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KAN § 1 Dnr KAN20/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Presentation av integrationssamordnare 

 
Integrations-
samordnare 
Thotte Fuchs 
 

2 Rapport om Vägen till självförsörjning 
 

Projektledare 
Christina 
Forssander 
(DSO) 
 

3 Information om ungdomsledarnas arbete 
 

Ungdomsledare 
Mohamed 
Abdikarim, 
Mahbuba 
Gunduz, 
Saham Osman, 
Saki Osman, 
Vanja Kunstek 
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KAN § 2 Dnr KAN20/8 
 
Återrapport av genomförda integrationsinsatser 2019 samt fördelning 
av oförbrukade medel 
 
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 2019 tilldelades Nyköpings kommun 9 miljoner kronor från 
Tillväxtverket för att främja integration och motverka segregationen i 
kommunen. Medlen har fördelats ut till olika integrationsinsatser som ska 
främja kommunens arbete i att minska och motverka segregation. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-29 att Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden administrerar fördelningen av statsbidraget och 
återrapporterar resultatet av genomförda integrationsinsatser 2019 till 
kommunstyrelsen under första kvartalet 2020. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås beslutas att godkänna 
återrapporteringen av genomförda integrationsinsatser 2019 samt att 
godkänna fördelningen av kvarstående medel för 2019. 
 
Fullständiga rapporter från insatser lämnas som bilagor till tjänsteskrivelse. 
 
På grund av Tillväxtverkets sena besked om bidrag har Nyköping kommuns 
integrationsinsatser påbörjats senare än förväntat under året 2019. Den 
senare uppstarten har resulterat till att vissa insatser inte förbrukat de medel 
de tilldelats under 2019. 
 
Kommunen har fått ett godkännande från Tillväxtverket att flytta över dessa 
oförbrukade medel till 2020 för att fortsätta med nedanstående påbörjade 
integrationsinsatser i Nyköping:  
 
Ärendet föredras av integrationssamordnare Thotte Fuchs, som även svarar 
på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Jan Bonnier (M) och Torbjörn Olsson (C). 
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KAN § 2 Dnr KAN20/8 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen av genomförda integrationsinsatser 
finansierade av Tillväxtverket 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad 2020-01-
16, 
 
att godkänna fördelning av kvarstående medel för 2019 enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2020-01-16, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Räddning och Säkerhet 
Division Social omsorg 
Division Barn Utbildning Kultur 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-05 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KAN § 3 Dnr KAN19/36 
 
Uppföljning av verksamhetsbeställning 2020 till division Social omsorg 
avseende Arbetsmarknadsenhetens uppdrag 
 
Enligt Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsbeställning 
för år 2020 ska division Social omsorgs Arbetsmarknadsenhet (AME) lämna 
en uppföljning av sitt grunduppdrag till nämnden vid fyra tillfällen under året. 
Division Social omsorg har nu lämnat sin första rapport som avser 
verksamheten på AME år 2019 då verksamheten arbetade med uppdrag från 
flera nämnder. Från och med 2020 har AME endast uppdrag från KAN.  
 
Rapporten från AME lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet föredras av tf. enhetschef Birgitta Falkeborn (DSO), som även 
svarar på nämndens frågor. Verksamhetschef Glenn Andersson (DSO) 
svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Jan Bonnier (M), Inger Sjulsson (M) och Ole 
Thronborg (SD). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna division Social omsorgs rapport Uppföljning av grunduppdrag, 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22. 
 
Beslutet skickas till 
Division Social omsorg 
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KAN § 4 Dnr KAN19/7 
 
Verksamhetsberättelse och statistik från Kommunservice Brandkärr 
2019 
 
Kommunservice Brandkärr har i enlighet med beställning från Kompetens- 
och arbetsmarknadsnämnden lämnat en verksamhetsberättelse samt 
statistik för år 2019. 
 
Verksamhetsberättelse för Kommunservice Brandkärr 2019 samt statistik 
från verksamheten lämnas som bilagor till tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet föredras av enhetschef Helena Karlsson, som även svarar på 
nämndens frågor. 
 
Ole Thronborg (SD), Jan Bonnier (M), Markko Piippo (SD) och Inger 
Sjulsson (M).  
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna Verksamhetsberättelse för Kommunservice Brandkärr 2019 
samt statistik från verksamheten, bilagor till tjänsteskrivelse daterad 
2020-01-24 
 
Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
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KAN § 5 Dnr KAN19/39 
 
Verksamhetsplan för Kommunservice Brandkärr 2020 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens beställning till 
Kommunikationsavdelningen 2020 avser verksamheten Kommunservice 
Brandkärr. Kommunservice Brandkärr har nu lämnat en verksamhetsplan för 
år 2020. 
 
Verksamhetsplan för Kommunservice Brandkärr 2020 lämnas som bilaga till 
tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet föredras av enhetschef Helena Karlsson, som även svarar på 
nämndens frågor. 
 
Ordförande redogör för ändring i framskrivet förslag i form av ny att-sats 
enligt följande: att godkänna redovisningen enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2020-01-23. 
 
Inlägg i ärendet görs av Klara Olander (M) och Eric Häggblom (KD). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-
01-23. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
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KAN § 6 Dnr KAN19/25 
 
Uppföljning av genomför internkontroll 2019 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-04-24, § 18, om 
en intern kontrollplan för 2019. Planen omfattade tre kontrollområden, 

• Omvärldsbevakning där hot- och riskmomentet var konsekvenser av 
förändringar på Arbetsförmedlingen och förändringar i samarbetet 
med region Sörmland, 

• Budget där hot- och riskmomentet var att statsbidraget för Sfi och 
volymutvecklingen inom KAA/UKAA inte stämmer med budget, samt  

• Delegationsordning där hot- och riskmomentet var att beslut tagna på 
delegation inte anmäls till nämnden. 

 
I sammanfattningen av genomförd intern kontroll är förslaget att 
kontrollområdena Omvärldsbevakning och Budget bör fortsatt vara en del av 
nämndens interna kontroll 2020. Kontrollområdet Delegationsordning 
kommer att beaktas inför den interna kontrollen 2020 men risken att beslut 
tagna på delegation inte anmäls har minskat. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna nämndens sammanfattning av genomförd intern kontroll 2019 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-14. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
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KAN § 7 Dnr KAN20/5 
 
Internkontrollplan 2020 
 
Av Kommunallagen (2017:725, 6 kap 6 §) framgår att nämnder skall se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att nämndens verksamhet bedrivs på 
ett tillfredsställande sätt. Detta innebär att nämnderna ansvarar för att ha 
ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt med 
hög rättssäkerhet. 
 
I nämndens ansvar ingår att kontrollera fördelning av ansvar och 
befogenheter, genomföra systematiskt ordnade kontroller av organisation, 
redovisningssystem och administrativa rutiner. 
 
Inför beredningen av nämndens interna kontrollplan har en risk- och 
väsentlighetsanalys genomförts för att skatta sannolikhet samt konsekvens 
för identifierade hot och risker. De hot och risker som har ett sammanvägt 
konsekvens- och sannolikhetsvärde på 12 eller högre föreslås ingå i 
nämndens interna kontrollplan 2020. 
 
Inlägg i ärendet görs av Klara Olander (M). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att anta Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens interna kontrollplan för 
2020 i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-14. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna 
Ekonomi verksamhetskontroller 
Webbredaktör kansli 
Webbredaktör Beställarkontoret 
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KAN § 8 Dnr KAN20/7 
 
Revidering av attestförteckning 
 
Nyköpings kommuns ekonomiska transaktioner regleras i kommunens 
Attestreglemente som antas av Kommunstyrelsen. Med attest avses att 
intyga att kontroll av den ekonomiska transaktionen har utförts på ett korrekt 
sätt. Varje nämnd ska utse beslutsattestanter och ersättare inför ny 
mandatperiod samt vid byte av tjänst. Attesträtt ges till personer som är 
angivna på nämndens attestförteckning. 
 
Två personer byter nu tjänst och nya personer tillträder. Sakkunnig 
tjänsteman Torbjörn Ekman slutar sin tjänst och Anna Ulf tillträder istället. 
Beställarchef Peter Knutsson har slutat sin tjänst och tillförordnad chef är 
Solweig Eriksson Kurg. Anna Ulf får nu attesträtt för Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden i de delar där Torbjörn Ekman tidigare haft det, 
Thotte Fuchs träder in som ersättare i första hand och Solweig Eriksson Kurg 
i andra hand. 
 
Förslag till attestförteckning framgår av bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna attestförteckning för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
2020, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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KAN § 9 Dnr KAN20/9 
 
Utredning avseende signal till Skolinspektionen gällande bedömning 
och betygssättning på Campus Nyköping 
 
Skolinspektionen har 2019-12-17 tagit emot uppgifter som bland annat rör 
bedömning och betygssättning vid Campus Nyköping. Dessa uppgifter har 
överlämnats till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden samt Campus 
Nyköping. Skolinspektionen förväntar sig ingen återkoppling från nämnden 
eller Campus Nyköping utan förlitar sig på att detta utreds inom kommunen. 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har av Campus Nyköping fått en 
redovisning som svar på de inkomna uppgifterna som Skolinspektionen 
överlämnat. Redovisningen beskriver de rutiner som gäller samt eventuella 
åtgärder som vidtagits, se bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman, som även svarar 
på nämndens frågor. Skolchef Rosmari Gärdin (BUK) svarar på nämndens 
frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Ole Thronborg (SD). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
att godkänna Campus Nyköpings redovisning enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2020-01-21, samt 
 
att ärendet därmed är avslutat. 
 
Beslutet skickas till 
Campus Nyköping 
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KAN § 10 Dnr KAN20/9 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 
 
Tjänsteskrivelse och underliggande handlingar har dukats till nämndens 
ledamöter inför sammanträdet. 
 
En verksamhetsberättelse för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden år 
2019 har utarbetats enligt anvisningar. Verksamhetsberättelsen lämnas som 
bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
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). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
att godkänna upprättad Verksamhetsberättelse för Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 2019, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-
31. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KAN § 11 Dnr KAN19/4 
 
Delegationsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 
2020-01-27. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 
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KAN § 12 Dnr KAN19/1 
 
Anmälningsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2020-01-27 
 
Sekreterare Hannes Holmberg gör ett förtydligande avseende 
anmälningsärende 2 och 7. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2020-02-05 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KAN § 13 Dnr  
 
Övrigt 
 
Ordförande Torbjörn Olsson tackar sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman, 
som i sitt uppdrag inte kommer att arbeta för nämnden i framtiden. Torbjörn 
Ekman önskar nämnden lycka till med sitt framtida arbete. 
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