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KAN § 37 Dnr KAN19/3 

Mötets öppnande 

Ordförande redogör för ändring i dagordningen i form av att 
informationsärende 1 Presentation av ny medarbetare på Beställarkontoret 
utgår på grund av sjukdom samt att informationsärende Information om 
integrationspedagogernas arbete behandlas som informationsärende 1. 
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KAN § 38 Dnr KAN19/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Information om integrationspedagogernas arbete 

 
Skolchef Henrik 
Eriksson, 
verksamhetschef 
Glenn 
Andersson och 
enhetschef 
Henrika 
Lundberg 
 

2 Information om Polisens och Räddningstjänstens 
integrationsarbete 
 

Funktionschef 
Henrik Lundh 
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KAN § 39 Dnr KAN19/33 
 
Ansökan om projektmedel: Stöd till nyanlända som vill starta eget 
 
En ansökan om tilldelning av statsbidrag för integrationsinsatser till 
rådgivning och utbildning för arabisktalande utlandsfödda som vill starta eget 
har inkommit till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Ansökan från 
Nyföretagarcentrum Östra Sörmland medföljer denna tjänsteskrivelse som 
bilaga. 
 
Den föreslagna insatsen knyter an till likande insatser som genomförts i 
kommunen under de senaste åren. Näringslivsenheten bedömer att 
Nyföretagarcentrum, med stöd av sina erfarenheter från tidigare satsningar, 
har goda förutsättningar att kunna genomföra den beskrivna verksamheten. 
Rådgivning på svenska och arabiska föreslås kombineras med en kurs på 
lätt svenska med förklaring på arabiska. Cirka 20 personer beräknas kunna 
delta i utbildning och rådgivning under hösten 2019. Kostnaden är 100 000 
kr. Näringslivsenheten föreslås göra en överenskommelse med 
Nyföretagarcentrum om genomförandet av verksamheten. 
Näringslivsenheten ansvarar även för uppföljning och återapportering om 
utfall 2019 till Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens första 
sammanträde 2020. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Christian Hårleman, som även 
svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Klara Olander (M), Jan Bonnier (M), Markko Piippo 
(SD) och Torbjörn Olsson (C). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
att ge Näringslivsenheten i uppdrag att göra en överenskommelse med 
Nyföretagarcentrum Östra Sörmland om genomförande av den föreslagna 
verksamheten 
 
att Näringslivsenheten ansvarar för uppföljning av verksamheten och 
återrapportering till nämnden senast 15 januari 2020, samt 
 
att Näringslivsenheten tilldelas 100 000 kr av resterande statsbidrag för 
integration 2019 för genomförandet av uppdraget 
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KAN § 39 Dnr KAN19/33 
 
Beslutet skickas till 
Näringslivsenheten 
Nyföretagarcentrum Östra Sörmland 
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KAN § 40 Dnr KAN19/19 
 
Återrapportering från Arbetsmarknadsenheten av uppdrag att 
administrera extratjänster inom kommunens verksamheter 
 
Regeringen införde i november 2015 så kallade extratjänster. Verksamheter 
inom offentlig och även ideell sektor ska kunna få tjänster som går till 
långtidsarbetslösa eller nyanlända subventionerade av staten med 100 
procent av lönekostnaderna. Utbildnings-arbetsmarknads- och 
integrationsnämnden (UAIN) fattade 2018-10-24 beslut (UAIN18/45) att 
lämna uppdrag till division Social omsorg (DSO) att administrera 
extratjänster i kommunens verksamheter. Beslutet gällde under förutsättning 
att anställningsformen extratjänster fortsatt finns att tillgå under år 2019 och 
DSO skulle återrapportera uppdraget till nämnden 2019-04-24 och 2019-10-
23. Ansvaret för arbetsmarknadsfrågor ligger under mandatperioden 2019-
2022 hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN) som nu tagit 
emot en andra återrapportering från Arbetsmarknadsenheten, DSO. 
 
Rapporten från Arbetsmarknadsenheten, DSO lämnas som bilaga till 
tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet föredras av projektledare Birgitta Falkeborn (DSO), som även svarar 
på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Jan Bonnier (M), Elisebeth Markström (S) och 
Markko Piippo (SD).  
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna återrapportering från Arbetsmarknadsenheten, division Social 
omsorg av uppdrag att administrera extratjänster inom kommunens 
verksamheter, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-10-08 
 
Beslutet skickas till 
Division Social omsorg 
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KAN § 41 Dnr KAN19/6 
 
Återrapportering från Campus Nyköping av uppdrag att samordna 
etableringsinsatser och språkpraktik för nyanlända inom ramen för 
DUA-överenskommelse 
 
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 etableringsinsatser och språkpraktik för nyanlända inom ramen för 
överenskommelsen och Campus har nu lämnat en rapportering. I nuläget 
finns fyra pågående jobbspår i Nyköping: Barnskötarspåret, Vårdspåret, 
Restaurangspåret och Byggspåret. Ett Fordonsmekarspår planeras i 
samarbete med Fordonsprogrammet på Skavsta och en ESF-ansökan är 
inlämnad för att även upprätta ett spår för Vårdnära service. Eventuellt kan 
också ett spår för arbete inom LSS bli aktuellt. Totalt har 90 personer hittills 
ingått i ett jobbspår. Inom DUA-samverkan finns en språkpraktiksamordnare 
anställd och denne delar i nuläget sin tid på språkpraktik för personer inom 
jobbspåren och med att ordna språkpraktik för personer med kort utbildning 
som ingår i vad som kallas SFI bas. 
 
Rapport från Campus lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet föredras av Dua-samordnare Ragnar Falk, som även svarar på 
nämndens frågor. Skolchef Rosmari Gärdin svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Jan Bonnier (M), Ole Thronborg (SD), Inger Sjulsson 
(M), Klara Olander (M), Markko Piippo (SD) och Sahro Hashi (S). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten från Campus Nyköping om uppdrag att samordna 
etableringsinsatser och språkpraktik för nyanlända inom ramen för DUA-
överenskommelse, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-10-08. 
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KAN § 41 Dnr KAN19/6 
 
Beslutet skickas till 
Campus Nyköping 
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KAN § 42 Dnr KAN19/28 
 
Återrapportering från Campus Nyköping av uppdrag att anordna 
jobbspår för kortutbildade nyanlända 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-05-29 att lämna i 
uppdrag till Campus Nyköping att anordna ett jobbspår för kortutbildade 
nyanlända. Campus beskrev att antalet nyanlända som läser SFI och som 
har kort utbildning från hemlandet har ökat i Nyköping och att 
språkutvecklingen för många av dessa elever går mycket långsamt. Dessa 
elever har en lång väg för att komma ut i arbetslivet och risken är stor att 
många av dem inte kommer att ha en egen försörjning efter etableringstiden 
utan vara hänvisade till försörjningsstöd. För att fler personer ska klara alla 
kurser på SFI och snabbare gå vidare till yrkesutbildning eller annan aktivitet 
föreslog Campus att ett jobbspår för kortutbildade nyanlända skulle 
upprättas. Till skillnad från de jobbspår som upprättats för nyanlända inom 
ramen för DUA-samverkan, skulle detta spår vara av mer förberedande 
karaktär och inte riktas mot ett bestämt yrke. Campus lämnade ett förslag på 
hur spåret kunde utformas och Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutade att ge Campus i uppdrag att realisera spåret till höstterminen 
2019. Campus har nu lämnat en första återrapportering av uppdraget. 
 
Rapport från Campus lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet föredras av rektor Petra Widecrantz, som även svarar på nämndens 
frågor. Dua-samordnare Ragnar Falk svarar på nämndens frågor.  
 
Inlägg i ärendet görs av Eric Häggblom (KD), Jan Bonnier (M), Ole 
Thronborg (SD), Klara Olander (M) och Markko Piippo (SD). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna återrapportering från Campus Nyköping av uppdrag att 
anordna jobbspår för kortutbildade nyanlända, bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-08 
 
Beslutet skickas till 
Campus Nyköping 
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KAN § 43 Dnr KAN19/5 
 
Uppföljning av verksamhetsbeställning till division Barn Utbildning 
Kultur avseende feriepraktik 2019 
 
Genom internöverenskommelsen mellan Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden och division Barn, Utbildning och Kultur fick 
Campus Nyköping uppdraget att organisera och administrera Nyköpings 
kommuns feriepraktik 2019. I uppdraget ingick att till nämnden lämna en 
utvärdering och redogöra för den vid lämpligt nämndsammanträde. 
Feriepraktiken erbjöds; 

• ungdomar som fyllt 15 år och som avslutar åk 9 sommaren 2019 
• ungdomar i årskurs 7–8 utifrån behov enligt Ungdomsstödjare och 

Familjestöd på division Social omsorg, oavsett bostadsområde 
• inom vårdområdet till elever på Vård- och omsorgsprogrammet som 

sökt feriepraktik 
• elever på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion  

 
Totalt ansökte 788 ungdomar om feriepraktik 2019 (415 P, 373 F) och av 
dessa erbjöds 365 praktikplats (200 P, 165 F). Det var 353 ungdomar som 
genomförde sin praktik (199 P, 164 F). Till detta år tillkom 5 nya 
arbetsställen, så totalt har det funnits 54 arbetsställen att tillgå. 
 
Ärendet föredras av rektor Peter Ivarsson och samordnare Ewa Widlundh 
Sjöström, vilka även svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Sahro Hashi (S), Elisebeth Markstöm (S) och Lars 
Fernvall (S). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av Nyköpings kommuns feriepraktik 2019 enligt 
bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-10-04, samt 
 
att lägga uppföljningen till handlingarna 
 
Beslutet skickas till 
Division Barn Utbildning Kultur 
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2019-10-23 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KAN § 44 Dnr KAN19/27 
 
Återrapport från Räddning och Säkerhet om anställning av 
feriesassistenter under sommaren 2019 
 
Vid sitt sammanträde 24 april beslutade Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden att uppdra åt Räddning och säkerhet att under 
sommarlovet engagera fritidsassistenter med uppgift att intressera skollediga 
barn och ungdomar för olika gratisaktiviteter under skolledigheten. Tanken 
var också att ungdomarna skulle vara förebilder och kontaktpersoner inom 
målgruppen. 
 
Vid sitt sammanträde den 11 september beslutade nämnden, på grundval av 
positiva resultat och ett önskemål från Räddning och säkerhet, att förlänga 
insatsen till årets slut. 
 
I nämndens beslut den 24 april sägs att återapportering från Räddning och 
säkerhet ska ske till nämndsammanträdet den 23 oktober. Inlämnad rapport 
finns i bilaga till denna tjänsteskrivelse. Rapporten bekräftar den positiva bild 
som fick Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden att fatta beslutet att 
förlänga insatsen till årets slut. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
att godkänna återrapportering från Räddning och säkerhet beträffande 
ferieassistenter i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-10-
11, samt 
 
att lägga rapporten till handlingarna 
 
Beslutet skickas till 
Räddning och säkerhet 
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KAN § 45 Dnr KAN19/26 
 
Samverkan med trossamfund 
 
Vid sitt sammanträde den 24 april beslutade Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden att kommunen (Beställarkontoret och Räddning 
och säkerhet) tillsammans med polisen ska inleda diskussioner med 
trossamfund i Nyköping (samfund som är bidragsberättigade) om samverkan 
kring kris- och katastrofsituationer. Nämnden beslutade även att en 
återrapportering ska göras till sammanträdet den 23 oktober. En sådan 
rapport kan dock inte presenteras på sammanträdet eftersom man ännu inte 
kommit fram till en gemensam förankrad uppfattning om hur det fortsatta 
arbetet ska bedrivas. Arbetet har hittills bestått av enskilda möten med 
samfunden. Ett gemensamt möte är planerat till mitten av november. En 
rimlig uppskattning är att en återrapportering kan ske senast till nämndens 
sammanträde i april 2020. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Christian Hårleman, som även 
svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Jan Bonnier (M), Torbjörn Olsson (C), Ole 
Thronborg (SD), Markko Piippo (SD) och Klara Olander (M). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
 
att uppdra åt Beställarkontoret att återrapportera om samverkan med 
trossamfunden om kris- och katastrofberedskap senast till nämndens 
sammanträde i april 2020 
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KAN § 46 Dnr KAN19/35 
 
Sammanträdestider 2020 
 
Kommunledningskansliet har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 
2020. Nämnden sammanträder onsdagar kl. 13.30 om inget annat 
framkommer av kallelsen till sammanträdet. 
 
Följande 6 datum är föreslagna; 
5 februari 
1 april 
10 juni 
9 september 
21 oktober 
16 december 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att fastställa föreslagna tider för nämndsammanträden 2020 enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2019-10-10 
 
Beslutet skickas till 
Webbansvarig Beställarkontoret 
Webbansvarig Kommunledningskansliet 
Division Social omsorg 
Division Barn, Utbildning och Kultur 
Kommunikationsavdelningen 
Kommunservice Stadshuset 
Vaktmästeriet 
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KAN § 47 Dnr KAN19/10 
 
Revidering av attestförteckning 
 
Med anledning av att Thotte Fuchs anställts som integrationssamordnare 
med placering på Beställarkontoret föreslås att Thotte Fuchs övertar 
Christian Hårlemans attesträtt för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
fr o m 1 november 2019. Christian Hårleman går i pension den 1 januari 
2020. 
 
Förslaget till reviderad attestförteckning medföljer denna tjänsteskrivelse 
som bilaga. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Christian Hårleman. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens beslutar 
 
att revidera nämndens attestförteckning genom att Christian Hårlemans 
attesträtt för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden överförs till Thotte 
Fuchs från och med 1 november 2019, enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-09 
 
Beslutet skickas till 
Beställarkontoret 
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KAN § 48  Dnr KAN19/2 
 
Delårsrapport 2019 
 
Ett förslag till delårsrapport januari – augusti 2019 för Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden har upprättats. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden visar för delåret en avvikelse mot 
budget motsvarande 1 823 tkr. Förklaringen ligger i att nämndens intäkt från 
Migrationsverkets schablonersättning för sfi för perioden ligger 1 689 tkr 
lägre än budget samt att volymerna på Kommunala aktivitetsansvaret är 
högre. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens prognos för helår ligger kvar på 
en avvikelse motsvarande - 2 200 tkr jämfört med budget. Det finns inget 
idag som tyder på att Migrationsverkets schablonersättning till kommunen 
kommer att öka vilket leder till att nämndens intäkt för sfi fortsätter ligga lägre 
än budgeterat. Volymprognosen för sfi ska enligt Campus kunna ligga på 
budgeterad nivå. 
 
Två förbättringsuppdrag har redovisats i delårsrapporten. Det handlar om 
andelen studerande på Yrkeshögskoleutbildning som ett år efter examen 
hade ett arbete som helt eller delvis överensstämde med utbildningen. 
Resultatet var 91,5 % och förklaringen ligger i att Campus Nyköping har 
goda förutsättningar att erbjuda bra LIA-platser (Lärande i arbete) samt att 
Yrkeshögskoleutbildning är en populär utbildningsform med stark koppling till 
behovet på arbetsmarknaden. 
 
Det andra förbättringsuppdraget handlar om antalet timmar för att nå godkänt 
i sfi-kurs 3 D. Resultatet blev 256 timmar vilket fler timmar än målet på 185 
timmar. En av förklaringarna är att Campus Nyköping anställt nya lärare 
vilket gjort att överlämning till och startsträcka för de nya lärarna inte varit 
optimal. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman, som även svarar 
på nämndens frågor 
 
Inlägg i ärendet görs av Klara Olander (M) och Jan Bonnier (M). 
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KAN § 48  Dnr KAN19/2 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
att godkänna nämndens delårsrapport enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-01 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KAN § 49 Dnr KAN19/25 
 
Uppföljning av genomförd internkontroll 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-04-24 om en plan 
för intern kontroll. Enligt planen ska den följas upp under året och inför 
årsredovisningen ska det göras en slutrapport. Planen innehåller tre 
kontrollområden, Omvärldsbevakning, Budget och Delegationsordning. 
Resultatet av denna deluppföljning, som redovisas i bilaga, visar att 
kontrollområdena är högst relevanta och att arbete och diskussioner fortgår 
för att minimera risker och konsekvenser.  
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna nämndens deluppföljning av den interna kontrollplanen enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomi 
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KAN § 50 Dnr KAN19/4 
 
Delegationsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-
10-14. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 
 
  



2019-10-14

Pt Beslutande

2.1.2 Divisionschef BUK

1.1.2 Divisionschef BUK

1.1.1 Ordförande

1.1.1 Ordförande

Utskriftsdatum

Delegationsbeslut

Dnr Handlingsrubrik Beslutsdatum
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden och Gleerups Utbildning ABKAN19/32:1 2019-09-12

CAM19/17:7 Uppdragsavtal avseende utbildningsinsatser för utbildningen 
Stödpedagog 200 yrkeshögskolepoäng 2019-2020 2019-09-13

KAN19/10:3 Beslut avseende reviderad attestförteckning för Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 2019-10-03

KAN19/10:4 Attestförteckning Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, 
antagen på delegation av ordförande KAN 2019-10-03
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KAN § 51 Dnr KAN19/1 
 
Anmälningsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2019-10-14 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Beställarkontoret Protokollsutdrag KS 2019-08-26 § 200 Fördelning av statsbidrag inom 

integrationsområdet 2019
KAN19/30:3

2 Beställarkontoret Inbjudan till Skolinspektionens dag 2019, med temat: Kvalitetsarbete i 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen

KAN19/1:17

3 Beställarkontoret Inbjudan till bosättningskonferens 2019-12-03, i Nyköping. Konferens för personer 
som jobbar med integration, flyktingmottagande, samhällsplanering eller bostadsfrågo

KAN19/1:19

4 Beställarkontoret Inbjudan  till bosättningskonferens: Ett värdigt boende, 2019-12-03 KAN19/1:20

Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnde
n

Utskriftsdatum

2019-10-14

Anmälningar
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