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§ 21 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordning enligt nedan: 

 Tillägg av ärendet Intern kontroll  

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. 

Samverkansnämnd arbetsmarknad kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut 

lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 22 Information om personligt ombud  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Zora Björklund informerar nämnden om arbetet som personligt ombud och 

berättar bland annat följande:  

 En ökning noteras för individer som diagnostiserats med bland annat 

autism och utmattningssyndrom. 

 Samarbeten mellan myndigheter är till hjälp för individen, ett exempel är 

det befintliga samarbetet med budget och skuldrådgivning i Borås Stad 

som bland annat hjälpt individer i Svenljunga med skuldsanering. 

  Att det personliga ombudet ligger under arbetsmarknadsenheten 

möjliggör för fortsatt konstruktiv hjälp. Det finns en naturlig uppföljning. 

 2021 var det 36 klienter, 20 i Tranemo kommun och 16 i Svenljunga 

kommun. 

 Samverkan är en nyckelfaktor i att hjälpa utsatta individer 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Zora Björklund, Personligt ombud på 

arbetsmarknadsenheten.
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§ 23 Information om Ukraina   

Beslut 
Tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Madde Lind informerar hur flyktingsituationen i Ukraina eventuellt påverkar 

kommunerna. 

 Inga anvisade flyktingar från Migrationsverket till kommunerna, ännu.  

 Nyckeltal har presenterats som förslag, förslaget är att Svenljunga 

omhändertar 23 personer medan Tranemo tar emot 21 personer. Det 

cirkulerar andra siffror och nyckeltal men de ovannämnda är den senaste 

informationen från Migrationsverket. 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Madde Lind, enhetschef på arbetsmarknadsenheten. 
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§ 24 Information om lokaler  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
 Tittat på två olika lokaler. 

o En för ”aktiv kraft”. 

o Det andra i form av kontor och möteslokaler. 

 Ambitionen är att kunna finna en lokal inom budget 

 Lokalerna enheten tittat på är centralt belägna i Tranemo 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Mary Andersson, Verksamhetschef på 

arbetsmarknadsenheten.  
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§ 25 Information om psykisk ohälsa - 
ungdomar  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Mary Andersson informerar nämnden om den psykiska ohälsan bland ungdomar 

och informerar blanda annat om följande: 

 20 ungdomar totalt i både kommunerna. 

 Fall där psykisk ohälsa hos ungdomarna berott på att de har varit 

hemmasittandes under långa perioder. 

 Vissa ungdomar har för att få en typ av sysselsättning tilldelas praktik på 

arbetsmarknadsenheten. 

 Initiativ öppen dörr i båda kommunerna med syfte att vägleda ungdomar 

till sysselsättning i form av praktik och sommarjobb. 

 Procenten avseende ungdomsarbetslösheten hos arbetsförmedlingen är 

missvisande då det finns ett mörkertal. 

 Nästa steg för enheten är att identifiera ungdomar som varit arbetslösa en 

längre period. 

 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Mary Andersson, Verksamhetschef på 

arbetsmarknadsenheten.
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§ 26 Information från arbetsmarknadsenheten
  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Mary Andersson informerar om följande:  

 240 aktiva personer enheten jobbar med exklusive feriearbetarna. 

 Stormöte som behandlat vård-och omsorgscollege och jobb för ungdomar 

har avhandlats i Tranemo och ska hållas i Svenljunga. Diskussionerna 

ämnar bland annat mynna ut i hur förutsättningarna kan förbättras för 

ungdomarna.  

 Bidrag till kommunerna gällande feriearbeten och sommarjobben fördelas 

enligt den socioekonomiska uppsättningen i kommunerna.  

 De som är arbetslösa eller inte haft sysselsättning på 450 dagar är 

berättigade till introduktionsjobb. Även fast det inte genererar A-kassa är 

det ett jobbspår som skapar möjligheter. 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Mary Andersson, Verksamhetschef på 

arbetsmarknadsenheten. 
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§ 27 Internkontroll

Beslut 
Samverkansnämnden arbetsmarknad godkänner den interna kontrollen 2022. 

Sammanfattning 
Madde Lind presenterar den interna kontrollen och informerar om följande: 

 Avseende kontrollområdet ”att utvecklingsplan finns” är den i hög grad 
uppfylld. Endast ett fåtal som inte gjorts. 

 Kontrollområdet ”att arbetsprofil finns” bedöms som delvis uppfyllt. 
Flertalet är inte gjorda då coacherna bedömt att deltagarna inte varit redo. 

 Kontrollområdet ”att kontinuerlig uppföljnings anteckningar finns” bedöms 
som i hög grad uppfyllt. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Madde Lind, enhetschef på arbetsmarknadsenheten. 

Protokollsbilaga 

Internkontroll 

Expedieras 

Ekonomienheten 



1 (1) 

Internkontroll 

Protokollsbilaga samverkansnämnd arbetsmarknad 2022-05-04 § 27
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§ 28 Ekonomisk rapport  

Beslut 
Samverkansnämnden arbetsmarknad godkänner den ekonomiska redovisningen. 

Sammanfattning 
Ulrica Engblom presenterar ekonomisk rapport och informerar om följande: 

 Verksamheterna följer totalt sett budgeten 

 Inget avvikande att rapportera 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Ulrica Engblom, redovisningsansvarig. 
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§ 29 Anmälda delegationsbeslut  

Beslut 
Inga inkomna delegationsbeslut. 
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§ 30 Inkomna meddelanden  

Beslut 
Inga inkomna meddelanden. 
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§ 31 Nästa möte  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Nästa sammanträde är den 14 september, klockan 10.30 i Forumsalen, Tranemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


