
 
 
 
 
 
 
 

Dnr KAN22/20

 

 
 
 

Överenskommelse 
2023 mellan 
Kompetens- och 
arbetsmarknads-
nämnden och Division 
Näringsliv, kultur och 
fritid  
 

Antagen av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2023-02-01



 
 
 
 
 
 
 

2/4 

1. Formalia 
1.1 Parter/kontaktpersoner 
• Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN). Ombud är nämndens 

sakkunniga tjänsteperson. 
• Division Näringsliv, kultur och fritid (NKF). Ombud är divisionschef.  

1.2 Giltighetstid 
Denna överenskommelse avser kalenderåret 2023. 

1.3 Förändrade förutsättningar 
Om förutsättningarna för genomförande av överenskommen verksamhet 
väsentligt förändras, till exempel genom protokollförda politiska beslut om 
inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och 
förordningar, kan överenskommelsen komma att revideras. 

1.4 Omfattning 
Överenskommelsen omfattar följande verksamhet: 

• Framtagande av en ”Praktikplattform”, ett digitalt verktyg för att underlätta 
praktikförmedling 

1.5 Ansvarsfördelning 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för innehållet i den 
verksamhet som överenskommits om. Det innebär att nämnden bland annat har 
att besluta om mål, inriktning, omfattning och kvalitet avseende verksamheten. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för uppföljning av 
verksamheten enligt fastställd plan.  

Division Näringsliv, kultur och fritid svarar för verksamhetsledning och personal 
och har det fulla arbetsgivaransvaret.  

Division Näringsliv, kultur och fritid svarar för de lokaler som behövs för 
överenskommen verksamhet.  

Division Näringsliv, kultur och fritid ska vara försäkrad genom kommunens 
gemensamma försäkringssystem och svara för självriskkostnader. 

Verksamheten ska delta på kontinuerliga samverkansmöten med ordföranden, 
nämndens sakkunniga samt på nämndsammanträden där verksamheten är 
föredragande eller särskilt berörd av informations- eller beslutsärenden. 

Verksamheten ska vara delaktig vid de möten som hålls under året, tillsammans 
med politik och nämndens sakkunniga, i enlighet med övergripande 
budgetprocess.  
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1.6 Insyn och tillsyn 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och dess ombud har rätt till skälig 
insyn i Division Näringsliv, kultur och fritids verksamhet i frågor som rör åtagande 
enligt denna överenskommelse. Division Näringsliv, kultur och fritid ska 
kontinuerligt hålla Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och dess ombud 
underrättade om förändringar i verksamheten.  

Parterna åtar sig att hålla varandra underrättade om och samråda kring för-
ändringar i volymer, kvaliteter eller förändringar i avtal med underleverantörer 
som kan innebära förändrade kostnader för innevarande eller kommande period.  

1.7 Dataskyddsombud 
Uppgift om vem som är dataskyddsombud för Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämndens räkning kan fås från Kommunledningskansliet. 

1.8 Styrande dokument   
Division Näringsliv, kultur och fritid ska fullgöra sitt uppdrag enligt 

• Kommunens övergripande styrdokument  

2. Verksamhetsområde Näringsliv och arbete 
2.1 Grunduppdrag  
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ger Division Näringsliv, kultur och 
fritid enligt denna överenskommelse i uppdrag att svara för: 

• Framtagande av en ”Praktikplattform”, ett digitalt verktyg för att underlätta 
praktikförmedling 

 

Nedan specificeras uppdraget: 

Syfte 
med ”Praktikplattformen” 

▪ Genom att synliggöra såväl arbetsgivares som 
praktikanordnares behov, förutsättningar och krav 
underlättas den kontinuerliga processen för att säkerställa 
att studerande på olika nivåer samt arbetslösa personer får 
utbildnings- och arbetspraktik.  

Andra deltagare i 
uppdraget 

▪ Campus Nyköping (Division Utbildning) samt Jobbtorg 
(Division Social omsorg) deltar i uppdraget. Division 
Näringsliv, kultur och fritid håller ihop arbetet och ansvarar 
för rapportering till Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

2.2 Uppföljning av grunduppdraget  
Uppföljning av överenskommelsen ska ske vid regelbundna avstämningsmöten 
samt vid Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden enligt 
nedan. Grunduppdraget ska skriftligen avrapporteras i VP-modulen vid nedan 
angivna tidpunkter. 
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V=vår, D=delår, H=helår. 

Vad När Hur Till vem 

Framtagande av 
en ”Praktikplattform”, 
ett digitalt verktyg för 
att underlätta 
praktikförmedling 

2023-05-31 

2023-12-11 

 

 

 

 

D+H 

 

Skriftlig och muntlig 
rapport vid 
sammanträdet 

 

 

 

Kortfattad skriftlig 
rapport i VP-modulen 
enligt av 
Kommunstyrelsen 
beslutad tidplan 

 

KAN 

Skriftlig rapport 
skickas till sakkunnig 
tre veckor innan 
sammanträdet 

 

 

KAN 

 

2.3 Särskilt uppdrag 
Kommunfullmäktige har för Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens del 
angett nedanstående särskilda uppdrag, vilket även gäller för Division Näringsliv, 
kultur och fritid. Nedan anges också vid vilka tillfällen avrapportering ska göras till 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Dessutom ska uppdraget skriftligen 
avrapporteras i VP-modulen vid nedan angivna tidpunkter.  

V=vår, D=delår, H=helår. 

Särskilt uppdrag  
Kommunfullmäktige 

Beskrivning Rapportering till  

Öka samarbetet med 
sociala företag 

Uppdraget bedrivs i samverkan mellan 
divisionerna NKF, DU och DSO och 
syftar till att påbörja ett ökat samarbete 
med sociala företag. NKF leder 
uppbyggnadsarbetet och hänsyn ska tas 
till gällande upphandlingsregler. 

KAN 
Uppdraget rapporteras 
muntligt vid nämndens 
sammanträden 2023-05-
31 och 2023-11-01  
 
Skriftlig rapportering i VP-
modulen V+D+H 

3. Ekonomi 
Verksamheten anslagsfinansieras och ersätts med 1/12-delar genom 
bokföringsorder 

Verksamhet Volym À-pris  Ersättning, tkr Avräkning  

Praktikplattform 1  1 000 Månadsvis 
ersättning 

Summa    1 000  
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