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ONSDAGEN DEN 11 SEPTEMBER 2019, KL. 13.30 STADSHUSET SAL 
B 
 
 
SAMMANTRÄDET ÄR ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN 
 
 
Gruppmöten kl. 12.30-13.30 
 
S-, C- och MP-grupp: Sal B 
M-, KD- och L-grupp: Översikten 
SD-grupp: Avsikten 
V-grupp: Insikten 
 
 
INFORMATIONSÄRENDEN 
 
1 Kommunalt aktivitetsansvar och Utökat kommunalt aktivitetsansvar, 

rapportering över första halvåret 
 

Rektor 

2 Information om Kommunservice Brandkärr Chef Service-
kontoret 
 

3 Information från Näringslivsenheten Näringslivschef 
 

4 Nulägesbeskrivning och besked om ESF-ansökan: Vägen till 
självförsörjning 

Förändrings-
ledare 
 

5 Information om Arbetsmarknadsenhetens samtliga insatser Divisionschef 
DSO 
 

6 Ekonomisk uppföljning Sakkunnig 
tjänsteman 
 

7 Arbetet med Budget 2020 (2021-2022) Sakkunnig 
tjänsteman 
 

   
 
 
BESLUTSÄRENDEN 
 
1 Fördelning av statsbidrag till integration 2019 

 
− Tjänsteskrivelse 

 
− Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 

 
− Ansökan, Toleransprojektet (dukas) 
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− Ansökan, Kontaktpersoner Brandkärr (dukas) 
 

− Ansökan, Integrationspedagoger (dukas) 
 

− Ansökan, Central fritidsgård/mötesplats (dukas) 
 

− Ansökan, Fritid och integration (dukas) 
 

− Ansökan, Idrott och integration (dukas) 
 

− Ansökan, Pågående integrationsåtgärder BUK (dukas) 
 

− Ansökan, Pågående integrationsåtgärder DSO (dukas) 
 

2 Ungdomsledare för trygghet 
 

− Tjänsteskrivelse 
 

KAN19/27 

3 Delegationsbeslut 
 

− Förteckning 
 

KAN19/4 

4 Anmälningsärenden 
 

− Förteckning 

KAN19/1 

   
   

 
 
Torbjörn Olsson  Hannes Holmberg 
Ordförande  Sekreterare 
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KAN §  Dnr KAN19/30 
 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 
 
Nyköpings kommun ansökte 2018 om statsbidrag från Tillväxtverket och 
beviljades 9 miljoner kronor per år 2018–2020. På grund av valet i 
september och den budgetprocess som följde har kommunerna som 
beviljades medel 2018 inte förrän i juni fått besked om bidrag för 2019. I 
avvaktan på detta beslutade kommunstyrelsen i mars (KK19/178, i bilaga till 
denna tjänsteskrivelse) att avsätta 4 miljoner kronor från kommunstyrelsens 
balanskonto 24989 som ett förskott för att det sammanhållna 
integrationsarbetet skulle kunna fortsätta. Dessa medel tas inte i anspråk 
eftersom kommunen nu har erhållit 9 miljoner kronor för åtgärder på 
integrationsområdet även 2019. Besked om statsbidrag 2020 saknas 
fortfarande. 
 
Kommunstyrelsen, som formellt gjort ansökan till Tillväxtverket, tar emot 
medlen. I sitt beslut (KK19/518) avsätter Kommunstyrelsen medel till redan 
påbörjade åtgärder och överlåter till Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden att administrera och fördela återstående delen av 
statsbidraget för integrationsåtgärder. Ansvariga nämnder har ansökt hos 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden om medel till genomförande av 
en rad åtgärder.  
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås fördela medlen enligt 
listan i tjänsteskrivelsen, med undantag för åtgärder markerade med kursiv 
stil som Kommunstyrelsen redan tagit beslut om (KK19/518). 
 
Förslag till beslut 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Barn- och 
ungdomsnämnden för Toleransprojektet omfattande 800 tkr enligt förslag i 
tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Socialnämnden för 
Kontaktpersoner i Brandkärr omfattande 120 tkr enligt förslag i 
tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Socialnämnden för 
Integrationspedagoger omfattande 1 000 tkr enligt förslag i tjänsteskrivelse 
daterad 2019-08-19  
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KAN §  Dnr KAN19/30 
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Kultur- och 
fritidsnämnden för Central mötesplats/fritidsgård omfattande 400 tkr enligt 
förslag i tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Kultur- och 
fritidsnämnden för Fritid och integration omfattande 400 tkr enligt förslag i 
tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Kultur- och 
fritidsnämnden för Idrott och integration omfattande 100 tkr enligt förslag i 
tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Barn- och 
ungdomsnämnden för Pågående integrationsåtgärder inom Division Barn 
Utbildning Kultur omfattande 1 240 tkr enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 
2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Socialnämnden för 
Pågående integrationsåtgärder inom Division Social omsorg omfattande 
1 240 tkr enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19  
 
att reservera statsbidrag för nya integrationsåtgärder 2019 under 
Kompetens-och arbetsmarknadsnämndens ansvar omfattande 1 300 tkr 
enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19  
 
att återrapportera resultatet av genomförda integrationsåtgärder under 2019 
till Kommunstyrelsen under första kvartalet 2020 
 
Beslutet skickas till 
Avdelningens för samhällsbyggnad 
Socialnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Räddning och Säkerhet 
Division Social omsorg 
Division Barn Utbildning Kultur 



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KAN19/30 

Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Datum  

Christian Hårleman 2019-08-19   
 

 
 
 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 

 
Postadress 
Nyköpings kommun 
Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 
611 83  NYKÖPING 

 
Besöksadress 
Stora Torget 

 
Tfn  0155-457908 
christian.harleman@nykoping.se 

 
Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

 

Fördelning av återstående statsbidrag till integration 2019 

Ärendet i korthet 
Nyköpings kommun ansökte 2018 om statsbidrag från Tillväxtverket och beviljades 
9 miljoner kronor per år 2018–2020. På grund av valet i september och den 
budgetprocess som följde har kommunerna som beviljades medel 2018 inte förrän i 
juni fått besked om bidrag för 2019. I avvaktan på detta beslutade kommunstyrelsen 
i mars (KK19/178, i bilaga till denna tjänsteskrivelse) att avsätta 4 miljoner kronor 
från kommunstyrelsens balanskonto 24989 som ett förskott för att det 
sammanhållna integrationsarbetet skulle kunna fortsätta. Dessa medel tas inte i 
anspråk eftersom kommunen nu har erhållit 9 miljoner kronor för åtgärder på 
integrationsområdet även 2019. Besked om statsbidrag 2020 saknas fortfarande. 
 
Kommunstyrelsen, som formellt gjort ansökan till Tillväxtverket, tar emot medlen. I 
sitt beslut (KK19/518) avsätter Kommunstyrelsen medel till redan påbörjade 
åtgärder och överlåter till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden att administrera 
och fördela återstående delen av statsbidraget för integrationsåtgärder. Ansvariga 
nämnder har ansökt hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden om medel till 
genomförande av en rad åtgärder.  
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås fördela medlen enligt listan 
nedan, med undantag för åtgärder markerade med kursiv stil som Kommunstyrelsen 
redan tagit beslut om (KK19/518). 
 
                                          
Åtgärd Avsatta medel, tkr Nämnd ** 
Stråkanalys över Brandkärr 250  KS 
Ferieassistenter  300  KAN 
Integrationssamordnare 400  KS  
Jobbspår för kortutbildade 600  KAN 
Stöd till det civila samhället  500  KFN 
Trygghet i det offentliga rummet 350  KS 
Summa beslutat av Ks (KK19/518) 2 400   



  Dnr KAN19/30                    2/4 
 

 

Toleransprojektet  800  BUN 
Kontaktpersoner i Brandkärr  120  SN 
Integrationspedagoger 1 000  SN 
Central mötesplats/fritidsgård 400  KFN 
Fritid och integration 400  KFN 
Idrott och integration 100  KFN 
Pågående integrationsåtgärder inom 
BUK och DSO (2*1240) 

2 480  BUN/SN 

Utrymme för nya åtgärder 1 300  KAN 
Summa att fördela av KAN 6 600   
 
** 
KS= Kommunstyrelsen 
KAN=Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
KFN=Kultur och fritidsnämnden 
BUN=Barn- och ungdomsnämnden 
SN=Socialnämnden  
 
 
 

Fördjupad beskrivning 
Utifrån de förslag som nu beviljas medel har respektive ansvarig nämnd att ta fram 
närmare detaljer runt utförande och återrapportering. Återrapportering ska göras till 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden innehållande ekonomisk redovisning, 
kvantitet och bedömd effekt. 
 
Utrymme för nya åtgärder avser medel som under resterande del av 2019 ska 
kunna utbetalas till nämnd, verksamhet eller extern aktör efter bedömning av 
ansökan. Beslut om fördelning av ytterligare medel fattas av Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden. Nämnden återrapporterar resultatet av samtliga 
beslutade åtgärder under 2019 till Kommunstyrelsen. 
 

Förslag till beslut 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Barn- och ungdomsnämnden 
för Toleransprojektet omfattande 800 tkr enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 
2019-08-19  
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att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Socialnämnden för 
Kontaktpersoner i Brandkärr omfattande 120 tkr enligt förslag i tjänsteskrivelse 
daterad 2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Socialnämnden för 
Integrationspedagoger omfattande 1 000 tkr enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 
2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Kultur- och fritidsnämnden 
för Central mötesplats/fritidsgård omfattande 400 tkr enligt förslag i tjänsteskrivelse 
daterad 2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Kultur- och fritidsnämnden 
för Fritid och integration omfattande 400 tkr enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 
2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Kultur- och fritidsnämnden 
för Idrott och integration omfattande 100 tkr enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 
2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Barn- och ungdomsnämnden 
för Pågående integrationsåtgärder inom Division Barn Utbildning Kultur omfattande 
1 240 tkr enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19  
 
att fördela statsbidrag för integrationsåtgärder 2019 till Socialnämnden för 
Pågående integrationsåtgärder inom Division Social Omsorg omfattande 1 240 tkr 
enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19  
 
att reservera statsbidrag för nya integrationsåtgärder 2019 under Kompetens-och 
arbetsmarknadsnämndens ansvar omfattande 1 300 tkr enligt förslag i 
tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19  
 
att återrapportera resultatet av genomförda integrationsåtgärder under 2019 till 
Kommunstyrelsen under första kvartalet 2020 
 
 

Christian Hårleman 
 

Sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnad 
Socialnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Räddning och Säkerhet 
Division Social Omsorg 
Division Utbildning kultur 
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KAN §  Dnr KAN19/27 
 
Ungdomsledare för trygghet 
 
För att skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomar och öka tryggheten i 
miljöer där ungdomar vistas på sin fritid har Räddning och säkerhet, med 
finansiering av integrationsbidrag från Tillväxtverket, under sommarlovet 
2019 handlett fyra ”feriesassistenter”. Dessa fyra unga medarbetare har haft 
i uppgift att röra sig bland ungdomar, samtala med ungdomar samt 
organisera aktiviteter av olika slag. Beslut om insatsen fattades av 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2019-04-24. 
 
Ferieassistenterna har under 10 veckor genomfört 3-5 aktiviteter per vecka 
med god uppslutning, i genomsnitt 20-30 ungdomar per tillfälle. Aktiviteterna 
och kontakterna med ungdomar har särskilt riktats mot målgrupper i 
Brandkärr, Stenkulla och Arnö, men även haft målsättningen att sammanföra 
grupperingar av ungdomar för att närma dem till varandra. 
 
Den samlade bedömningen från Räddning och säkerhet, polisen och andra 
aktörer är att insatsen varit mycket lyckad och bidragit till mindre oro och 
ökad trygghet under sommaren. 
 
Förslaget innebär att insatsen förlängs och anpassas till förutsättningarna 
under löpande skoltermin samt höstlov och jullov. Finansiering kan i nuläget 
inte garanteras längre än till årsskiftet. Besked om statsbidrag 2020 dröjer 
fortfarande. 
 
En förlängning av Räddning och säkerhets uppdrag föreslås genom fortsatt 
anställning av fyra ungdomsledare. Kostnaden för detta beräknas till 500 000 
tkr, vilket inkluderar medel till aktiviteter för ungdomar i kommunen. 
Personalkostnader för handledning hanteras inom ordinarie ram för 
Räddning och säkerhet. 
 
Förslag till beslut 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att förlänga Räddning- och säkerhets uppdrag genom fortsatt anställning av 
fyra ungdomsledare med uppgift att initiera och leda aktiviteter samt skapa 
kontakter med ungdomar i syfte att öka tryggheten i kommunen 
 
att 500 000 tkr av beviljade statsbidrag till integration avsätts för ändamålet 
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KAN §  Dnr KAN19/27 
 
Beslutet skickas till 
Räddning och säkerhet 
 
  



  Tjänsteskrivelse Dnr 
 KAN19/27 

Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Datum  

Christian Hårleman    
 

 
 
 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 

 
Postadress 
Nyköpings kommun 
Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 
611 83  NYKÖPING 

 
Besöksadress 
Stora Torget 

 
Tfn  0155-457908 
christian.harleman@nykoping.se 

 
Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
kommun@nykoping.se 
www.nykoping.se 

 

Ungdomsledare för trygghet 

Ärendet i korthet 
För att skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomar och öka tryggheten i miljöer där 
ungdomar vistas på sin fritid har Räddning och säkerhet, med finansiering av 
integrationsbidrag från Tillväxtverket, under sommarlovet 2019 handlett fyra 
”feriesassistenter”. Dessa fyra unga medarbetare har haft i uppgift att röra sig bland 
ungdomar, samtala med ungdomar samt organisera aktiviteter av olika slag. Beslut 
om insatsen fattades av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2019-04-24. 

Ferieassistenterna har under 10 veckor genomfört 3-5 aktiviteter per vecka med god 
uppslutning, i genomsnitt 20-30 ungdomar per tillfälle. Aktiviteterna och kontakterna 
med ungdomar har särskilt riktats mot målgrupper i Brandkärr, Stenkulla och Arnö, 
men även haft målsättningen att sammanföra grupperingar av ungdomar för att 
närma dem till varandra.   

Den samlade bedömningen från Räddning och säkerhet, polisen och andra aktörer 
är att insatsen varit mycket lyckad och bidragit till mindre oro och ökad trygghet 
under sommaren. 

Förslaget innebär att insatsen förlängs och anpassas till förutsättningarna under 
löpande skoltermin samt höstlov och jullov. Finansiering kan i nuläget inte 
garanteras längre än till årsskiftet. Besked om statsbidrag 2020 dröjer fortfarande. 

 
 

Förslag 
En förlängning av Räddning och säkerhets uppdrag föreslås genom fortsatt 
anställning av fyra ungdomsledare. Kostnaden för detta beräknas till 500 000 tkr, 
vilket inkluderar medel till aktiviteter för ungdomar i kommunen. 

Personalkostnader för handledning hanteras inom ordinarie ram för Räddning och 
säkerhet.  
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Förslag till beslut 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att förlänga Räddning- och säkerhets uppdrag genom fortsatt anställning av fyra 
ungdomsledare med uppgift att initiera och leda aktiviteter samt skapa kontakter 
med ungdomar i syfte att öka tryggheten i kommunen 
 
att 500 000 tkr av beviljade statsbidrag till integration avsätts för ändamålet 
 

Christian Hårleman 
 

Sakkunnig 
 

 

Beslutet skickas till 
Räddning och säkerhet 
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KAN §  Dnr KAN19/4 
 
Delegationsärenden 
 
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.  
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-
09-02. 
 
Förslag till beslut 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 
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KAN § Dnr KAN19/1 
 
Anmälningsärenden 
 
För att ta del av 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. 
 
Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2019-09-02. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 






