive kommun och inleder med Svenljunga: 

o I Svenljunga var det 127 ansökningar/platser 

o Det var 91 personer som gick ut i feriearbete 

o 13 tillhörde ung drive (ung företagsverksamhet) 

o 17 personer blev lönesubventionerade 

o Låg på liknande nivåer som det gjort föregående år (2020-2021) 

 I Tranemo var siffrorna för feriearbetare följande: 

o 109 ansökningar/platser 

o 81 som gick ut i feriearbete 

o 6 som tillhörde Ung Drive 

o 67 av dessa lönesubventionerades 
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o I Tranemo har siffrorna för 2022 differentierats från föregående år 

(2020-2021) exempelvis färre ansökningar detta 38år 2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mary Andersson, verksamhetschef på 

arbetsmarknadsenheten och Madde Lind, enhetschef på arbetsmarknadsenheten.   
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§ 38 Ekonomisk rapport  

Beslut 
Samverkansnämnd arbetsmarknad beslutar följande: 

 Godkänner den ekonomiska redovisningen 

 Godkänner budgeten för 2023-2025 och överlämnar den till respektive 

kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning 
Ulrica Engblom presenterar ekonomisk rapport och informerar om följande: 

 Baserat på utfallet augusti 2022 prognostiseras ett överskott som kan 

härledas till avslutade anställningar, hyror i Tranemo samt feriearbetarna. 

 Angående budgeten 2023 har det skett en uppräkning på bland annat 

löner, pensionskostnader och lokalhyror. Inbegripet i budgeten är också ett 

effektiviseringsbeting.  

Föredragande 
Ulrica Engblom, redovisningsansvarig i Svenljunga kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Yrkar på att godkänna budgeten för 2023-2025 och 

överlämna den till respektive kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Björkman (M) ställer proposition på om samverkansnämnden 

arbetsmarknad kan godkänna den ekonomiska redovisningen samt godkänna 

budgeten för 2023-2025 och överlämna den till respektive kommunfullmäktige för 

antagande och finner att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Budget för arbetsmarknadsenheten 2023-2025  
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Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige Svenljunga 

Kommunfullmäktige Tranemo 

 



AME 2023-2025 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Totalt administration 8 260  7 883  8 215  8 183  

Totalt arbetsmarknadsåtgärder 2 102  2 173  2 239  2 303  

Totalt verksamheter 4 610  4 838  4 986  5 134  

Totalt integration 2 321  2 462  2 529  2 597  

17 293  17 356  17 970  18 217  

Svenljunga 48% 8 301  8 331  8 626  8 744  

Tranemo 52% 8 992  9 025  9 345  9 473  

(ny fördelning from 2020) 17 293  17 356  17 970  18 217  

52134 Feriearbetare Svenljunga 1 073  1 105  1 136  1 166  

52162 Feriearbetare Tranemo 1 073  1 105  1 136  1 166  

Totalt Svenljunga 9 373  9 436  9 762  9 910  

Totalt Tranemo 10 065  10 130  10 480  10 639  

Budget för arbetsmarknadsenheten 2023-2025 

Protokollsbilaga samverkansnämnd arbetsmarknad 2022-09-14 § 38
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§ 39 Anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: SAMA-2022-14  002 

Beslut 
Godkänner anmälda delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående samverkansnämnd 

arbetsmarknad den 4 maj:  

Diarienummer Datum Ärendemening 

SAMA 2022-14-002 2022-08-01 Delegationsbeslut: 

Anställning av Coach 

SAMA 2022-15-002 2022-07-04 Anställning av 

arbetsledare 
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§ 40 Inkomna meddelanden 

Beslut 
Inga inkomna meddelanden till dagens sammanträde. 
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§ 41 Nästa möte  

Beslut 
Nästa möte är den 10 november klockan 10:30, Svenljunga, Hantverkshuset. 

Sammanfattning 
Nästa möte var planlagt den 9 november men nämnden uppdagade att det krockar 

med andra möten. Av den anledningen har det blivit aktuellt att byta 

sammanträdesdag, sedan tidigare är det beslutat att mötet sker i Hantverkshuset 

Svenljunga, klockan 10:30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Björkman (M): Yrkar på att ändra sammanträdesdag från den 9 november till 

den 10 november. 

Beslutsgång 
Ordförande Johan Björkman (M) ställer proposition på om samverkansnämnden 

arbetsmarknad kan byta sammanträdesdag, från den 9 november till den 10 

november och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Samverkansnämnd personal 

 

 

 

 


