KALLELSE
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-29 klockan 13:30-17:00 Stadshuset,
sal D
Mötet är öppet för allmänheten.
Gruppmöten kl. 12.30 till 13.30
S-, C-, MP-grupp: D-salen
M-, KD-, L-grupp: Översikten
SD-grupp: Avsikten
V-grupp: Insikten
Ordförande
Torbjörn Olsson (C)
Ledamöter
Kent Pettersson (S), vice ordförande
Klara Olander (M), 2:e vice ordförande
Sahro Hashi (S)
Ludwig Gustavsson (S)
Elisebeth Markström (S)
Jonas Augustsson (MP)
Jan Bonnier (M)
Eric Häggblom (KD)
Hans Lindberg (L)
Markko Piippo (SD)

Ersättare
Lars Fernvall (S)
Ingegerd Quisth (S)
Björn Fredlund (S)
Emmelie Österberg (S)
Mohammad Mouaid (C)
Inger Sjulsson (M)
Eva Widlundh Sjöström (M)
Sven Bengtsson (KD)
Thord Johansson (L)
Ole Thronborg (SD)
Ulrica Wirvén (V)
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1. Mötets öppnande
Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Informationsärenden (KAN19/3)




OFTA-projektet, projektledare
Aktuell situation på arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden, sektionschef
arbetsförmedlingen
Budgetarbetet 2020-2022, sakkunnig tjänsteman

3. Rapport från Campus Nyköping om arbetet med DUA-överenskommelsen gällande
nyanlända (KAN19/6)



Tjänsteskrivelse
Rapport

4. Medel till jobbspår för kortutbildade nyanlända (KAN19/28)



Tjänsteskrivelse
Underlag

5. Ekonomisk rapport per april 2019 (KAN19/2)



Tjänsteskrivelse
Rapport

6. Integrationspriser 2019 (KAN19/24)



Tjänsteskrivelse
Inkomna nomineringar

7. Delegationsbeslut (KAN19/4)


Förteckning över delegationsbeslut

8. Anmälningsärenden (KAN19/1)


Förteckning över anmälningsärenden

2. Informationsärenden år 2019, samlingsakt (KAN19/3)



OFTA-projektet, projektledare
Aktuell situation på arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden, sektionschef
arbetsförmedlingen
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Budgetarbetet 2020-2022, sakkunnig tjänsteman

3. Rapport från Campus Nyköping om arbetet med DUAöverenskommelsen gällande nyanlända (KAN19/16)
Ärendet i korthet
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) arbetar på Regeringens uppdrag med
att främja samverkan mellan olika aktörer som har betydelse för nyanländas möjligheter att
etablera sig i arbetslivet. Kommuner har möjlighet att få stöd från DUA för att tillsammans
med Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer pröva modeller för hur samverkan kan
fördjupas vad gäller nyanländas etablering i arbetslivet. DUA har utarbetat en modell som
bland annat bygger på att lokala jobbspår utvecklas i samarbete med arbetsgivare.
Nyköpings kommun har sedan år 2018 en DUA-överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har lämnat i uppdrag till Campus Nyköping att
samordna etableringsinsatserna inom ramen för överenskommelsen och Campus har nu
lämnat en rapportering. I nuläget finns tre upprättade jobbspår i Nyköping: Barnskötarspåret,
Vårdspåret och Restaurangspåret. Flera spår planeras och den största utmaningen beskrivs
vara att upprätta spår för nyanlända personer med låg eller ingen utbildningsbakgrund, så
kallade kortutbildade.
Rapporten från Campus lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna rapporten från Campus Nyköping om arbetet med DUA-överenskommelsen
gällande nyanlända, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
Expedieras till
Campus Nyköping
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse: Rapport från Campus Nyköping om arbetet med DUAöverenskommelsen gällande nyanlända (KAN19/16:3)
 Rapport om DUA -nyanlända (KAN19/16:2)

4. Medel till jobbspår för kortutbildade nyanlända (KAN19/28)
Ärendet i korthet
Antalet nyanlända elever som läser SFI och som har kort utbildning från hemlandet har ökat i
Nyköping. För närvarande är 150 personer inskrivna i studieväg ett och 150 personer i
studieväg två på SFI. Studieväg ett är för elever som har ingen eller mycket kort utbildning
från hemlandet och studieväg två är för elever som har utbildning från hemlandet men som
inte motsvarar vår grundskola. Campus beskriver att språkutvecklingen för många av dessa
elever går mycket långsamt och att bara ett fåtal elever i studieväg ett på SFI klarar alla fyra
kurser. Risken är stor att många kortutbildade nyanlända som går på SFI idag kommer att
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behöva försörjningsstöd efter etableringstiden då de har en lång väg kvar för att komma ut i
arbetslivet. Inom ramen för pågående DUA-samverkan mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen har upprättats flera jobbspår för nyanlända. Arbetet bedöms som mycket
framgångsrikt men ett tydligt behov av ett spår för de kortutbildade har lyfts särskilt. Campus
har nu tagit fram ett förslag till spår för kortutbildade som ska kunna göra att fler personer
klarar alla kurser på SFI och snabbare kan gå vidare till yrkesutbildning eller annan aktivitet.
Detta spår är att betrakta som ett jobbspår av förberedande karaktär som, till skillnad från
andra jobbspår som upprättats inom DUA-samverkan, inte tar sikte på ett bestämt yrke. För
att kunna realisera spåret för kortutbildade nyanlända behöver Campus 600 tkr för
höstterminen 2019 och därefter 1 860 tkr för år 2020. Campus Nyköpings förslag framgår av
bilaga till tjänsteskrivelse.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås använda 600 tkr av avsatta medel för
kommungemensamma integrationsåtgärder till att upprätta ett jobbspår för kortutbildade
nyanlända i enlighet med förslag från Campus Nyköping. Medlen lämnas till Campus som får
i uppdrag att anordna jobbspåret höstterminen 2019. Campus ska återrapportera uppdraget
vid nämndens sammanträden 2019-10-23 och 2019-12-11. Frågan om fortsatt finansiering
för år 2020 kommer att beaktas i nämndens budgetarbete.
Förslag till beslut
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att använda 600 tkr av avsatta medel för kommungemensamma integrationsåtgärder till att
finansiera ett jobbspår för kortutbildade nyanlända höstterminen 2019,
att ge Campus Nyköping i uppdrag att anordna jobbspåret för kortutbildade nyanlända enligt
lämnat förslag, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08, samt
att Campus återrapporterar uppdraget vid nämndens sammanträden 2019-10-23 och 201912-11.
Expedieras till
Campus Nyköping
Ekonomienheten
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse: Medel till jobbspår för kortutbildade nyanlända (KAN19/28:2)
 Förslag: Spår för kortutbildade nyanlända (KAN19/28:1)

5. Ekonomisk uppföljning per april 2019 (KAN19/2)
Ärendet i korthet
För perioden januari – april 2019 redovisas i BPA, kommunens verktyg för budget, prognos
och analys, en budgetavvikelse på - 410 tkr. Analysen av resultatet visar att kostnaden för
feriepraktiken släpar efter och kommer att öka fram till sommaren och hamna på budgeterad
kostnad. Den egentliga budgetavvikelsen är – 1 150 tkr och härleds till Sfi och Kommunala
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aktivitetsansvaret. Antalet studerande på Sfi och antalet ungdomar inom KAA är fler än
budgeterat och intäkterna från Migrationsverket ligger på en lägre nivå än budgeterat.
Prognosen för helår pekar mot en differens jämfört med budget på – 2 200 tkr baserat på att
det idag inte finns något som pekar på förändringar i volymerna för Sfi och KAA eller
intäkterna från Migrationsverket.
Orsakerna till de avvikande volymerna på Sfi och KAA kommer att diskuteras på kommande
möten med Campus Nyköping.
Förslag till beslut
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – april enligt tjänsteskrivelse daterad
2019-05-10.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse: Ekonomisk uppföljning för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
jan - april 2019 (KAN19/2:4)
 Månadsrapport Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, jan - april 2019 (KAN19/2:5)

6. Integrationspriser 2019 (KAN19/24)
Ärendet i korthet
Följande nomineringar till integrationspriser 2019 (avser verksamhet 2018) hade inlämnats
efter annonsering i Södermanlands Nyheter och information på kommunens webbplatser:
Förskolebussen (2)
Livboj 18
Campus Nyköping
Framtidsgymnasiet
Familjecentralen i Brandkärr
Toleransprojektet
Friluftsfrämjandet/Ung i Brandkärr (2)
Onyx Innebandy
Nomineringarna finns i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Priser kan utdelas i tre kategorier:
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1 Skola/klass eller annan pedagogisk verksamhet i kommunen som kan visa ett gott exempel
på utveckling av integration och mångfald.
2 Företag, organisation, nätverk eller förening som kan visa ett gott exempel på mångfald
och integration.
3 Dessutom finns möjligheten att utdela ett hederpris utan prissumma till ett företag som
bidragit till mångfald och integration.
De kriterier som ska uppfyllas är:





Verksamheten bidrar till möten mellan människor med olika bakgrund,
använder resurser och möjligheter från det mångkulturella samhället, samt
ökar kunskapen och har synliga resultat

Nämndens arbetsgrupp för integrationspriserna föreslår att priser 2019 tilldelas förskolorna
Ekorren och Malmbryggshagen för verksamheten med Förskolebussen, Toleransprojektet på
gymnasiet (båda är pedagogiska verksamheter) samt Onyx innebandy (förening).
Motiveringarna är:
Att Förskolebussen bidrar till en förbättrad integration genom att barn deltar i aktiviteter som
minskar fördomar och ökar förståelsen mellan individer med olika bakgrund.
Att Toleransprojektet bidrar till en förbättrad integration genom att ungdomar deltar i
aktiviteter som minskar fördomar och ökar förståelsen mellan individer med olika bakgrund.
Att Onyx genom projektet ”En tröja till alla” i idrottssvaga bostadsområden i Nyköping brutit
ny mark för innebandysporten, inte minst gällande deltagande av personer med annat
modersmål än svenska.
Förslag till beslut
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att förskolorna Ekorren och Malmbryggshagen, för verksamheten Förskolebussen, tilldelas
Nyköpings kommuns integrationspris 2019 med prissumman 2 500 kr vardera,
att Toleransprojektet tilldelas Nyköpings kommuns integrationspris 2019 med prissumman 5
000 kr
att Onyx tilldelas Nyköpings kommuns integrationspris 2019 med prissumman 10 000 kr,
samt
att 20 000 kr till integrationspriserna avsätts från nämndens ofördelade medel.
Expedieras till
Ekonomi
Förskolorna Ekorren och Malmbryggshagen
Onyx
BUK/Toleransprojektet
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse: Kommunens integrationspriser 2019 (KAN19/24:14)
 Redovisning av inkomna nomineringar till integrationspris 2019 (KAN19/24:13)

7. Delegationsanmälningar år 2019, samlingsakt (KAN19/4)
Ärendet i korthet
För att ta del av anmälda delegationsbeslut på nämndsammanträde, var god kontakta
nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna
hinner tas fram.
För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.
Förslag till beslut
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga bifogad förteckning över anmälda delegationsanmälningar till handlingarna.
Beslutsunderlag
 KAN 2019-05-29 Delegationsbeslut (761337)

8. Anmälningsärenden år 2019, samlingsakt (KAN19/1)
Ärendet i korthet
För att ta del av inkomna anmälningsärenden på nämndsammanträde, var god kontakta
nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna
hinner tas fram.
För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.
Förslag till beslut
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att lägga bilagd förteckning över inkomna anmälningsärenden till handlingarna.
Beslutsunderlag
 KAN 2019-05-29 Anmälningar (761336)
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Ärende 3
Rapport från Campus Nyköping om arbetet med DUAöverenskommelsen gällande nyanlända
(KAN19/16)
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Tjänsteskrivelse
Beställarkontor
Anna Ulf

Dnr
KAN19/16

Datum
2019-05-08

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Rapport från Campus Nyköping om arbetet med DUAöverenskommelsen gällande nyanlända
Ärendet i korthet
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) arbetar på Regeringens
uppdrag med att främja samverkan mellan olika aktörer som har betydelse för
nyanländas möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Kommuner har möjlighet att få
stöd från DUA för att tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra relevanta
aktörer pröva modeller för hur samverkan kan fördjupas vad gäller nyanländas
etablering i arbetslivet. DUA har utarbetat en modell som bland annat bygger på att
lokala jobbspår utvecklas i samarbete med arbetsgivare. Nyköpings kommun har
sedan år 2018 en DUA-överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Kompetensoch arbetsmarknadsnämnden har lämnat i uppdrag till Campus Nyköping att
samordna etableringsinsatserna inom ramen för överenskommelsen och Campus
har nu lämnat en rapportering. I nuläget finns tre upprättade jobbspår i Nyköping:
Barnskötarspåret, Vårdspåret och Restaurangspåret. Flera spår planeras och den
största utmaningen beskrivs vara att upprätta spår för nyanlända personer med låg
eller ingen utbildningsbakgrund, så kallade kortutbildade.
Rapporten från Campus lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna rapporten från Campus Nyköping om arbetet med DUAöverenskommelsen gällande nyanlända, bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2019-05-08
Anna Ulf
Sakkunnig tjänsteman

Beslutet skickas till
Campus Nyköping

Postadress
Nyköpings kommun
Beställarkontor
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn 0155-24 83 47
anna.ulf@nykoping.se
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Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
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Rapport om DUA-nyanlända till nämnden – maj 2019
Inledning
Samverkan för DUA-nyanlända startade upp under januari 2018 i Nyköping. DUA, som står för
Delegationen Unga och nyanlända till arbete, omfattar framför allt flyktingar, som har haft
uppehållstillstånd i max tre år. Fokus i DUA-samverkan mellan Nyköpings kommun och
Arbetsförmedlingen, är att hitta effektiva vägar till arbete och självförsörjning för gruppen.
DUA:s arbete på riksplanet syftar till att ta fram metoder och mallar, samt att sprida goda exempel,
för att stötta kommunerna i deras arbete med nyanlända. DUA lyfter särskilt fram skapande av
jobbspår som ett kraftfullt verktyg i detta sammanhang.
I ett jobbspår kan man ha parallella aktiviteter, såsom svenska, yrkesutbildning och språkpraktik. I
vanliga fall läser de nyanlända ofta bara Svenska för invandrare (SFI) 15 timmar i veckan (exklusive
hemmastudier), men i ett jobbspår har man ett heltidsupplägg. Detta ger eleverna en större chans
att träna sin svenska och ger dem ett tydligt mål att arbeta mot. Emellertid ställer detta krav på
eleverna att de ska klara av studera yrkeskurser på gymnasienivå med tillhörande böcker, när deras
svenskkunskaper är på SFI-nivå. Takten är därför anpassad i början av jobbspåret.
Inför framtagandet av ett jobbspår handlar det, dels om att identifiera företag och organisationers
behov av att rekrytera, dels att finna de nyanlända som skulle kunna ta aktuella arbeten vid
arbetsplatserna.
Den målgrupp som främst valts att starta med i Nyköping är elever på SFI C- eller D-nivå. Det
innebär att de flesta har möjlighet att förstå och bli förstådda genom sitt svenska språk. När
målgruppen inte har räckt till för att fylla jobbspårsplatser, har det även tittats på personer som varit
längre tid i Sverige, samt även de som i vissa fall blivit klara med sin SFI och idag går på Svenska som
andraspråk (SVA).
Här nedan redovisas de jobbspår som finns i Nyköping:

Barnskötarspåret
Utbildning: Barn- och fritidsutbildning (gymnasienivå). 1100 gymnasiepoäng.
Tidsomfattning: cirka 3 år (delvis beroende av elevernas språkutveckling)
Planerat nästa intag: inget nytt planerat i nuläget.
Två grupper startade upp sina jobbspår under 2018 (2018-05-21 och 2018-08-13). De är idag i
samma grupp, och har avslutat sina språkpraktiker sen början av året, för att kunna öka på takten i
sina yrkesstudier.
Totalt är det just nu 17 personer i denna grupp. Från början var de 23 personer, men på grund av
avbrott har gruppen minskat. Som ni ser nedan finns flera olika orsaker till avhoppen:
- (1 person) olämplig för yrket
- (1) ohälsa
- (1) saknade motivation och ork
- (1) stor frånvaro i studierna, bla pga timanställning inom barnomsorgen
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- (1) övergång till ordinarie Barn- och fritidsutbildningen
- (1) hängde ej med i studier pga stor frånvaro. Fått ny chans i senaste gruppstarten 11 mars – 19.
Nya gruppen som startat 11 mars 2019, med 14 personer (9 Nyköpingsbor, fyra från Trosa och en
från Oxelösund). Dessa varvar nu svensk- och yrkesstudier med språkpraktik ute på förskolor och
fritids.
Sammantaget – alla grupper - på barnskötarspåret:




Totalt är det 31 personer som går jobbspår till barnskötare.
27 kvinnor och 4 män (inga män i senaste intaget)
25 Nyköpingsbor, 4 från Trosa och 2 Oxelösund.

Slutligen kan det konstateras, liksom i tidigare rapport till nämnden (UAIN) 2018, att friskolorna
ställer upp med en stor del av språkpraktikplatserna – sett till deras antal. Det har varit svårt att få
platser i den kommunala förskolan. Endast 5 platser kommer härifrån. Det beror dels på att det är
många andra aktörer, som vill ha praktikplatser, dels på att personalen i övrigt är stressad och
underbemannad, säger de förskolechefer som kontaktats. Tilläggas kan också att Trosa-eleverna
har sina praktiker i Trosa, och det sköts av Trosas egen DUA-samordnare. Oxelösundselevers
praktiker sköts av oss i Dua-Nyköping. De har i huvudsak haft sina praktiker i Nyköping.

Vårdspåret
Utbildning: Vårdbiträdesutbildning (gymnasienivå). 800 gymnasiepoäng (2/3-delar av
undersköterskeprogrammet).
Tidsomfattning: cirka 2-3 år (delvis beroende av elevernas språkutveckling)
Planerat nästa intag: oklart i nuläget.
Den grupp som idag går på vårdspåret startade under september 2018.
Allt fler i gruppen börjar passera SFI-stadiet. I princip alla beräknas vara på SVA-nivå till hösten.
Den 21 september 2018 startade gruppen med 18 personer. Det var inte lika lätt att hitta personer
till utbildningen som det var till barnskötarspåret. Arbetsförmedlingen fick verkligen leta bland sina
arbetssökande för att hitta rätt personer.
Sen starten har gruppen tyvärr minskat till 12 personer, där skälen till avslut varit liknande de för
barnskötarspåret.




Totalt är det 12 personer som går utbildningen till vårdbiträde.
10 kvinnor och 2 män
9 Nyköpingsbor, 2 från Trosa och en Oxelösund.

Det har varit relativt lätt att få tillgång till språkpraktikplatser inom vården, medan det som sagt har
varit svårare att hitta rätt personer till själva jobbspåret. Både Kommunala och privata aktörer
bidrar med språkpraktikplatser.
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Restaurangspår/kock/köksbiträde
Den 25 mars 2019 startade Campus Nyköping och DUA-gruppen upp en utbildning mot kock och
köksbiträde. De förstnämnda kommer att ha utbildning 50 veckor, medan ambitionen mot
köksbiträde är på 30 veckor. En stor del av utbildningen är med praktikinslag ute i ”verkligenheten”
på hotell-, restaurang- och storkök. Bland annat kommer de storkök som övertagits av Kommunen
vara inblandade här.
Av de 15 elever, som nu har startat är 7 stycken, sådana som kan betraktas som DUA-nyanlända,
medan övriga 8 sökt utbildningen via Campus Nyköpings ordinarie antagningssystem, alternativt
hittats på andra vägar. I DUA-delen handlar det främst om kvinnor. En är man.

Städspår
DUA-gruppen i Nyköping, har märkt att det finns behov av att anställa inom lokalvårdsbranschen.
Under december 2018, startades därför upp ett ”mini-spår” där två företag var intresserade av att
anställa personer från den nyanlända gruppen. Efter att företagen intervjuat sex personer, valde man
att starta med fyra av dem. Under tre månader har dessa haft praktik varvat med SFI och
samtalsgrupp med Röda korset. Kontinuerligt gjordes uppföljningar av DUA:s praktiksamordnare, för
att se till att allt gick enligt plan. Spåret som avslutades i början av mars 2019, resulterade i att 2 av
de 4 som startat har fått anställningar. Det har inte handlat om fast- eller heltid ännu, men
förhoppningen är att deras anställningsgrad ska öka med tiden. I de övriga två fallen där man inte
erhöll anställningar, beror det i ett fall på flytt, i ett annat på personliga skäl.
DUA-gruppen får fundera på om det ska startas upp något liknande framöver. Enligt
Arbetsförmedlingens prognoser finns ett ”relativt stort anställningsbehov” inom branschen i
Sörmland.

Andra spår
Undertecknad och kollegor har bland annat undersökt möjligheter att starta upp ett ”Bovärdsspår”
för fastighetsbolagen (framför allt Nyköpingshem och Viktoria park). Andra kommuner i Sverige har
jobbspår inom branschen. Tyvärr har företagen inte visat något intresse för detta i nuläget.
Även bland matvarubutikerna har det undersökts att finna möjligheter till spår. I princip har det bara
varit ICA Maxi, som varit intresserade, då de ser nyttan med att anställa personer med utländsk
bakgrund som överensstämmer med en stor del av deras kundgrupp. Eftersom det handlade om ett
mycket begränsat antal personer, har uppdraget lämnats över till Arbetsförmedlingen.
Just nu håller undertecknad att undersöka möjligheterna till att starta jobbspår inom
”fordonsmekanikerbranschen”. Kontakter har tagits och vi får se var det landar.

Stor utmaning med de kortutbildade
För merparten av de kortutbildade nyanlända (förgymnasial utbildning kortare än 9 år), har DUAsamverkan sen årsskiftet 2018/19, skapat extra insatser på Campus Nyköping för dem. De har nu i de
flesta fall extra läs- och skrivträning, och kan även studera grundläggande matematik och
samhällskunskap. Dessa insatser kallas för SFI Bas. Förhoppningen är att detta ska leda till att de når
nya nivåer i sitt svenska språk, att de tex. kan klara av de jobbspår som erbjuds, komma in på
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar och arbeten på arbetsmarknaden. Idag har många
en bit kvar till detta.
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Skolverket har tagit fram nya kurser och nya orienteringskurser för den här målgruppen. Campus
Nyköping kan skapa utbildningspaket, som har stor möjlighet att bli framgångsrika. Förutsättningen
är att Campus Nyköping får uppdraget och finansiering av uppdraget.

Mål och statistik
Ny statistik från Arbetsförmedlingen, gällande nyanlända och etablering
Nyanlända med etableringsplan (EPA) som studerar
vuxenutbildning under plan.
Nyanlända i etableringsprogram (ETP) som studerar
vuxenutbildning.
Omsättning till arbete eller studier för de som avslutat
EPA/ETP och deltar i arb.markn.pol.program

2019 - 03
16,1%
(13,5)
37,3%
(11,8)
9,7%
(6,0)

2018 - 03
4,3%
(11,2)
1,6%
(3,7)
3,8%
(6,0)

Diff 12 mån
11,7%
(2,3)
35,7%
(8,1)
5,9%
(0,0)

*Inom parentes är siffror från riket samma period.

I Dua-överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering, finns två delmål
(nyckeltal):
Nyckeltal för arbete och studier
Detta mäter utrikesfödda personer i % som är i arbete eller reguljära studier 90 dagar efter avslutat
etableringsplan (EPA) eller etableringsprogram (ETP) (EPA och ETP varar i regel under två år).
Styrgruppen satte detta mål till 35% för 2018. Utfallet blev 45%.
Nyckeltal för självförsörjningsgrad
Här mäts utrikesfödda personer utan försörjningsstöd efter 4 år i Sverige. Eftersom måttet alltid
lämnas med ett års eftersläpning från SCB, finns inga siffror för 2018 ännu. För 2018 har styrgruppen
satt målet till 60%.

Siffror från Arbetsförmedlingens etableringsprogram i Nyköping april 2019:
Ålder
18 - 24
25 - 49
50 - 65

Kvinnor
25 (30)
94 (116)
12 (14)

Män
17 (24)
71 (88)
17 (25)

*Inom parentes är siffror från sept. 2018

Avslutande tankar
Styrgruppen har diskuterat en utvidgning av målgruppen i överenskommelsen DUA-nyanlända. De
personer som per definition är nyanlända minskar stadigt, samtidigt som det finns många personer
med utländsk bakgrund, som har varit här i Sverige många år med liknande situation. I den
sistnämnda gruppen har många fortfarande svårt att komma ut på arbetsmarknaden och in i det
svenska samhället. Det finns en poäng med att även de kan omfattas av DUA-samverkan.
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Utanförskapet fortsätter även om de inte längre är nyanlända. Styrgruppen kommer att fortsätta
diskutera detta framöver.
Dua-samordnare
10 maj 20119
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Ärende 4
Medel till jobbspår för kortutbildade nyanlända
(KAN19/28)

Page 15 of 43

Tjänsteskrivelse
Beställarkontor
Anna Ulf

Dnr
KAN19/28

Datum
2019-05-08

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Medel till jobbspår för kortutbildade nyanlända
Ärendet i korthet
Antalet nyanlända elever som läser SFI och som har kort utbildning från hemlandet
har ökat i Nyköping. För närvarande är 150 personer inskrivna i studieväg ett och
150 personer i studieväg två på SFI. Studieväg ett är för elever som har ingen eller
mycket kort utbildning från hemlandet och studieväg två är för elever som har
utbildning från hemlandet men som inte motsvarar vår grundskola. Campus
beskriver att språkutvecklingen för många av dessa elever går mycket långsamt och
att bara ett fåtal elever i studieväg ett på SFI klarar alla fyra kurser. Risken är stor att
många kortutbildade nyanlända som går på SFI idag kommer att behöva
försörjningsstöd efter etableringstiden då de har en lång väg kvar för att komma ut i
arbetslivet. Inom ramen för pågående DUA-samverkan mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen har upprättats flera jobbspår för nyanlända. Arbetet bedöms
som mycket framgångsrikt men ett tydligt behov av ett spår för de kortutbildade har
lyfts särskilt. Campus har nu tagit fram ett förslag till spår för kortutbildade som ska
kunna göra att fler personer klarar alla kurser på SFI och snabbare kan gå vidare till
yrkesutbildning eller annan aktivitet. Detta spår är att betrakta som ett jobbspår av
förberedande karaktär som, till skillnad från andra jobbspår som upprättats inom
DUA-samverkan, inte tar sikte på ett bestämt yrke. För att kunna realisera spåret för
kortutbildade nyanlända behöver Campus 600 tkr för höstterminen 2019 och
därefter 1 860 tkr för år 2020. Campus Nyköpings förslag framgår av bilaga till
tjänsteskrivelse.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås använda 600 tkr av avsatta
medel för kommungemensamma integrationsåtgärder till att upprätta ett jobbspår för
kortutbildade nyanlända i enlighet med förslag från Campus Nyköping. Medlen
lämnas till Campus som får i uppdrag att anordna jobbspåret höstterminen 2019.
Campus ska återrapportera uppdraget vid nämndens sammanträden 2019-10-23
och 2019-12-11. Frågan om fortsatt finansiering för år 2020 kommer att beaktas i
nämndens budgetarbete.

Postadress
Nyköpings kommun
Beställarkontor
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset

Tfn 0155-24 83 47
anna.ulf@nykoping.se
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Förslag till beslut
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att använda 600 tkr av avsatta medel för kommungemensamma
integrationsåtgärder till att finansiera ett jobbspår för kortutbildade nyanlända
höstterminen 2019 samt
att ge Campus Nyköping i uppdrag att anordna jobbspåret för kortutbildade
nyanlända enligt lämnat förslag, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08 samt
att Campus återrapporterar uppdraget vid nämndens sammanträden 2019-10-23
och 2019-12-11
Anna Ulf
Sakkunnig tjänsteman

Beslutet skickas till
Campus Nyköping
Ekonomienheten
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2019-05-20

Förslag till spår för kortutbildade nyanlända
För närvarande har vi cirka 150 elever inskrivna i sfi studieväg ett, som är
studievägen för de som har ingen eller mycket kort utbildning med sig från sitt
hemland. I studieväg två, som är studievägen för de som har utbildning från sitt
hemland men där utbildningen inte motsvarar vår grundskola, finns 150 elever
inskrivna.
De vi ser är att språkutvecklingen går mycket långsamt för de flesta elever inom
studieväg ett men även för många inom studieväg två. Arbetsförmedlingen har i
uppdrag att komplettera sfi med andra aktiviteter men det är mycket få aktiviteter i
deras utbud som verkligen passar dessa deltagare. Campus Nyköpings uppdrag
har hittills varit att erbjuda sfi 15 h/vecka samt de obligatoriska 60 timmarna
samhällsorientering. Vi tror att vi kan nå bättre och snabbare resultat om vi kan
erbjuda utökade studier som är sammanhållna, med variation inom fler områden.
Skolverket har tagit fram nya grundläggande kurser och förslag på vad nya
orienteringskurser för den här målgruppen kan innehålla. Innehållet kan vara
grundläggande färdigheter av vardaglig karaktär. Vi skulle vilja starta upp olika
spår för kortutbildade enligt följande förslag:

BAS innehåller extra svenska, kommunikation och rörelse,
vardagsmatematik, med modersmålsstöd.
SO är samhällsorientering för nyanlända på modersmål.
YAP är orienteringskurs som innehåller yrkes- och
arbetslivssvenska med praktik.
Exempel på orienteringskurser: digital kompetens,
förberedande matematik, förberedande engelska,
samhällskunskap, yrkes- och arbetslivssvenska med praktik.
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I dagsläget klarar sig endast ett fåtal elever igenom alla fyra kurser som ingår i
studieväg ett. Det är högst troligt att den grupp av elever som inte kommer igenom
alla fyra kurser hamnar hos försörjningsstöd efter etableringstiden. Med vårt
förslag tror vi att många fler kan klara alla kurser och därefter kunna delta i
yrkesutbildningar av olika slag.
För att kunna genomföra förslaget behöver vi finansiering för lärartjänst och
studiehandledartjänster till en kostnad av 600.000 kr för höstterminen 2019 och
1.860.000 kr för 2020 och framåt.

Campus Nyköping
Skolchef

Rektor för sfi
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Ärende 5
Ekonomisk uppföljning per april 2019
(KAN19/2)
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Tjänsteskrivelse
Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden
Torbjörn Ekman

Dnr
KAN19/2

Datum
2019-05-10

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk uppföljning för Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden jan - april 2019
Ärendet i korthet
För perioden januari – april 2019 redovisas i BPA, kommunens verktyg för budget,
prognos och analys, en budgetavvikelse på - 410 tkr. Analysen av resultatet visar att
kostnaden för feriepraktiken släpar efter och kommer att öka fram till sommaren och
hamna på budgeterad kostnad. Den egentliga budgetavvikelsen är – 1 150 tkr och
härleds till Sfi och Kommunala aktivitetsansvaret. Antalet studerande på Sfi och
antalet ungdomar inom KAA är fler än budgeterat och intäkterna från
Migrationsverket ligger på en lägre nivå än budgeterat. Prognosen för helår pekar
mot en differens jämfört med budget på – 2 200 tkr baserat på att det idag inte finns
något som pekar på förändringar i volymerna för Sfi och KAA eller intäkterna från
Migrationsverket
Orsakerna till de avvikande volymerna på Sfi och KAA kommer att diskuteras på
kommande möten med Campus Nyköping.

Förslag till beslut
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – april enligt tjänsteskrivelse
daterad 2019-05-10.

Torbjörn Ekman
Sakkunnig tjänsteman

Postadress
Nyköpings kommun
Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden
611 83 NYKÖPING

Besöksadress

Tfn
torbjorn.ekman@nykoping.se
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Nyköpings kommun
År: 2019

Period: April

Resultatrapport - Verksamhetsindelad:1)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Nämnd

Högskoleutbildning

Utfall
2018

Utfall
Jan - Apr
2018

Budget
Jan - Apr
2019

Utfall
Jan - Apr
2019

-18 233

-18 643

-410

-54 700

-54 693

-56 893

-2 193

-2 200

-53 014

-17 957

-582

-485

97

-1 747

-1 740

-1 740

7

0

-1 609

-522

-18

-18

-72

-24

-13 482

-14 710

-1 228

-40 447

-40 447

-42 647

-2 200

-2 200

-37 535

-12 728

-2 000

-2 000

-0

-6 000

-6 000

-6 000

0

0

-6 683

-2 228

-185

-185

-0

-556

-556

-556

0

0

-542

-181

-1 027

-287

740

-3 080

-3 080

-3 080

0

0

-4 000

-1 333

-957

-957

-0

-2 870

-2 870

-2 870

0

0

-2 574

-941

Till nämndens förfogande
Vuxenutbildning

Avv Budg
et- Progn
os 4 2019

Förändr
Prognos
4 jmf med
Prognos
2

Avv Budg
et-Utfall
Jan - Apr
2019

Budget
2019

Prognos
2 2019

Prognos
4 2019

Ungdomsmottagning
Communicare
Arbetsmarknadsåtgärder
Feriepraktik
Flyktingverksamhet
Servicekontor
1) Morar Adriana

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Kommentarer utfall perioden, Användare: Ekman Torbjörn
Kompetens- och arbetsmarknadens utfall för perioden januari - april 2019 ska justeras utifrån att kostnaden för feriepraktik släpar efter i redovisningen.
Faktiskt utfall är minus 1 150 tkr.
Orsakerna är högre volymer på Sfi och Kommunala aktivitetsansvaret samt lägre intäkter från Migrationsverket än budgeterat.
I kronor motsvarar det en högre kostnad för Sfi på 515 tkr och för KAA 123 tkr. Intäkterna har för januari - april har varit 590 tkr lägre.
Kommentarer prognos, Användare: Ekman Torbjörn
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens prognos för 2019 pekar på en differens mot budget på minus 2 200.
Denna prognos baseras på att volymerna på Sfi och KAA fortsatt ligger på en hög nivå och intäkterna från Migrationsverket inte ökar under resterande månader.
Det finns inget idag som pekar på att detta skulle förändras i någon större grad resterande månader 2019.

Ekman Torbjörn, 2019-05-10 08:46
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Åtgärder, Användare: Ekman Torbjörn
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden kommer att diskutera volymfrågan avseende Sfi och KAA med Campus Nyköping.

Ekman Torbjörn, 2019-05-10 08:46
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Ärende 6
Integrationspriser 2019
(KAN19/24)
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Tjänsteskrivelse
Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden
Christian Hårleman

Dnr
KAN19/24

Datum

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunens integrationspriser 2019
Ärendet i korthet
Följande nomineringar till integrationspriser 2019 (avser verksamhet 2018) hade
inlämnats efter annonsering i Södermanlands Nyheter och information på
kommunens webbplatser:
Förskolebussen (2)
Livboj 18
Campus Nyköping
Framtidsgymnasiet
Familjecentralen i Brandkärr
Toleransprojektet
Friluftsfrämjandet/Ung i Brandkärr (2)
Onyx Innebandy
Nomineringarna finns i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Priser kan utdelas i tre kategorier:
1 Skola/klass eller annan pedagogisk verksamhet i kommunen som kan visa ett gott
exempel på utveckling av integration och mångfald.
2 Företag, organisation, nätverk eller förening som kan visa ett gott exempel på
mångfald och integration.
3 Dessutom finns möjligheten att utdela ett hederpris utan prissumma till ett företag
som bidragit till mångfald och integration.
De kriterier som ska uppfyllas är:




Verksamheten bidrar till möten mellan människor med olika bakgrund,
använder resurser och möjligheter från det mångkulturella samhället, samt
ökar kunskapen och har synliga resultat

Postadress
Nyköpings kommun
Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Stora Torget

Tfn 0155-457908
christian.harleman@nykoping.se
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Nämndens arbetsgrupp för integrationspriserna föreslår att priser 2019 tilldelas
förskolorna Ekorren och Malmbryggshagen för verksamheten med Förskolebussen,
Toleransprojektet på gymnasiet (båda är pedagogiska verksamheter) samt Onyx
innebandy (förening).
Motiveringarna är:
Att Förskolebussen bidrar till en förbättrad integration genom att barn deltar i
aktiviteter som minskar fördomar och ökar förståelsen mellan individer med olika
bakgrund.
Att Toleransprojektet bidrar till en förbättrad integration genom att ungdomar deltar i
aktiviteter som minskar fördomar och ökar förståelsen mellan individer med olika
bakgrund.
Att Onyx genom projektet ”En tröja till alla” i idrottssvaga bostadsområden i
Nyköping brutit ny mark för innebandysporten, inte minst gällande deltagande av
personer med annat modersmål än svenska.

Förslag till beslut
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att förskolorna Ekorren och Malmbryggshagen, för verksamheten Förskolebussen,
tilldelas Nyköpings kommuns integrationspris 2019 med prissumman 2 500 kr
vardera,
att Toleransprojektet tilldelas Nyköpings kommuns integrationspris 2019 med
prissumman 5 000 kr
att Onyx tilldelas Nyköpings kommuns integrationspris 2019 med prissumman
10 000 kr, samt
att 20 000 kr till integrationspriserna avsätts från nämndens ofördelade medel.

Christian Hårleman
Sakkunnig tjänsteman

Beslutet skickas till
Ekonomi
Förskolorna Ekorren och Malmbryggshagen
Onyx
BUK/Toleransprojektet
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Ärende 7
Delegationsanmälningar år 2019, samlingsakt
(KAN19/4)
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Utskriftsdatum
2019-05-20

Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden
Delegationsbeslut
Pt
2.1.2
b

Dnr
Cam19/13:5

Handlingsrubrik
Beslutande
Personuppgiftsbiträdesavtal träffat mellan Kompetens- och
Divisionschef
arbetsmarknadsnämnden och Natur & Kultur. Beslutsdatum: 2019-0411. KAN:s delegationsordning punkt 1.2.1b delegat Divisionschef.
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Beslutsdatum
2019-04-11

Ärende 8
Anmälningsärenden år 2019, samlingsakt
(KAN19/1)
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Utskriftsdatum
2019-05-20

Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnde
n
Anmälningar
Nr
1

Från
Beställarkontoret

2

Beställarkontoret

Handlingsrubrik
Månadsrapport, april 2019 - från kommunernas aktivitetsansvar samt månadsrapport
från mucf projektet "Vägar till Arbetslivet"
Inbjudan till utbildning gällande statsbidrag inom flyktingmottagande - söker din
kommun det man har rätt till ?

Page 43 of 43

Dnr
KAN19/5:9
KAN19/1:13

