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KAN §  Dnr KAN19/39 
 
Uppföljning av verksamhetsbeställning till kommunikationsavdelningen 
avseende Kommunservice Brandkärr 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens beställning till 
Kommunikationsavdelningen 2020 avser verksamheten Kommunservice 
Brandkärr (KSB). I enlighet med beställningen ska KSB återrapportera sitt 
uppdrag vid nämndens sammanträde 2020-09-09. Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden har nu erhållit en rapport. 
KSBs uppdrag är att underlätta och påskynda nyanlända invandrare och 
språksvagas etablering i arbets- och samhällslivet. KSB ska: 
Ge information som är nödvändig för allmänheten på ett lättillgängligt och 
begripligt språk, muntligt och skriftligt till den enskilde. 
 

• Fortsätta utveckla Kommunservice Brandkärr med huvudfokus på 
nyanlända och språksvaga i etableringsfasen. I uppdraget ingår 
fortsatt utveckling av filialen på Culturum. 

• Underlätta sökandes kontakt med Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket och andra relevanta aktörer. 

• Stödja kommunens övriga verksamhet genom att stärka kunskapen 
om Kommunservice Brandkärrs målgrupps behov.  

• Driva och utveckla arbetet med befintliga nätverk i Brandkärr samt 
Språkvänner. 

• Särskilt beakta kvinnors och flickors situation efter deras specifika 
behov vid information. 

Förslag till beslut 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna Kommunikationsavdelningens rapport av Kommunservice 
Brandkärrs uppdrag, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24 
 
Beslut till: 
Kommunikationsavdelningen 



 
Beställarkontor 
Anna Ulf 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-08-24 

Dnr 
KAN19/39 

   
   
  
 
 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Uppföljning av Kompetens- och arbetsmarknads-
nämndens verksamhetsbeställning till 
Kommunikationsavdelningen 2020 

Sammanfattning 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens beställning till 
Kommunikationsavdelningen 2020 avser verksamheten Kommunservice 
Brandkärr (KSB). I enlighet med beställningen ska KSB återrapportera sitt 
uppdrag vid nämndens sammanträde 2020-09-09. Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden har nu erhållit en rapport. 

KSBs uppdrag är att underlätta och påskynda nyanlända invandrare och 
språksvagas etablering i arbets- och samhällslivet. KSB ska: 

• Ge information som är nödvändig för allmänheten på ett lättillgängligt 
och begripligt språk, muntligt och skriftligt till den enskilde. 
 

• Fortsätta utveckla Kommunservice Brandkärr med huvudfokus på 
nyanlända och språksvaga i etableringsfasen. I uppdraget ingår fortsatt 
utveckling av filialen på Culturum. 
 

• Underlätta sökandes kontakt med Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket och andra relevanta aktörer. 
 

• Stödja kommunens övriga verksamhet genom att stärka kunskapen om 
Kommunservice Brandkärrs målgrupps behov.  
 

• Driva och utveckla arbetet med befintliga nätverk i Brandkärr samt 
Språkvänner. 
 

• Särskilt beakta kvinnors och flickors situation efter deras specifika 
behov vid information. 

mailto:kommun@nykoping.se
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    EF_skapat_Repeat 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

 

Förslag till beslut 
 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna Kommunikationsavdelningens rapport av Kommunservice 
Brandkärrs uppdrag, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24 

 

Anna Ulf  
Sakkunnig  
  

  
  

 

Beslut till: 

Kommunikationsavdelningen 
 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 
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Verksamhetsberättelse för Kommunservice Brandkärr – 

Kommunikationsavdelningen i Nyköpings Kommun för perioden 

2020-01-01 till 2020-08-26 
 

Kommunservice Brandkärr (KSB) 

KSB är ett medborgarkontor i Nyköpings Kommun med verksamheten förlagd i 

miljonprogramsområdet Brandkärr och normalt med en öppettid i veckan centralt på biblioteket 

(Culturum). Corona ändrade förutsättningarna för många verksamheter, också vår – se rubriken 

”Arbetet under corona”. 

 

Vi tillhandahåller samhällsvägledning främst riktad till människor som nyligen kommit till Sverige, 

men även de som varit en tid i landet, språksvaga och även svenskfödda. I arbetsgruppen talar vi 

förutom svenska ytterligare sex språk.  

 

Organisationstillhörighet och namn 

Organisatoriskt tillhör vi kommunikationsavdelningen i Nyköpings Kommun som i sin tur är en del av 

kommunledningskontoret. Namnet och organisationstillhörigheten understryker att vi är en del av 

servicen till kommunens medborgare precis som Kommunservice Stadshuset. KSB får sitt uppdrag 

genom en beställning från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN-nämnden). 

Personal 

Arbetsgruppen består av fyra samhällsvägledare (3.7 tjänster) samt mig som är arbetsledare.   

En nyrekrytering har gjorts och Anan El-haj började hos oss i mars då Habiba Dimassi gick i pension. 

 

Arbetet under Corona 

Pandemin som drabbade världen i början av år 2020, påverkade människors liv, länder, samhällen 

och också vår verksamhet. 

 

Från att ha haft en drop-in-verksamhet vid fyra tillfällen i veckan fick vi ändra vårt arbetssätt flera 

gånger på grund av nya riktlinjer:  

• Vecka 12 + 13 träffade vi bara i förväg bokade besök. 

• Vecka 14 – 18 tog vi inga besök utan arbetade via telefon, whatsup, data osv.  Som exempel 

lämnade besökare in eller fotade beslut eller andra dokument som de ville få antingen 

förklarade eller översatta. För att säkerställa att vi hjälpte rätt person om det var för oss 

okända använde vi facetime och personen fick visa sitt id-kort. 

• Vecka 19 öppnade vi försiktigt upp för besök igen för dem som hade det allra svårast att klara 

av sina ärenden via digitala hjälpmedel. Vi började med att ta besök ute, på innergården vid 

Campus och bakom huset vid vårt kontor i Brandkärr, sedan så småningom även inomhus 

med avstånd.  

• Vi har fortsatt att hjälpa personer via telefon och digitala hjälpmedel och kommer till viss del 

att göra det även i framtiden oavsett corona. Det kan effektivisera vårt arbete och vi kan då 

lägga mer tid på de som behöver träffa oss för att få bra hjälp.     
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Arbetsplats/er under Corona: 

Riktlinjerna tvingade oss att hitta ny lokal till tre i arbetsgruppen då vi även utan besök satt alldeles 

för tätt på kontoret i Brandkärr (vilket vi gjort länge oavsett corona): 

• Campus erbjöd oss en väldigt bra lokal, den sk ”grindstugan”. Tre personal flyttade dit vecka 

16 och kommer att kunna sitta där fram tills den 31 augusti. Vuxenundervisning har startat 

upp igen efter vårens distansundervisning och de behöver alla sina lokaler. 

• Culturum: Då vi befunnit oss med tre personal på Campus sedan den 14 april har vi inte 

nyttjat rummen på Culturum då de bokade besöken kunde nå oss i centrum i alla fall. 

Planeringen är att återgå till att vara onsdagseftermiddagar på Culturum i början på 

september med i förväg bokade besök. 

• Jag har med hjälp av lokalresursgruppen och kommunfastigheter sökt efter ett alternativ till 

Campus för oss efter den 31/8 då vi inte kommer att rymmas i lokalen i Brandkärr. Vi 

kommer att kunna sitta tre personal på KSB, en på ovanvåningen och två på nedre plan då vi 

glesat ut och flyttat skärmar. Jag behöver antingen en lösning för två personal någon 

annanstans eller ett alternativ för oss alla fem. 

 

Höstterminen: 

Vi fortsätter med enbart i förväg bokade besök. De frågor från medborgarna som vi kan lösa per 

telefon och digitala hjälpmedel hanterar vi fortsatt på detta sätt.   

 

Samverkan kring Corona-information 

Vi följde med oro informationen från några stadsdelar i Stockholm om att det var fler personer som 

hade sitt ursprung i andra länder som blev smittade av corona procentuellt jämfört med 

befolkningen som helhet och även fler som avlidit. I Brandkärr har vi på KSB samverkat med 

kulturtolken Halima Hassan på Familjecentralen Brandkärr samt integrationspedagogerna på DSO 

Mahad Shekh och Abdirisak Yussuf. Med material på olika språk från bland annat 

Folkhälsomyndigheten, Region Sörmland tillsammans med lokalt material framtaget av 

kommunikationsavdelningen samarbetade vi tidigt redan i mars med att få ut information om corona 

i området Brandkärr. Utdelning av informationsmaterial till människor i området samt diskussion 

med dem vi mötte, Halima har en whats-up-grupp med ett 100-tal kvinoor och fick där ut 

information och en möjlighet till diskussion. Jag är övertygad om att detta samarbete var av stor vikt 

för att corona inte fick den spridning som det fick i andra miljonprogramsområden i Sverige.  Detta 

var ett exempel på en punktinsats vi gjorde tillsammans, men vi arbetade förstås med att få ut 

information brett till våra besökare både muntligen och genom att vi skickade länkar från oss till 

epost eller sms med information om corona på olika språk.   

 

Antal besök på KSB fram till sista juli 2020 

Totalt har vi fram till sista juli haft 2916 besökare, 1245 män och 1671 kvinnor. Fram till mitten på 

mars var vi på Culturum och hade då totalt 79 män och 76 kvinnor som sökte samhällsvägledning. Nu 

för vi statistik både på besök och på de som vi ger service via telefon och digitala hjälpmedel. År 2019 

hade vi fram till sista augusti totalt 2749 besök noterade varav 1315 män och 1434 kvinnor (vi 

uppskattar att vi hade ungefär 200 besökare till i februari år 2019 denna period, men statistiklappen 

kom bort). Det betyder att vi har kunnat ge service till lika många under årets första sju månader 

trots corona om vi jämför med förra året.  
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Språkvänner 

Språkvänsinformation 

Vi hade språkvänsinformation varannan måndagskväll fram till början på mars, därefter ställde vi in 

detta. Anledningen var corona och att vi inte ville matcha språkvänner under corona. Många av de 

som vill vara språkvänner är pensionärer och befinner sig i riskgruppen. 

 

Språkvänskampanj 

Vi hade ingen språkvänskampanj under våren 2020 med anledning av corona. 

 

Nätverksmöte språkvänner 

Vi genomförde det månatliga nätverksmötet för språkvänner sista onsdagen i januari, därefter ställde 

vi in pga corona på obestämd tid. Den grupp som hjälpt oss med detta sedan hösten 2017 är sex 

kvinnor från Röda Korset, alla är pensionärer som tillsammans med Mahad haft dessa möten.     

 

Matchningar 

Från starten 2014 fram till nu har vi matchat 320 språkvänspar. 

 

Samverkan i Nätverk Brandkärr 

• I år har vi haft två större nätverksmöten i Nätverk Brandkärr, januari och februari. 

Bostadsföretagen och Polis, fick besked från sina organisationer att inte delta i externa 

möten. Nätverket har samarbetat i enskilda ärenden och händelser fortsatt under året.  

 

Samverkan med Röda Korset 

• Röda Korset hade för avsikt att återkomma till Brandkärr och låna vår lokal till språkcafé nu i 

vår, pga av corona lades planerna på is. Från 2013 fram till vårterminens slut år 2019 hade de 

ett språkcafé en gång i veckan i våra lokaler.  

• Ett annat språkcafé startades upp hösten 2019 på initiativ av Saida Haji från Kommunservice 

Brandkärr. Hon tog kontakt med en annan grupp på Röda Korset som på dagtid på 

familjecentralen i Brandkärr höll i ett språkcafé för äldre somalisktalandepersoner som inte 

får gå på SFI eller Folkhögskola. Tanken var att fortsätta 2020, och öppna upp för alla som är 

intresserade att komma att lära sig lite mer vardagssvenska. Detta bra initiativ hoppas vi 

återuppta när corona klingat av. Både språkledare och deltagare tillhör riskgruppen. 

 

Samverkan med Vuxengruppen, DSO 

Vi har ett upparbetat samarbete med Vuxengruppen sedan många år. Deras målgrupp och vår 

sammanfaller ibland, vi bistår bland annat med översättning och vidarebefordran av information. Det 

underlättar deras arbete och vi kan säkerställa att våra besökare har förstått informationen från 

dem.      

 

Förskolan Fjärilen brann ner 

Förskolan Fjärilen brann ner till grunden i februari - det innebar en traumatisk händelse främst för 

många barn, föräldrar och personal på förskolan. Det innebar också mycket arbete för personal på 

BUK, vi kunde bidra med en liten liten del genom att vi stängde vår egen verksamhet en dag för att 

ringa upp föräldrar och ge information på deras modersmål från kommunen om vad som skulle 

hända. Vi var två från KSB som gick ut under branden för att prata med och stödja de som samlats.  
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Det som jag rapporterat ovan – har sin grund i de direktiv som KAN-nämnden gett oss för 2020. 

 

Att ge information som är nödvändig för allmänheten på ett lättillgängligt och begripligt språk, 

muntligt och skriftligt till den enskilde  

• Det gör vi genom samhällsvägledning på olika språk, främst svenska, somaliska, arabiska och 

tigriña, men även engelska, swahili och spanska. En annan viktig sak är att fler i gruppen 

jobbat många år som samhällsvägledare och har sammantaget en gedigen kunskap om 

kommunens verksamhet, men också om olika statliga myndigheter och samhället i stort.  

 

I uppdraget ingår fortsatt utveckling av filialen på Culturum  

• Vi har haft vår fasta punkt en eftermiddag i veckan sedan början på februari 2016. Då har vi 

bemannat kontoret med två samhällsvägledare. Våra tjänster har varit efterfrågade och år 

2019 hade vi drygt 600 besökare under ett år där. I år fanns vi på Culturum bara fram tills 

mitten på mars och sedan fanns en del av vår verksamhet på Campus som jag redovisat ovan.  

• Najat Alameri från KSB ingår i den arbetsgrupp som sedan år 2018 planerar och genomför 

”All Digital Week” (ADW) och eMedborgarveckan (eM). ADW har genomförts vårterminerna 

är 2018 och 2019 och eM har genomförts höstterminerna år 2018 och 2019. Vid dessa 

tillfällen har övriga arbetsgruppen från Kommunservice Brandkärr deltagit, både med språk- 

och digital kompetens samt kunskap om samhället. På grund av corona ställdes ADW in 

vårterminen 2020, planering pågår för höstterminen 2020. Jessica Malmström från 

Nyköpings Stadsbibliotek är samordnare för detta.  

• Vi bjöd in Mattias Lidström som är samordnare för digidelcentret på Kultur och Bibliotek till 

ett möte med arbetsgruppen oss för att han skulle berätta om tanken med digidel-centret 

och att vi skulle tänka kring framtida samarbete. 

Fortsätta utveckla Kommunservice Brandkärr med huvudfokus på nyanlända och språksvaga i 

etableringsfasen 

• Vår verksamhet är välkänd på Campus, Nyköpings folkhögskola, Culturum, Vuxengruppen 

DSO men även på Arbetsförmedlingen. Vi når denna målgrupp genom att de länkar till oss. Vi 

ser till att utifrån varje enskild besökare få fram vad deras behov är och se om det är något vi 

kan hjälpa till med, det kan till exempel vara få hjälp med att göra ett CV. Vår kompetens 

inom gruppen både när det gäller kunskap om samhället och att vi är flerspråkiga gör att vi 

når fram med både muntlig och skriftlig information.  

 

Underlätta sökandes kontakt med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket och andra relevanta 

aktörer 

• Det är i högsta grad en del av vårt vardagsarbete att stödja besökarnas kontakt med andra 

myndigheter. Under corona kan vi bistå besökarna, även om vi inte tar emot fysiska besök. Vi 

kopplar ihop samtalen och vi, besökaren och myndighetspersonen kan då befinna sig på olika 

ställen. Samhällsvägledarna kan då underlätta samtalet med att översätta då det behöv och 

även hjälpa besökarna att få fram sin information på korrekt sätt. Det har inte varit så lätt 

alltid att få kontakt med Arbetsförmedlingen sedan i höstas, deras nerdragningar och 

omorganisation har absolut påverkat detta. Nu i corona-tid sker all kontakt via telefon med 

olika myndigheter. Vi underlättar även för besökarna när de får beslut från dessa 

myndigheter genom att tolka och förklara beslut.  
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Stödja kommunens övriga verksamhet genom att stärka kunskapen om Kommunservice Brandkärrs 

målgrupps behov 

• Under detta corona-år har vi inte haft eller varit på besök i någon av kommunens andra 

arbetsgrupper för att prata om vår verksamhet och den kunskap vi har om olika kulturer. 

Detta har istället skett via telefon där vi ofta får frågor om kultur, språk och vad som skiljer 

kulturer åt eller vad som är rent mänskligt. Vid framtagandet av informationsmaterial om 

corona, har vi pratat om vad som skiljer en kultur med muntlig tradition från en annan som 

är van vid skriftlig kommunikation, och hur ska vi nå ut med information till en muntlig 

kultur.  

 

Driva och utveckla arbetet med befintliga nätverk i Brandkärr samt Språkvänner 

• Under rubriken ”Samverkan kring corona” beskrev jag att ett mindre nätverk kan göra stor 

skillnad när det gäller att samarbeta kring en specifik fråga. 

• Under rubriken om branden på fjärilens förskola beskrev jag vikten av även en mindre 

gemensam insats vid en sådan svår händelse. 

• Nätverk Brandkärr – Räddningstjänst, polis, integrationspedagoger, bostadsföretag, vi, 

Familjecentral, skola är ett annat exempel på befintligt nätverk. Två nätverksmöten hölls i 

början av detta år och vi kommer att i någon form dra igång detta snart, fysiskt eller digitalt.     

• Språkvänner – där har jag innan i detta dokument beskrivit att det sedan slutet på februari 

har varit paus både med matchningar, nätverksmöten och språkvänsinformation på grund av 

corona. 

 

Särskilt beakta kvinnors och flickors situation efter deras specifika behov 

• Statistiken visar att vi når många kvinnor med våra öppettider, vi bokar även besök in besök i 

ett ostört rum på Familjecentralen om kvinnor (och även män) vill prata ostört med oss. Om 

det gäller frågor av allvarligare karaktär så har vi upparbetade kontakter till socialtjänsten 

(barn- och familj, våld i nära relation, Familjefridsmottagning) och även till Kvinnojouren och 

polis. Vårt nära samarbete med Familjecentralen i Brandkärr säkerställer även detta. 

 

2020-08-26  

Helena Karlsson 

Chef Kommunservice Brandkärr 

Kommunikationsavdelningen i Nyköpings Kommun 

 

Bilaga: Statistik över antalet besökare på Kommunservice Brandkärr för januari till juli 2020 





NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2020-09-09 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KAN §  Dnr KAN20/16 
 
Komplettering till beslut att genomföra medborgardialog 
 
Till tjänsteskrivelsen, Förslag till hur en medborgardialog kan genomföras 
inför en uppbyggnad av en mötesplats i Brandkärr, gjordes ingen 
barnrättsprövning. Under Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 2020-06-10 fattades beslutet att kommunens 
integrationssamordnare kompletterar tjänsteskrivelsen med en 
barnrättsprövning till sammanträdet den 2020-09-09. 
 
Prövningen visar att utförande av en medborgardialog bedöms vara ett 
beslut som beaktar barnets bästa. Fullständig prövning lämnas som bilaga i 
tjänsteskrivelsen. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att godkänna 
barnrättsprövningen enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna barnrättsprövningen enligt bilaga 
 
Beslut till: 
  



 
Beställarkontor 
Thotte Fuchs 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-08-10 

Dnr 
KAN20/16 

   
   
  
 
 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Komplettering – Prövning av barnets bästa inför 
beslut om genomförande av medborgardialog 
inför en uppbyggnad av en mötesplats i 
Brandkärr 

Sammanfattning 
Till tjänsteskrivelsen, Förslag till hur en medborgardialog kan genomföras inför 
en uppbyggnad av en mötesplats i Brandkärr, gjordes ingen 
barnrättsprövning. Under Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 2020-06-10 fattades beslutet att kommunens 
integrationssamordnare kompletterar tjänsteskrivelsen med en 
barnrättsprövning till sammanträdet den 2020-09-09. 

Prövningen visar att utförande av en medborgardialog bedöms vara ett beslut 
som beaktar barnets bästa. 

Fullständig prövning lämnas som bilaga i tjänsteskrivelsen. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att godkänna 
barnrättsprövningen enligt bilaga. 

 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☒ 

 
☒ 

 
☒ 
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    2020-08-10 

 

Förslag till beslut 
 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna barnrättsprövningen enligt bilaga 

 

Thotte Fuchs  
Integrationssamordnare  
  

  
  

 

Beslut till: 

 



  Tjänsteanteckning Dnr 
 KAN20/16 

Beställarkontor Datum  
Thotte Fuchs 2020-08-10  

 

 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Beställarkontor 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

 

Tfn  0155-24 80 33 
thotte.fuchs@nykoping.se 

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

 

Prövning av barnets bästa inför beslut om genomförande av 
medborgardialog inför en uppbyggnad av en mötesplats i 
Brandkärr 

 

Beskriv ärendet eller frågan med utgångspunkt i barnets bästa 

Genom en medborgardialog ges boende i Nyköping möjlighet att påverka och delta i 
arbetet att utforma en mötesplats i Brandkärr. De får möjligheten att uttrycka sina 
önskemål och behov. 

Dialogen som genomförs kommer att omfatta barn och ungdomar i ålder 3-18 år. 
Förslaget till beslut handlar därmed om att ge barn möjlighet att uttrycka sin åsikt för 
att få möjligheten att utvecklas i en kreativ, öppen och säker miljö.  

 

Bedöm vilket underlag som är relevant att utgå från för att kunna göra en 
bedömning av barnets bästa 

De fyra grundprinciperna i barnkonventionen:  

- Alla barn har samma rättigheter 
- Barnets bästa ska alltid komma först 
- Varje barn har rätt att överleva och utvecklas 
- Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt 

är väldigt betydelsefulla för att kunna göra en bedömning av barnets bästa. 

Nedan följer relevanta artiklar som bör tas i beaktande i förslaget att genomföra en 
medborgardialog inför en uppbyggnad av en mötesplats i Brandkärr: 

Art.1 Som barn räknas varje människa under 18 år 
Art.2 Alla barn har lika mycket värde och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras 
Art.3 Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 

barnets bästa 
Art.6 Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling 
Art.12 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.   

Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets mognad 
Art.13 Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, 

med respekt för andra personers rättigheter 
Art.15 Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster 
Art.23 Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 

samt hjälp att aktivt delta i samhället 
Art.31 Barn har rätt till lek, vila och fritid 
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 Skapat den 
 

Väg relevanta faktorer mot varandra. Ta utgångspunkt i barnens rättigheter 

Medborgardialogen genomförs av en extern leverantör. Genom att anlita en extern 
part att utföra dialogarbetet skapas en objektivitet som kanske inte skulle finnas om 
arbetet skulle genomföras av kommunens egna medarbetare. Dialogarbetet 
genomförs av professionell personal som med ett objektivt förhållningssätt kan få 
fram den information som efterfrågas.  

I dialogarbetet med barn och ungdomar är det väldigt viktigt att dialogen hålls på rätt 
plats i rätt miljö. Om barn och ungdomar inte känner sig trygga kommer de heller 
inte vilja uttrycka sina Idéer, tankar och behov.  

Man kan argumentera emot ovannämnda arbetssätt genom att säga att barn och 
ungdomar inte vill prata med okända människor på grund av rädsla eller försynthet.  

Där får vi inte glömma att leverantören är professionell i sitt arbetsområde, men 
leverantören kommer även behöva stöd från kommunen för att nå fram till alla 
åldersgrupper. Därför kommer kommunen att skapa en egen arbetsgrupp som 
fortsatt, även efter att dialogen genomförts, kommer att finnas med i arbetet att 
utforma ett förslag till en attraktiv, jämställd och kreativ mötesplats i Brandkärr.  

Under arbetsprocessen hålls även en fortlöpande dialog med skolor, föreningar och 
bostadsföreningar. Detta för att alla som ingår i dialogarbetet ska känna sig säkra och 
att de vågar uttrycka sina idéer, tankar och behov. 

Alternativet är att inte utföra medborgardialogen vilket kan medföra sämre 
förutsättningar för barn och ungdomar i Nyköping och strider i slutändan mot 
barnkonventionens tidigare nämnda artiklar. Framförallt mot artikel 6 och 12, 
barnets rätt till utveckling och barnets rätt till att uttrycka sin åsikt. 

Formulera en slutsats – vad bedöms vara barnets bästa i ärendet? 

Att utföra en medborgardialog bedöms vara ett beslut som beaktar barnets bästa. 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2020-09-09 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KAN §  Dnr KAN20/5 
 
Redovisning av genomförd internkontroll 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden fastställde 2020-02-05 en 
internkontrollplan för sina ansvarsområden år 2020 i enlighet med 6 kap 6 § 
kommunallagen. En uppföljning av det första halvåret 2020 har nu 
genomförts och denna visar att nämnden har genomfört sina kontroller enligt 
plan. 
 
En sammanfattning av genomförd internkontroll under perioden januari-juni 
2020 lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att lägga sammanfattning av genomförd internkontroll för Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden januari-juni 2020, bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2020-08-21, till handlingarna 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
  



 
Beställarkontor 
Anna Ulf 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-08-21 

Dnr 
KAN20/5 

   
   
  
 
 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 
611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Rapportering av genomförd internkontroll för 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden  
januari - juni 2020  

Sammanfattning 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden fastställde 2020-02-05 en 
internkontrollplan för sina ansvarsområden år 2020 i enlighet med 6 kap 6 § 
kommunallagen. En uppföljning av det första halvåret 2020 har nu genomförts 
och denna visar att nämnden har genomfört sina kontroller enligt plan. 

En sammanfattning av genomförd internkontroll under perioden januari-juni 
2020 lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 
  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

 

Förslag till beslut 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga sammanfattning av genomförd internkontroll för Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden januari-juni 2020, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2020-08-21, till handlingarna 

 

 

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 
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    2020-08-21 

 

Anna Ulf  
Sakkunnig  
  

  
  

 

Beslut till: 

Kommunstyrelsen 
Revisorerna 



  Tjänsteanteckning Dnr 
 KAN20/5 

Beställarkontor Datum  
Anna Ulf 2020-08-20  

 

 

Postadress 
Nyköpings kommun 
Beställarkontor 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 

 

Tfn  0155-24 83 47 
anna.ulf@nykoping.se 

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

 

Sammanfattning av genomförd internkontroll 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden januari-juni 
2020  

 

Genomförd internkontroll 
För samtliga områden som angivits i Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens 
internkontrollplan för 2020 har kontroller genomförts enligt plan under perioden 
januari-juni 2020.  

 

Punkt 1: Konsekvenser av förändringar inom Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen fick från år 2019 en reducerad budget och ett förändrat 
uppdrag. Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter har beskrivit att 
de sedan dess märkt en försämrad närvaro eller minskad aktivitet från 
Arbetsförmedlingen (AF), till exempel har fasta tider då handläggare från AF befunnit 
sig på Campus minskat och färre personer har anvisats från AF till 
Arbetsmarknadsenheten. På grund av Coronapandemin har personal från AF haft 
strikta restriktioner vad gäller möten vilket minskat deltagandet från AF ytterligare. 
Arbetsmarknaden har påverkats mycket negativt av Corona och samverkan med AF 
kommer att kunna bli ännu viktigare framöver. Representant från AF har lämnat 
information om det aktuella läget vid nämndsammanträdet i juni och återkommer 
vid höstens första sammanträde.  

 

Punkt 2: Intäkter från Migrationsverkets schablonbidrag blir lägre än budgeterat 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har budgeterat intäkterna från 
Migrationsverket, avsedda för SFI-undervisning, till 12,0 mnkr i 2020 års budget. 
Helårsprognosen per april var 9, 0 mnkr vilket innebär ett underskott för nämnden 
med -3,0 mnkr. Genom verksamhetsuppföljningen från nämnden har 
Kommunstyrelsen fått information om de lägre intäkterna. 

 

Punkt 3: Antalet studerande på SFI stämmer inte med prognos i budget 

Uppföljning har visat att antalet studerande på SFI överensstämmer med budget. 
Med anledning av Coronapandemin beslutade ordförande 2020-04-14 att Campus 
fick göra ett tillfälligt uppehåll i intag till studieväg 1 då dessa elever inte bedömdes 
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 Skapat den 
 

kunna tillgodogöra sig varken introduktion eller undervisning på distans, vilket var 
vad som erbjöds vid tillfället då Campus lokaler hölls stängda för undervisning. 
Antalet SFI-studerande blev därmed något lägre under en kort period. Cirka 20 elever 
berördes. 

 

Punkt 4: Antalet ungdomar i målgruppen KAA/UKAA stämmer inte med prognos i 
budget 

Uppföljning har visat att antalet ungdomar i KAA/UKAA ligger i nivå med budget. 

 

Punkt 5: Integrationsinsatser, problem med återrapportering och uppföljning 

Under åren 2018, 2019 och 2020 har Nyköpings kommun tilldelats integrationsmedel 
från Tillväxtverket för att motverka segregation i kommunens socioekonomiskt 
utsatta områden. Under samtliga dessa år har utbetalningen till kommunen skett 
senare än planerat. Detta har medfört att vissa insatser knappt har kommit igång 
innan det är dags för återrapportering av insats till nämnd, KS och Tillväxtverket. Den 
sena utbetalningen har även resulterat i att kommunen har haft problem att förbruka 
medlen inom utsatt tid. Under 2020 tilldelades kommunen integrationsmedel under 
april månad. En uppföljning av insatserna kommer att ske under september månad. 
Ytterligare en uppföljning sker i december varefter finansieringen av insatserna 
upphör 2020-12-31. Slutrapporten ska lämnas in till Tillväxtverket den i slutet av 
februari. Nämndens återrapportering och uppföljning av integrationsinsatser har 
sammanfattningsvis fungerat under inledningen av året och en tidplan finns för 
resterande period. 

 

Punkt 6: Osäkerhet kring utbetalning av statliga medel för integrationsinsatser 

Nyköpings kommun väntar fortfarande på utlysning av nya statliga medel till 
kommuner för att motverka och minska segregation. 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2020-09-09 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KAN §  Dnr KAN20/4 
 
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  
2020-08-31. 
 
Förslag till beslut 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 
 
  



2020-08-31

Pt Beslutande
1.1.1 KAN20/18:4 Beslut om allmänhetens möjlighet att delta vid nämndsammanträde med 2020-06-03

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Utskriftsdatum

Delegationsbeslut

Dnr Handlingsrubrik Beslutsdatum



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG  
 Sammanträdesdatum 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2020-09-09 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KAN § Dnr KAN20/1 
 
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 
2020-08-31. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 



Utskriftsdatum
2020-08-31

Nr Handlingsrubrik
1 Missiv: Information om uppdraget utsatta EU/ESS-medborgare i er län 
2 Information om uppdraget utsatta EU/ESS-medborgare i er län 
3 Missiv: Beslut från Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun 2020-06-01, § 169, Yttrande 

över remiss: Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) - 
Dnr U2020/00129/GV

4 Missiv: Beslut från Kommunfullmäktige § 146 200609 Revidering av Budget 2020, 
flerårsplan 2021-2022

5 Missiv: Beslut Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-25, § 56, Införande av 
vårdnära service på äldre- och demensboenden

6 Missiv: Beslut Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-25, § 57, 
Kompetenssatsning inom omsorgen

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Beställarkontoret KAN20/1:9

Beställarkontoret KAN20/1:10

Beställarkontoret KAN19/37:8

Kommunledningskansliet KAN20/17:3
Beställarkontoret KAN20/1:6.1
Beställarkontoret KAN20/1:6

Anmälningar

Från Dnr
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