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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KAN § 42 Dnr KAN20/3 

Informationsärenden 

1 Presentation av ny divisionschef, Division Social 
omsorg 

Divisionschef 

2 Aktuellt med arbetet att motverka segregation Ordförande 

3 Kommande projekt, NUVAS och Slussen Rektor och 
skolchef 
Campus 
Nyköping 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KAN § 43 Dnr KAN19/36 

Uppföljning av verksamhetsbeställning till division Social omsorg: 
Grunduppdraget 

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 en rapport som avser verksamheten 
på AME under perioden maj-augusti 2020. 

Rapporten från division Social omsorg lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse. 

Ärendet föredras av tf. enhetschef Birgitta Falkeborn, som även svarar på 
nämndens frågor. Skolchef Rosmari Gärdin svarar på nämndens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Ole Thronborg (SD), Jonas Augustsson (MP) och 
Klara Olander (M).  

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna division Social omsorgs rapport Uppföljning av grunduppdrag, 
bilaga till tjänsteskrivelse 2020-10-05. 

Beslut till: 
Division Social omsorg 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KAN § 44 Dnr KAN19/38 

Uppföljning av verksamhetsbeställning till division Barn Utbildning 
Kultur: högre utbildning 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har lämnat i uppdrag till division 
Barn Utbildning Kultur (BUK) att anordna högre utbildning. Campus 
Nyköping, BUK ska enligt nämndens verksamhetsbeställning för 2020 
erbjuda ett attraktivt och efterfrågat utbud av eftergymnasiala 
utbildningsverksamheter. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden vid två 
tillfällen under året och Campus Nyköping har nu lämnat sin andra rapport. 
Rapporten från Campus Nyköping om högre utbildning lämnas som bilaga till 
tjänsteskrivelse. 

Ärendet föredras av rektor Fredrik Dolk, som även svarar på nämndens 
frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Elisebeth Markström (S). 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna Rapport – Högre utbildning, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2020-10-05 

Beslut till: 
Division Barn Utbildning Kultur 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KAN § 45 Dnr KAN19/38 

Uppföljning av verksamhetsbeställning till division Barn Ungdom 
Kultur: DUA-samverkan 

Kompetens-och arbetsmarknadsnämnden har gett division Barn Utbildning 
Kultur (BUK) i uppdrag att samordna och administrera kommunens arbete 
utifrån den DUA-överenskommelse som kommunen tecknat med 
Arbetsförmedlingen. Enligt verksamhetsbeställning 2020 ska Campus 
Nyköping, BUK återrapportera uppdraget till nämnden vid två tillfällen under 
året och en andra rapport har nu lämnats. 

I nuläget är följande jobbspår aktuella inom DUA: Barnskötarspår, Vårdspår, 
Kockspår, Byggspår och Fordonsmekanikerspår samt ett jobbspår inom 
vårdnära service. Två ytterligare jobbspår planeras; måltidbiträdesspår och 
vårdbiträdesspår. 

Rapporten från Campus Nyköping, BUK om DUA-samverkan lämnas som 
bilaga till tjänsteskrivelse. 

Ärendet föredras av skolchef Rosmari Gärdin, som även svarar på 
nämndens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Klara Olander (M), Ole Thronborg (SD) och 
Elisebeth Markström (S). 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna Rapport om DUA-samverkan, bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2020-10-05 

Beslut till: 
Barn Utbildning Kultur 
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KAN § 46 Dnr KAN19/38 

Uppföljning av verksamhetsbeställning till division Barn Utbildning 
Kultur: Feriepraktik 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har i sin verksamhetsbeställning 
till division Barn Utbildning Kultur (BUK) lämnat i uppdrag till Campus att 
organisera och administrera Nyköpings kommuns feriepraktik. Campus har 
nu lämnat en skriftlig slutrapport. 

Rapporten från Campus Nyköping, BUK lämnas som bilaga till 
tjänsteskrivelse. 

Ärendet föredras av rektor Peter Ivarsson och samordnare Eva Widlundh 
Sjöström. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna Slutrapport till KAN Kommunal feriepraktik 2020, bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06 

Beslut till: 
Division Barn Utbildning Kultur 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KAN § 47 Dnr KAN19/38 

Uppföljning av särskilt uppdrag i verksamhetsbeställning till division 
Barn Utbildning Kultur 2020: Vårdnära service 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden 
har i Budget 2020 (2021-2023) fått som särskilt uppdrag från 
Kommunfullmäktige att tillsammans ta fram ett förslag kring införande av 
vårdnära service på särskilda boenden för äldre. Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden har därefter lämnat det särskilda uppdraget till 
Campus, division Barn Utbildning Kultur (BUK) som, i enlighet med 
verksamhetsbeställning 2020, lämnat en muntlig återrapportering till 
nämnden vid sammanträde 2020-04-01 och nu även inkommit med en 
skriftlig rapport. 

Rapporten från Campus Nyköping, BUK lämnas som bilaga till 
tjänsteskrivelse. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna Rapport om vårdnära service, bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2020-10-06 

Beslut till: 
Division Barn Utbildning Kultur 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KAN § 48 Dnr KAN20/2 

Delårsrapport 2020 

En delårsrapport och en ekonomisk uppföljning för delår 2020 har tagits fram 
för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens helårsprognos visar en 
budgetavvikelse med -1,0 mnkr. Avvikelsen finns inom Vuxenutbildningen 
där intäkterna från Migrationsverket för SFI enligt prognos blir 4,0 mnkr lägre 
än budgeterat. Kostnaderna för SFI blir samtidigt enligt prognosen 3,0 mnkr 
lägre än budgeterat, främst som en effekt av Corona. Helårsprognosen är 
förbättrad med 2 mnkr jämfört med apriluppföljningen. 

Delårsrapport och ekonomisk uppföljning delår 2020 lämnas som bilagor till 
tjänsteskrivelse. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Anna Ulf, som även svarar på 
nämndens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Eric Häggblom (KD). 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapport och ekonomisk uppföljning delår 2020 för 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, bilagor till tjänsteskrivelse 
daterad 2020-10-02 

Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KAN § 49 Dnr KAN20/21 

Förslag till Strategi för en hållbar arbetsmarknad 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-16 att lämna i uppdrag till 
kommundirektören att ta fram ett förslag till en arbetsmarknadsstrategi. 
Sedan år 2019 ligger det samlade politiska ansvaret för vuxenutbildnings- 
och arbetsmarknadsfrågor hos Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 
som därför tagit sig an det fortsatta arbetet med att ta fram förslaget till 
strategi till Kommunstyrelsen. Strategin har fått namnet Strategi för en 
hållbar arbetsmarknad och strävar mot flera Agenda 2030-mål. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna framtaget 
förslag, som lämnas som bilaga till tjänsteskrivelse, samt att lämna förslaget 
till Kommunstyrelsen. 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Anna Ulf, som även svarar på 
nämndens frågor. 

Särskilt yttrande lämnas skriftligen av Markko Piippo (SD) och Ole Thronborg 
(SD). 

Inlägg i ärendet görs av Klara Olander (M), Thord Johansson (L), Torbjörn 
Olsson (C), Kent Pettersson (S), Eric Häggblom (KD) och Klara Olander (M). 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till Strategi för en hållbar arbetsmarknad, bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2020-10-07 samt 

att lämna förslaget till Kommunstyrelsen 

Klara Olander (M), Markko Piippo (SD) och Thord Johansson (L) reserverar 
sig mot nämndens beslut. 

Beslut till: 
Kommunstyrelsen 

Bilagor 
Särskilt yttrande 



Bil. KAN § 49
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KAN § 50 Dnr KAN20/4 
 
Delegationsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2020-
10-12. 
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 
 
  



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
1.1.1 KAN19/35:3 Beslut avseende allmänhetens möjlighet att delta vid Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämndens sammanträde 9 september
2020-09-01

Delegationsbeslut

2020-10-12

Utskriftsdatum

Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden
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KAN § 51 Dnr KAN20/1 

Anmälningsärenden 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2020-10-12. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Dataskyddsombudet Rapport: Kontroll av efterlevnaden av dataskyddsförordningen i Nyköpings kommun 

2020
KAN20/20:1.1

Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnde
n

Utskriftsdatum

2020-10-12

Anmälningar
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