
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2020-09-09 
 ____________________________________________________________________________  

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Hörsalen, tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2, 2020-09-09, kl. 13:30-16:00 

Ledamöter och 
ersättare 

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) 
Elisebeth Markström (S) 
Jonas Augustsson (MP) 
Jan Bonnier (M) 
Erik Häggblom (KD) 
Markko Piippo (SD) 
Eva Widlundh Sjöström (M), tj ers 

Ersättare 
Björn Fredlund (S) § 35 
Ole Thronborg (SD) 

Övriga deltagare Sakkunnig tjänsteman Anna Ulf, integrationssamordnare Thotte Fuchs, 
representant från AF Mats Karlsson, projektledare Christina Forssander § 35, 
utbildningschef Rosmari Gärdin, tf. enhetschef AME Birgitta Falkeborn § 35 

Underskrifter Sekreterare .............................................................. 
Hannes Holmberg 

Paragrafer 35-40 

Ordförande .............................................................. 
Torbjörn Olsson 

Justerande .............................................................. 
Klara Olander 

______________________________________________________________________________________ 
ANSLAG/BEVIS 

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

Organ Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-09 Sista dag för överklagande 

Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande 

Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 

Underskrift ................................................................................... 
Hannes Holmberg 
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KAN § 35 Dnr KAN20/3 

Informationsärenden 

1 Vägen till självförsörjning Projektledare Cristina 
Forssander 

2 Arbetslöshetsstatistik Representant från 
arbetsförmedlingen 
Mats Karlsson 

3 Strategi för en hållbar arbetsmarknad Sakkunnig 
tjänsteman Anna Ulf 
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KAN § 36 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.

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

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

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

Beslut till: 
Kommunikationsavdelningen 
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KAN § 37 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. 
 
Ärendet föredras av integrationssamordnare Thotte Fuchs, som även svarar 
på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Torbjörn Olsson (C), Markko Piippo (SD), Ole 
Thronborg (SD), Jan Bonnier (M) och Jonas Augustsson (MP). 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna barnrättsprövningen enligt bilaga till tjänsteskrivelse. 
 
Beslut till: 
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KAN § 38 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. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Anna Ulf, som även svarar på 
nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Torbjörn Olsson (C). 
 
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 
  



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

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KAN § 39 Dnr KAN20/4 
 
Delegationsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med  
2020-08-31. 
 
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
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KAN § 40 Dnr KAN20/1 
 
Anmälningsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2020-08-31. 
 
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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KAN § 41 Dnr  
 
Övriga frågor 
 
Klara Olander (M) uppmanar ordförande att undersöka möjligheter att 
genomföra digitala sammanträden där nämndens ledamöter kan delta på 
distans. 
 
Nämndsekreterare Hannes Holmberg svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Kent Pettersson (S), Torbjörn Olsson (C) och Jan 
Bonnier (M). 
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