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KAN § 14 Dnr KAN20/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Akademiskt nav Näringslivs-

chef 
 

2 Särskilt uppdrag: Vårdnära service Skolchef 
Campus 
Nyköping 
 

3 Distansundervisning på Campus Nyköping Skolchef 
Campus 
Nyköping 
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KAN § 15 Dnr KAN19/38 
 
Uppföljning av verksamhetsbeställning till division Barn Utbildning 
Kultur 2020 avseende eftergymnasial utbildning 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har lämnat i uppdrag till division 
Barn, utbildning och kultur (BUK) att anordna högre utbildning. Campus 
Nyköping, BUK ska enligt nämndens verksamhetsbeställning för 2020 
erbjuda ett attraktivt och efterfrågat utbud av eftergymnasiala 
utbildningsverksamheter. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden vid två 
tillfällen under året och Campus Nyköping har nu lämnat sin första rapport. 
 
Rapporten från Campus Nyköping om högre utbildning lämnas som bilaga till 
tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet föredras av rektor Fredrik Dolk, som även svarar på nämndens 
frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Torbjörn Olsson (C) och Eric Häggblom (KD). 
 
En fråga ställs av gruppledare Malin Karlsson (SD). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna Rapport – Högre utbildning, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2020-03-16. 
 
Beslut till: 
Division Barn Utbildning Kultur 
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KAN § 16 Dnr KAN19/38 
 
Uppföljning av verksamhetsbeställning till division Barn Utbildning 
Kultur 2020 avseende DUA 
 
Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden har gett division Barn, utbildning 
och kultur (BUK) i uppdrag att samordna och administrera kommunens 
arbete utifrån den DUA-överenskommelse som kommunen tecknat med 
Arbetsförmedlingen. Enligt verksamhetsbeställning 2020 ska Campus 
Nyköping, BUK återrapportera uppdraget till nämnden vid två tillfällen under 
året och en första rapport har nu lämnats. 
 
I nuläget är följande jobbspår aktuella inom DUA: Barnskötarspår, Vårdspår, 
Kockspår, Byggspår och Fordonsmekanikerspår. Ytterligare ett jobbspår 
inom vårdnära service planeras. 
 
Rapporten från Campus Nyköping, BUK om DUA-samverkan lämnas som 
bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet föredras av DUA-samordnare Ragnar Falk, som även svarar på 
frågor. 
 
Gruppledare Malin Karlsson (SD) ställer en fråga. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna Rapport om DUA-samverkan, bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2020-03-16 
 
Beslut till: 
Division Barn Utbildning Kultur 
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KAN § 17 Dnr KAN19/36 
 
Uppföljning av verksamhetsbeställning till division Social omsorg 2020 
avseende kompetenshöjande insatser 
 
I sin verksamhetsbeställning till division Social omsorg (DSO) för år 2020 har 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden lämnat två särskilda uppdrag. 
Enligt nämndens beställning ska uppdraget Utveckla kompetenshöjande 
insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, återrapporteras 
vid tre tillfällen under året varav det första 2020-04-01. 
Arbetsmarknadsenheten (AME), som är den verksamhet inom DSO som 
tagit emot uppdraget från nämnden, har ändrat organisationstillhörighet från 
och med årsskiftet 2019/2020 och tillhör nu Individ- och familjeomsorgen 
(IFO) där bland annat försörjningsstödet hanteras. Behov finns för AME att 
ytterligare diskutera uppdraget med andra verksamheter innan en 
återrapportering kan göras till nämnden. Av denna anledning föreslås 
nämnden besluta att ändra datum för återrapportering av uppdraget till 2020-
06-10 och 2020-12-16. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Anna Ulf. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att ändra datum för division Social omsorgs återrapportering av särskilt 
uppdrag Utveckla kompetenshöjande insatser för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden, till 2020-06-10 och 2020-12-16 
 
Beslut till: 
Division Social omsorg 
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KAN § 18 Dnr KAN20/2 
 
Ekonomisk rapport per februari 2020 
 
En ekonomisk rapport per februari 2020 har tagits fram. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att lägga ekonomisk rapport per februari 2020 till handlingarna. 
 
Beslut till: 
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KAN § 19  Dnr KAN19/26 
 
Återrapport av uppdrag avseende dialog med trossamfund 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-04-24 att 
kommunen (Beställarkontoret och Räddning och säkerhet) tillsammans med 
polisen skulle inleda en dialog om samverkan kring kris- och 
katastrofsituationer med bidragsberättigade trossamfund i Nyköping. 
 
Vid sammanträdet den 2019-10-24 beslutade Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden att en återrapportering kring samverkan ska göras 
till Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 2019-04-
01. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna 
återrapporteringen om samverkan med trossamfunden. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Anna Ulf. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen om samverkan med trossamfunden. 
 
Beslut till: 
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KAN § 20 Dnr KAN20/16 
 
Medborgardialog avseende mötesplats i Brandkärr 
 
Kommunfullmäktige har i Budget 2020 (2021-2022) lämnat som särskilt 
uppdrag till Kommunstyrelsen att utforma ett förslag till en attraktiv, jämställd 
och kreativ mötesplats i Brandkärr. Direktivet till det särskilda uppdraget 
lyder:  
Mötesplatsen ska ge upplevelser och lärande, oavsett ålder, kön och 
bakgrund - till gagn för social sammanhållning. Utred placering och 
utformning i Brandkärr. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för samordning av 
kommunens insatser för att motverka segregation. Flera av kommunens 
verksamheter behöver vara delaktiga i genomförandet av det särskilda 
uppdraget från Kommunfullmäktige och kommunens integrationssamordnare 
har en viktig roll. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås ge 
integrationssamordnaren i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en 
medborgardialog kan genomföras. Resultatet från medborgardialogen ska 
kunna användas som ett underlag i arbetet med att ta fram ett förslag till 
mötesplatsens utformning och innehåll. Integrationssamordnaren föreslås 
återrapportera sitt uppdrag till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
2020-06-10. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Anna Ulf. 
 
Gruppledare Malin Karlsson (SD) ställer en fråga. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att lämna i uppdrag till kommunens integrationssamordnare att ta fram ett 
förslag till hur en medborgardialog kan genomföras inför uppbyggnad av en 
mötesplats i Brandkärr samt  
 
att uppdraget ska återrapporteras vid Kompetens- och arbetsmarknads-
nämndens sammanträde 2020-06-10 
 
Beslut till: 
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KAN § 21 Dnr KAN20/12 
 
Fördelning av integrationsmedel från Tillväxtverket för 2020 
 
Nyköpings kommun är en av de 32 kommuner som regeringen valt ska 
kunna få stöd i sitt arbete att stärka social och ekonomisk utveckling med 
fokus att motverka segregation. 
 
Under 2020 tilldelas Nyköpings kommun 9 miljoner kronor från Tillväxtverket 
för att främja integration och motverka segregation i kommunen. Medlen ska 
fördelas ut till integrationsinsatser bland kommunens verksamheter. 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden fördelar medlen efter beredning 
kommunens integrationssekretariat. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna 
fördelning av integrationsmedel 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 2020-03-
06. 
 
Fullständiga insatsbeskrivningar lämnas som bilagor till tjänsteskrivelsen. 
Integrationssekretariatet följer upp integrationsinsatserna och återrapporterar 
till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sammanställer uppföljningen och 
återrapportera till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Anna Ulf, som även svarar på 
nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Torbjörn Olsson (C) och Klara Olander (M). 
 
Gruppledare Malin Karlsson (SD) ställer en fråga. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna fördelning av integrationsmedel 2020 enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2020-03-06. 
 
att återrapport av insatserna sker till kommunstyrelsens sammanträde i 
februari 2021 och bereds av integrationssamordnare 
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KAN § 21 Dnr KAN20/12 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
Kultur och fritidsnämnden 
Division social omsorg 
Barn ungdom kultur 
Socialnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Räddning och säkerhet 
Näringsliv 
Nyköpings arenor 
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KAN § 22 Dnr KAN20/13 
 
Integrationspriser 2020 
 
Nomineringar till integrationspriser 2020 (avser verksamhet 2019) har 
inlämnats efter annonsering i Södermanlands Nyheter och information på 
kommunens webbplatser. 
 
Förslagen från nämndens arbetsgrupp för integrationspriserna 2020 
presenteras på nämndsammanträdet 2020-04-01. 
 
Sahro Hashi (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Anna Ulf, som även svarar på 
nämndens frågor. 
 
Sekreterare redogör för ändring i framskrivet förslag utifrån de nomineringar 
som inkommit från nämndens beredning för integrationspriset. 
 
Inlägg i ärendet görs av Klara Olander (M), Torbjörn Olsson (C) och Eric 
Häggblom (KD). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att tilldela integrationspriset 2020 kategori skola/klass eller annan 
pedagogisk verksamhet till Långbergsskolan, med en prissumma på 10 000 
kr 
 
att tilldela integrationspriset 2020 kategori Företag, arbetsplats, organisation, 
nätverk, förening eller individ i Nyköping till Halima Abdi Hassan samt till 
Oppeby hemtjänst, med en prissumma på 5 000 kr vardera, 
 
att inte utdela Hederspris till företag utan prissumma för ett gott exempel på 
arbete för mångfald och integration då ingen nominering inkommit. 
 
Beslut till: 
Prismottagare 
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KAN § 23 Dnr KAN20/4 
 
Delegationsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med  
20200323. 
 
Särskilt yttrande lämnas skriftligen av Klara Olander (M), Eva Widlundh 
Sjöström (M) och Eric Häggblom (KD). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 
 
Bilaga: 
Särskilt yttrande  



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
1.1.1 KAN20/11:2 Beslut att lämna yttrande avseende förslag till Riktlinjer för 

utvecklingen av service på Nyköpings landsbygd 
Ordförande Kompetens- 
och 
arbetsmarknadsnämnden

2020-02-25

1.1.1 KAN20/18:1 Beslut avseende stängning av Campus Nyköpings skollokaler Ordförande Kompetens- 
och 
arbetsmarknadsnämnden

2020-03-19

Delegationsbeslut

2020-03-23
Utskriftsdatum

Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden



                     

Särskilt yttrande  

Ärende 9 KAN 200401, delegationsbeslut Dnr KAN20/18:1, beslut att lämna yttrande avseende 
förslag till riktlinjer för utveckling av service på Nyköpings landsbygd 

En levande landsbygd i Nyköpings kommun är viktig. När nu en riktlinje för utveckling av service på 
Nyköpings landsbygd tas fram, anser vi att arbetet ska bygga på bred input. Riktlinjen är ett viktigt 
dokument för Nyköpings utveckling. När arbetet då lämnas på remissrunda till nämnderna bör 
arbetet förankras där och processen med remissrunda bör respekteras, varför vi är kritiska till att 
ordföranden i nämnden lämnat yttrandet på egen hand genom delegation utan att frågan väckt i 
nämnden.  
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KAN § 24 Dnr KAN20/1 
 
Anmälningsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2020-03-23. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 



Utskriftsdatum
2020-03-24

Nr Handlingsrubrik
1 Rapport: Månadsrapport för Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), januari 2020 - 

från Campus Nyköping 
2 Rapport: Månadsrapport för Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), februari 2020 - 

från Campus Nyköping  
3 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 20 2020-02-11 Revidering av 

bestämmelser för kommunens integrationspriser  
4 Bestämmelser för kommunens integrationspriser - antagna i KF 2020-02-11, börjar 

gälla fr o m 2020-03-01
5 Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 4 2020-02-19 Rapport: Central 

mötesplats för ungdom 2019
6 Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 5 2020-02-19 Rapport: Idrott och 

integration 2019
7 Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 6 2020-02-19 Rapport: 

Civilsamhällets arbete avseende integraionsinsatser 2019

Beställarkontoret KAN20/8:33

Beställarkontoret KAN20/8:34

Beställarkontoret KAN20/8:35

Beställarkontoret KAN19/38:6

Beställarkontoret KAN19/41:4

Beställarkontoret KAN19/41:5

Beställarkontoret KAN19/38:5

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Anmälningar

Från Dnr
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