
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2019-09-11 

Plats och tid 

Ledamöter och 
ersättare 

övriga deltagare 

Underskrifter 

Stadshuset sal B, 2019-09-11, kl. 13:30-17:01, ajourn.16:22-16:29 

Beslutande 
Torbjörn Olsson (C), ordf 
Kent Pettersson (S), 1 :e v ordf 
Klara Olander (M), 2:e v ordf 
Sahro Hashi (S) 
Ludwig Gustafsson (S) § 32 
Elisebeth Markström (S) 
Jonas Augustsson (MP) § 32 
Jan Bonnier (M) 
Erik Häggblom (KO) del av§ 32 
Hans Lindberg (L) 
Markko Piippo (SO) 
Sven Bengtsson (KO) tj ers fr o m  del av 

§ 32
Lars Fernvall (S) tj ers fr o m § 33
lngegerd Quist (S) tj ers fr o m§ 33

Ersättare 
Lars Fernvall (S) § 32 
lngegerd Quist (S) § 32 
Björn Fredlund (S) 
Inger Sjulsson (M) 
Eva Widlundh Sjöström (M) 
Thord Johansson (L) del av§ 32 
Ole Thronborg (SO) 
Sven Bengtsson (KO) del av§ 32 
Ulrica Wirven (V) del av § 32 

Sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman, sakkunnig tjänsteman Christian Hårleman, 
sakkunnig tjänsteman Anna Ulf, skolchef Rosmari Gärdin (BUK), divisionschef 
Inger Fransson (BUK) del av§ 32, näringslivschef Maria Karlsson del av§ 32, 
divisionschef Stefan Heinebäck (OSO) del av§ 32, projektledare Birgitta Falkeborn 
(OSO) del av§ 32, chef servicekontoret Helena Karlsson del av§ 32, enhetschef 
arbetsmarknadsenheten Peter Johnsson (OSO), förändringsledare Beatrice 
Jacobsson (OSO) del av§ 32, rektor Peter lvarsson (BUK) del av§ 32 

Sekreterare Paragrafer 32-36 
Hannes Holmberg 

Ordförande 
Torbjörn Olsson 

Justerande 
Klara Olander 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Organ Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

Sista dag för överklagande 2019-10-16 Sammanträdesdatum 2019-09-11 

Anslag uppsatt den 2019-09-25 Datum för anslags nedtagande 2019-10-17 

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 

Underskrift 
Hannes Holmberg 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KAN § 32 Dnr KAN19/3 

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 Näringslivs-
chef 

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 
Torbjörn 
Ekman 

7 Arbetet med Budget 2020 (2021-2022) Sakkunniga 
tjänstemän 
Torbjörn 
Ekman och 
Anna Ulf 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KAN § 33 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). 

Ordförande redogör för ändring i framskrivet förslag genom att att-sats två 
avseende kontaktpersoner i Brandkärr utgår, samt att beloppet i den näst 
sista att-satsen ändras till 1 420 tkr. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Christian Hårleman, som även 
svarar på nämndens frågor. Sakkunnig tjänsteman Christian Hårleman 
redogör för att underliggande material inte dukas då det inte hunnit 
färdigställas inför nämndsammanträdet. 

Inlägg i ärendet görs av Jan Bonnier (M), Torbjörn Olsson (C) och Klara 
Olander (M). 

På förslag av Klara Olander (M) ajourneras sammanträdet mellan klockan 
16:22 och 16:29. 
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KAN § 33 Dnr KAN19/30 

Särskilt yttrande lämnas skriftligen Klara Olander (M), Inger Sjulsson (M), 
Jan Bonnier (M), Eva Widlundh Sjöström (M) och Sven Bengtsson (KD). 

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 
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 1 420 tkr 
enligt förslag i tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19, samt 

---------------*

--------------------

*Barn- och ungdomsnämnden //HH 2019-09-27
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KAN § 33 Dnr KAN19/30 

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 

Bilagor: 
Särskilt yttrande 



Bil. KAN§ 33 

Kompetens och arbetsmarknadsnämnden 20190911 

Särskilt yttrande, ärende 1 fördelning av statsbidrag till integration 2019 

För att kunna fatta relevanta beslut behövs relevanta beslutsunderlag. I ovan angivet ärende saknas 

vid nämndsammanträdet underliggande ansökningar från respektive nämnd. Att begära av nämnden 

att fatta beslut och därmed ta ansvar, utan att ha tillgång till adekvat underlag är en ärendehantering 

som inte kan anses vara acceptabel. 

Enda anledningen till att ärendet kunde behandlas är att, som alla vet, beslutet redan tagits i 

kommunstyrelsen. Detta aktualiserar än en gång frågan kring hur Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde egentligen ser ut och huruvida denna nämnd verkligen 

har något givet uppdrag. 
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KAN § 34 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. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Christian Hårleman, som även 
svarar på nämndens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Elisebeht Markström (S) och Klara Olander (M). 
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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 kr av beviljade statsbidrag till integration avsätts för ändamålet 

Beslutet skickas till 
Räddning och säkerhet 
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KAN § 35 Dnr KAN19/4 

Delegationsärenden 

Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-
09-02.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 



(tJ Nyköping 

Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Delegationsbeslut 

Pt Dnr Handlingsrubrik 

2.1.2 Cam19/13:6 Personuppgiftsbiträdesavtal träffat mellan Kompetens- och 
b arbetsmarknadsnämnden och Studentlitteratur AB. Beslutsdatum: 

2019-05-23. KAN:s delegationsordning punkt 2.1.2b delegat 
Divisionschef. 

2.1.2 Cam19/13:7 Personuppgiftsbiträdesavtal träffat mellan Kompetens- och 
b arbetsmarknadsnämnden och Gleerups Utbildning Aktiebolag. 

Beslutsdatum: 2019-06-03. KAN:s delegationsordning punkt 2.1.2b 
delegat Divisionsche 

2.1.2 Cam19/13:8 Personuppgiftsbiträdesavtal Svensk e-identitet AB och Barn- och 
a ungdomsnämnden samt Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, 

Nyköpings Kommun. KAN:s och BUN:s delegationsordning punkt 
2.1.2a och 13 

2.1.2 Cam19/13:9 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Liber AB och Kompetens- och 
b Arbetsmarknadsnämnden, Nyköpings Kommun. Beslutsdatum 2019-

05-28. KAN:s delegationsordning 2.1.2b, delegat Divisionschef.

1.1.2 Cam19/34:10 Uppdragsavtal avseende utbildningsinsatser i kursen
Luftbehandlingsinstallationer, 40 yrkeshögskolepoäng, inom
utbildningen WS-ingenjör -19.

1.1.2 Cam19/34:19 Uppdragsavtal avseende utbildningsinsatser i kursen Styr och
övervakningssystem, inom utbildningen WS-ingenjör -18.

1.1.2 Cam19/34:9 Uppdragsavtal avseende utbildningsinsatser i kursen
Värmeinstallationer, 40 yrkeshögskolepoäng, inom utbildningen WS-
ingenjör -19.

Beslutande 

Divisionschef 

Divisionschef 

Divisionschef 

Delegat Divisionschef 

Utskriftsdatum 

2019-09-02 

Beslutsdatum 

2019-06-03 

2019-06-03 

2019-06-10 

2019-05-28 

2019-08-06 

2019-08-06 

2019-08-06 
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KAN § 36 Dnr KAN19/1 

Anmälningsärenden 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2019-09-02. 

Sakkunnig tjänsteman Christian Hårleman svarar på nämndens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Klara Olander (M), Inger Sjulsson (M), Kent 
Pettersson (S), Torbjörn Olsson (C), Sahro Hashi (S), Ole Thronborg (SD), 
Lars Fernvall (S), Jan Bonnier (M) och Elisebeth Markström (S).  

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 



(t]Nyköping 

Kompetens- och 
arbetsmarknads nämnde 
n 

Anmälningar 

Nr Från 

1 Beställarkontoret 

2 Beställarkontoret 

3 Beställarkontoret 

4 Beställarkontoret 

5 Beställarkontoret 

6 Beställarkontoret 

7 Campus Nyköping 

8 

Handlingsrubrik 

Rapport: Folkbildningens betydelse för samhället - Folkbildningsrådets samlade 
bedömnina 2018 
Beslut att godkänna redovisning utan återkrav, gällande statsbidrag för rekryterande 
insatser inom vuxenutbildnina för 2018. Dnr 8.1.2-2019:0022355 
Protokollsutdrag KS § 136 2019-05-13 Produktionens beställningar samt detaljbudget 
2019 
Månadsrapport maj 2019, från mucf projektet Vägar till Arbetslivet, samt statistik KAA 
mai 2019 
Rapport: Månadsrapport för Kommunala aktivitetsansvaret (KAA/UKAA) och Vägar till 
arbetslivet 
Protokollsutdrag KS § 136 2019-05-13 Produktionens beställningar samt detaljbudget 
2019 
Uppdragsavtal avseende utbildningsinsatser, kursmomentet Anatomi, anestesi och 
farmakoloai. 20 vho inom utbildninaen Tandsköterska 
Svar på skrivelse med synpunkter avseende integration i Brandkärr 

Dnr 

Utskriftsdatum 

2019-09-02 

KAN19/1 :14 

KAN19/1:16 

KAN19/5:10 

KAN19/5:11 

KAN19/5:12 

KAN19/6:5 

Cam19/2:11 

KAN19/29:2 




