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§ 42  
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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§ 43  
Ekonomisk rapport 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Ulrica Engblom presenterar ekonomisk rapport och informerar om följande:  

 Enligt senaste beräkningar prognostiseras ett överskott på 1,2 miljoner 

kronor som kan härledas till bland annat vakanser och lägre kostnader.  

 En revidering av budgeten 2023 kommer troligtvis genomföras efter 

förankring i tjänstemannaorganisationen.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ulrica Engblom, Redovisningsansvarig. 
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§ 44  
Revidering av reglemente för 
Samverkansnämnd arbetsmarknad 
Diarienummer: SAMA-2022-18  003 

Beslut 
Samverkansnämnd arbetsmarknad föreslår kommunfullmäktige i Svenljunga 

kommun och Tranemo kommun att anta reviderat reglemente för 

Samverkansnämnd arbetsmarknad.  

Samverkansnämnd arbetsmarknad föreslår kommunfullmäktige i Svenljunga 

kommun och Tranemo kommun att upphäva tidigare antaget reglemente för 

Samverkansnämnd arbetsmarknad antaget i Svenljunga kommuns 

kommunfullmäktige 2018-12-17 § 218 och i Tranemo kommuns 

kommunfullmäktige 2019-02-14 § 6.  

Sammanfattning 
Vid en ny mandatperiod ska reglementen för nämnderna ses över och vid behov 

revideras. 

Följande ändringar föreslås: 

 2 § 

Samverkansnämnden arbetsmarknad har beredningsansvaret för 

övergripande arbetsmarknad- och integrationsfrågor 

 11 § 

Protokollet ska, om alla justerare kan, justeras digitalt. 

Utöver ovan föreslagna revideringar sker enbart redaktionella förändringar. Det 

innebär bland annat att styrdokumentet uppdateras i de nya dokumentmalla som 

Svenljunga kommun tagit fram för att öka tillgängligheten.  

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Tjänsteutlåtande, 2022-10-27 

• Förslag till reviderat Reglemente för Samverkansnämnd arbetsmarknad, 2022-

10-27 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Nämndsekreterare. 

Beslutsgång 
Ordföranden Johan Björkman finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadschef 

Kommunfullmäktige i Tranemo kommun 

Kommunfullmäktige i Svenljunga kommun 
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§ 45  
Sammanträdestider 2023 
Diarienummer: SAMA-2022-20  006 

Beslut 
Fastställa följande sammanträdestider för Samverkansnämnd arbetsmarknad 2023  

 1 mars klockan 10.30 i Tranemo, forumsalen. 

 17 maj klockan 10.30 i Svenljunga, hantverkshuset. 

 27 september klockan 10.30 i Tranemo, forumsalen. 

 8 november klockan 10.30 i Svenljunga, hantverkshuset. 

Sammanfattning 
Förvaltningens förslag är att samverkansnämnd arbetsmarknad likt föregående år 

sammanträder på samma dag och plats som Samverkansnämnd personal 2023. 

Förslag på sammanträdestider för Samverkansnämnd arbetsmarknad är:  

 1 mars klockan 10.30 i Tranemo, forumsalen. 

 17 maj klockan 10.30 i Svenljunga, hantverkshuset. 

 27 september klockan 10.30 i Tranemo, forumsalen. 

 8 november klockan 10.30 i Svenljunga, hantverkshuset. 

Mängden sammanträder minska därmed från sex sammanträden per år till fyra 

sammanträden per år. 

Beslutsunderlag 
Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Tjänsteutlåtande, 2022-10-27 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Nämndsekreterare. 
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Beslutsgång 
Ordföranden Johan Björkman finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samverkansnämnd personal 

Arbetsmarknadsenheten 

Tranemo kommun 
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§ 47  
Information från arbetsmarknadsenheten 

Beslut 
Tackar för informationen 

Sammanfattning 
Föregående vecka så träffade arbetsmarknadsenheten arbetsförmedlingen och 

representanter från näringslivet. Svenljunga kommuns näringslivsstrateg deltog på 

mötet och pratade om Lockrydsetableringen.  

Från arbetsförmedlingen så kommer arbetsmarknadsenheten erhålla 

arbetslöshetsstatistik varje månad. Statistiken visar att den minskar. När det gäller 

Tranemo så är det cirka 190 stycken totalt som är arbetslösa. 68 av dessa har varit 

arbetslösa i 12 månader och 43 i över 24 månader. Fördelningen mellan män och 

kvinnor som är arbetslösa är jämt fördelat.  

En del av de arbetslösa består av ungdomar under 25 år, cirka 17 %. 35 % av de 

arbetslösa består av de med utomeuropeiskt ursprung. 39% har enbart 

förgymnasialutbildning.  

I Svenljunga kommun är det 233 personer som är arbetslösa. Aningen fler kvinnor 

är arbetslösa än män i Svenljunga kommun. Cirka 90 personer har varit arbetslösa i 

12 månader och 54 i över 24 månader. Cirka 12 % av de arbetslösa består av 

ungdomar under 25 år. Av det totala antalet arbetslösa har 41% utomeuropeisk 

bakgrund vilket är lite högre än Tranemo. Det är även en större andel i Svenljungas 

arbetslösa, 49 %, som har förgymnasial utbildning.  

Lediga anmälda platser till Arbetsförmedlingen har ökat. 2020 låg antal anmälda 

lediga platser runt 15 700 platser. I September 2022 ligger det på 23 000 anmälda 

platser.  

Antalet personer per vecka som fått jobb är 143 samtidigt som det tillkommer cirka 

134 personer varje vecka som behöver jobb. Det blir med andra ord en minskning i 

arbetslösheten.  

Antalet deltagare på arbetsmarknadsenheten minskar år efter år. 2020 så låg 

antalet deltagare strax under 400 medan det år 2022 består av strax över 300 vid 

november 2022.  

Det är oroväckande att det är yngre människor som behöver stöd från 

arbetsmarknadsenheten.  
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En budget har tagits fram för den nya satsningen i Svenljunga kommun KomJobb. 

Ny samordnare börjar i början av januari, sedan tillkommer en handledare. Total 

årskostnad hamnar runt 1 560 000 kronor. 950 000 för två årsarbetare, 5 

helårsarbetare för 550 000 kronor och hyra på cirka 60 000 kronor.  

En ny överenskommelse ihop med arbetsförmedlingen om bättre samverkan med 

tvåvägskommunikation. Delregionalt i Sjuhärad där ett strategiskt dokument tas 

fram där insatser som erbjuds av kommunerna ingår i bilagor, separat för 

Svenljunga och Tranemo. En styrgrupp kommer tillsättas och detta återrapporteras 

till nämnden en gång om året. Överenskommelsen ska vara klar i slutet av 

december 2022.  

Bilar som tvättas av garaget och underhålls där har en högre kvalitet än de bilar 

som inte regelbundet hanteras. Bilar som sköts av garaget behöver inte exempelvis 

en rekond varje år. Kommunen får cirka 40 000 till 60 000 kronor mer när bilarna  

byts ut.  

Arbetsmarknadsenheten har införskaffat ett system för att möjliggöra enklare 

hantering för cirkulära möbler. Arbetsmarknadsenheten kan hämta och fixa till 

möbler som sedan kan användas i andra verksamheter.   

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mary Andersson, verksamhetschef på 

arbetsmarknadsenheten,  Madde Lind, enhetschef på arbetsmarknadsenheten, 

Morgan Andersson, enhetschef på arbetsmarknadsenheten och Ann Järphag, 

enhetschef på arbetsmarknadsenheten.
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§ 48 Anmälda delegationsbeslut 

Beslut 
Inga delegationsbeslut till dagens sammanträde 
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§ 49 Inkomna meddelanden 
Diarienummer: SAMA-2022-19  003 

Beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Till Samverkansnämnd arbetsmarknads sammanträde den 10 november har 

följande meddelanden kommit in: 

Missiv – Kvalitetsgranskning 2022: Publicerade styrdokument 

Svar – Kvalitetsgranskning 2022: Publicerade styrdokument 
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§ 50 Nästa möte  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslut 
1 mars i Tranemo, forumsalen 
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