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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29 
Anslaget sätts upp: 2021-10-04             Anslaget tas ned: 2021-10-26 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          

Plats och tid 
Örngrund och Teams, 2021-09-29 kl. 9.00-14.25 

Ajournering: kl. 10.07–10.15, kl. 11.06-11.11, kl. 12.07–13.00 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
 
På distans: 
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
Johan Augustsson (S) kl 09.00–10.27, Anders Lindeberg (S) ersätter Johan Augustsson §§ 11-18 
Christoffer Edman (SD) 
Satu Goldbech (M) kl 09.15-14.25 
Mats Johansson (V) 
Per Ranch (SN) 
Nathalie Majdek Mathisen (S) ersätter Liselott Vahermägi (S) §§ 11-18 
Peter Wennerberg (C) kl. 09.00-12.07, Lars Petter Bergendal (C) ersätter Peter Wennerberg (C) §§ 
11-18 
David Öberg (KD) 

 

  

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning  

Paragrafer 
§§ 11-19 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning, kommunhus B, plan 1, 2021-10-04 klockan 10.00 

Underskrifter 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Ola Hägg (S) 
Justerare 

 
 
  
Karin Dellenholt 
Sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
På distans: 
Tommy Cumselius (M) 
Åsa Brodin (M) 
Clarence Eneroth (KD) kl. 13.00-14.25 
Lars Petter Bergendahl (C) § 19 
Nathalie Majdek Mathisen (S) § 19 
Anders Lindeberg (S) anslöt kl. 09.20, § 19 
Bengt Holwaster (MP) kl. 13.00-14.25 
Lena Dafgård (SN) 
 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Karin Dellenholt, nämndsekreterare 
 
På distans: 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Nina Munters, avdelningschef näringslivsavdelningen 
Jabil Seven, skolchef gymnasiet och Campus 
Claes Hedin, enhetschef Servicepartner 
Rikard Andersson, enhetschef gästhamn och besökscenter kl. 09.00-12.07 
Yvonne Persson, kommunjurist kl. 13.00-14.25 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M) 
Anne-Li Hagman, Larsson, politisk sekreterare (SN) kl. 13.00-14.25 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare (L)  
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§ 11/21

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande 
förändringar: 

Ärenden behandlas i följande ordning; mötet inleds med § 19 och övriga §§ behandlas under 
eftermiddagens sammanträde i ordningsföljd. 

Under § 18, Övriga frågor, görs följande tillägg: 

 VP-arbetet och näringslivsranking
 Arvoden
 Tillgång till handlingar
 Workshop om den politiska rollen
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§ 12/21 KS/2021/0390/009 

Årshjul avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna årshjulet avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden avseende perioden 1 september till 31 december 2021.

2. Godkänna årshjulet avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden avseende 2022.

Ärendet 
Enligt 14 § i reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden som antogs av 
kommunfullmäktige den 9 juni 2021 § 102 och som trädde i kraft 1 september 2021, är nämnden 
anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning, med undantag för förvaltningschef. Nämnden 
har därmed hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.  

Enligt arbetsmiljölag (1977:1160) ska arbetsgivaren bland annat systematiskt planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en 
god arbetsmiljö. 

Förvaltningen har därför tagit fram årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet med olika nivåer 
av samverkan i organisationen uppdelat på HR, verksamhet, förvaltningsledning, F-samverkan och 
nämnden.  

Två årshjul har tagits fram, det ena avser perioden 1 september till 31 december 2021 och det 
andra avser 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna årshjulet avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden avseende perioden 1 september till 31 december 2021.

2. Godkänna årshjulet avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden avseende 2022.

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna årshjulet avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden avseende perioden 1 september till 31 december 2021.

2. Godkänna årshjulet avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden avseende 2022.
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Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till 
beslut om att  

1. Godkänna årshjulet avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden avseende perioden 1 september till 31 december 2021. 

2. Godkänna årshjulet avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden avseende 2022. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
NAF Årshjul (sep-dec) SAM 2021.pdf 
NAF Årshjul SAM 2022.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
Förvaltningschef 
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§ 13/21 KS/2021/0390/009 

Rekommendation till programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan för 2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att: 

1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2022 baserad på en 
genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.    

2. anta Storsthlms förslag om en uppräkning om 3 procent för barn- och fritidsprogrammet, 
vård- och omsorgsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt hotell- och 
turismprogrammet.   

3. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2022 om 1,5 procent.  
4. anta Storsthlms förslag till prisjustering för fordonsprogrammet i enlighet med 1 000 kronor 

mer till 2022.  
5. enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan 2022 i enlighet med 

Storsthlms rekommendation. 
 

Ärendet 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering 
av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs 
en politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår att:  
 
- Både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med i genomsnitt 
1,5 procent inför 2022. 
  
- Uppräkningen av programpriserna differentieras så att priserna för barn- och fritidsprogrammet, 
vård- och omsorgsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet och hotell- och 
turismprogrammet justeras upp med 3 procent i förhållande till 2021 års priser.  
 
- Programpriserna för fordonsprogrammen får en uppjustering med ett fast belopp på 1 000 kronor i 
förhållande till programpriserna 2021.  
 
- Ersättning och rutiner för elever i mindre undervisningsgrupper med specialpedagogisk verksamhet 
tas bort från prislistan från och med 2022 och ska istället ersättas med individuellt tilläggsbelopp. 
 
Programpriserna för övriga program justeras ned med beaktande av de justeringarna som görs i 
differentieringen. Den genomsnittliga uppräkningen av programpriserna för de program som inte 
berörs av differentiering blir således 1,46 procent. 
 
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga kommunala löner inom 
gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 
2020 och 2021 på 2,74 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband 
med uppräkningen av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms 
styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista 
som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,5 procent med hänsyn taget till kommunernas 
ekonomiska förutsättningar.  
 
Förändring i prislistan om mindre undervisningsgrupper  
Storsthlm rekommenderar att enhetspriset och principerna för mindre undervisningsgrupper med 
specialpedagogisk verksamhet tas bort från prislistan från och med 2022. Istället hänvisas 
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huvudmän att träffa överenskommelser om tilläggsbelopp utifrån elevens individuella behov. 
 
Årlig beslutsprocess 
Kommunerna ska årligen besluta om en eventuell justering av programpengen för respektive 
utbildning på nationellt program samt strukturtillägg inför nästa budgetår. För att beslutsprocessen 
ska hinna ha sin gång fattar därför styrelsen innan sommaren beslut om rekommendation till 
kommunerna att anta prislistan. Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt 
strukturtillägg ska vara fattade före 15 december 2021. Överenskommelsen börjar gälla den 1 
januari 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att: 

1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2022 baserad på en 
genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.    

2. anta Storsthlms förslag om en uppräkning om 3 procent för barn- och fritidsprogrammet, 
vård- och omsorgsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt hotell- och 
turismprogrammet.   

3. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2022 om 1,5 procent.  
4. anta Storsthlms förslag till prisjustering för fordonsprogrammet i enlighet med 1 000 kronor 

mer till 2022.  
5. enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan 2022 i enlighet med 

Storsthlms rekommendation. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att: 

1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2022 baserad på en 
genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.    

2. anta Storsthlms förslag om en uppräkning om 3 procent för barn- och fritidsprogrammet, 
vård- och omsorgsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt hotell- och 
turismprogrammet.   

3. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2022 om 1,5 procent.  
4. anta Storsthlms förslag till prisjustering för fordonsprogrammet i enlighet med 1 000 kronor 

mer till 2022.  
5. enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan 2022 i enlighet med 

Storsthlms rekommendation. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till 
beslut om att föreslå kommunstyrelsen att: 

1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2022 baserad på en 
genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.    

2. anta Storsthlms förslag om en uppräkning om 3 procent för barn- och fritidsprogrammet, 
vård- och omsorgsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt hotell- och 
turismprogrammet.   

3. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2022 om 1,5 procent.  
4. anta Storsthlms förslag till prisjustering för fordonsprogrammet i enlighet med 1 000 kronor 

mer till 2022.  
5. enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan 2022 i enlighet med 

Storsthlms rekommendation. 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, diarienr KS/2021/0390/009-19 
Bilaga 1, Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2022 
Bilaga 2, Rekommendation, Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 14/21 KS/2021/0390/009 

Ordförandeförslag - Näringslivscenter 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför arbetet med 
verksamhetsplanen för 2022 ge förvaltningen i uppdrag att: 

1 sammanställa och ta fram tänkbara åtgärder för att öka tillgänglighet och service 
för företag samt uppmuntra till företagande och företagsetableringar. 

2 särskilt titta på förutsättningar och utformning av ett digitalt och fysiskt 
företagscenter utifrån konceptet "en väg in" för service som vanligen 
efterfrågas av företag. 

3 ta reda på kostnaden att driva ett dylikt center 
4 undersöka bästa lokaliseringen för centret 

 
 

Protokollsanteckningar 
Per Ranch (SN) inkommer med särskilt yttrande som bifogas protokollet som bilaga 1. 

Ärendet 
Det finns en bred politisk samsyn i kommunen om att näringslivsklimatet behöver stärkas. 
Vi har kommit en bra bit på väg, men har fortfarande mycket kvar att göra. Näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att stärka företagsklimatet genom dialog med 
näringslivet och utveckling av kommunens service till företag. Nämnden ansvarar också 
för att öka antalet företagsetableringar. 

Nynäshamns kommun behöver arbetstillfällen för att fler ska kunna bo och arbeta i 
kommunen och att fler invånare ska kunna försörja sig själva. Ett blomstrande näringsliv 
gör också kommunen mer levande och attraktiv samt ger ett rikare serviceutbud för 
invånarna med lokalt producerade varor till försäljning, caféer, restauranger, upplevelser 
och butiker. Ambitionen är att skapa förutsättningar för ett bra serviceutbud i hela 
kommunen. En positiv tillväxttakt innebär stora möjligheter för kommunen. 

En rad faktorer behöver finnas på plats för att öka nyföretagandet och antalet 
företagsetableringar. En mycket viktig del i detta är bra kommunal service till företag. 
Företag har i många fall behov av olika former av service från kommunen. Det kan handla 
om tillståndsgivning, rådgivning, inspektion eller annan form av myndighetsutövning. 
Ambitionen måste vara att sådan service ska vara effektiv, kvalitativ och förutsägbar. Det 
ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och lätt att göra rätt. 

Utredningsarbetet bör utgå ifrån Strategi för bättre företagsklimat i Nynäshamns kommun 
och ske i dialog med relevanta interna och externa aktörer, inte minst representanter för 
näringslivet. 

Resultatet av utredningen redovisas i samband med näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
temadag den 16 november 2021. 
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Ordförandens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför arbetet med 
verksamhetsplanen för 2022 ge förvaltningen i uppdrag att: 

1 sammanställa och ta fram tänkbara åtgärder för att öka tillgänglighet och service 
för företag samt uppmuntra till företagande och företagsetableringar. 

2 särskilt titta på förutsättningar och utformning av ett digitalt och fysiskt 
företagscenter utifrån konceptet "en väg in" för service som vanligen 
efterfrågas av företag. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför arbetet med 
verksamhetsplanen för 2022 ge förvaltningen i uppdrag att: 

1 sammanställa och ta fram tänkbara åtgärder för att öka tillgänglighet och service 
för företag samt uppmuntra till företagande och företagsetableringar. 

2 särskilt titta på förutsättningar och utformning av ett digitalt och fysiskt 
företagscenter utifrån konceptet "en väg in" för service som vanligen 
efterfrågas av företag. 

 

Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar bifall arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkanden: 

1 ta reda på kostnaden att driva ett dylikt center 
2 undersöka bästa lokaliseringen för centret 

Ordförande Mikael Persson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med Per Ranch (SN) 
tilläggsyrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag till beslut med tilläggsyrkande av Per Ranch (SN) att inför arbetet med 
verksamhetsplanen för 2022 ge förvaltningen i uppdrag att: 

1 sammanställa och ta fram tänkbara åtgärder för att öka tillgänglighet och service 
för företag samt uppmuntra till företagande och företagsetableringar. 

2 särskilt titta på förutsättningar och utformning av ett digitalt och fysiskt 
företagscenter utifrån konceptet "en väg in" för service som vanligen 
efterfrågas av företag. 

3 ta reda på kostnaden att driva ett dylikt center 
4 undersöka bästa lokaliseringen för centret 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag med Per 
Ranch (SN) tilläggsyrkanden. 

Skickas till 
Akten 

Förvaltningschef 

  



Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-09-29

Särskilt yttrande § 14 / 21 Ordförandeförslag - Näringslivscenter

Bakgrund
Enligt ordförandeförslaget ska stärkt service till företag utredas.

Yrkande
Vi yrkar bifall till:

1. att sammanställa och ta fram tänkbara åtgärder för att öka tillgänglighet och
service för företag samt uppmuntra till företagande och företagsetableringar.

2. att särskilt titta på förutsättningar och utformning av ett digitalt och fysiskt
företagscenter utifrån konceptet ”en väg in” för service som vanligen efterfrågas
av företag.

Tilläggsyrkande:

3. att ta reda på kostnaderna för att etablera och driva ett sådant digitalt och fysiskt
företagscentrum.

4. att undersöka var den bästa lokaliseringen skulle vara för ett sådant företagscentrum.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch

Ledamot i Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnd,
ersättare i Kommunstyrelsen,
ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
samt ledamot i Kommunfullmäktige

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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§ 15/21 KS/2021/0390/009 

Anmälan av delegationsbeslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga informationen om 
delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Ärendet 
SBN/2021/1443/569-1 
Beslut att enligt 2:10 i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning att ianspråkta 
200 000 kr ur näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens reinvesteringsram 2021-2024 för att 
genomföra underhåll av bryggor i gästhamnen. 
 
KS/2021/0390/009-30 
Ordförandebeslut att godkänna behovsanalys inför framtagande av lokaler till måleriutbildning i 
Campus Nynäshamns regi. Utbildningen startar i januari 2022, därav behovet att skyndsamt inleda 
processen att ta fram lämpliga lokaler till verksamheten. Brådskande beslut av ordförande å 
nämndens vägnar enligt 6 kap 39 § Kommunallagen, s 3 i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten 
till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten 
till handlingarna. 
  

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 13(16) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 16/21 KS/2021/0390/009 

Protokoll F-samverkan 2021-09-14 med SOF och 2021-09-16 
med BUF 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan 2021-09-
14 med socialförvaltningen och 2021-09-16 med barn- och utbildningsnämnden till handlingarna. 
 

Ärendet 
Innan beslut i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, samverkas ärenden som särskilt berör 
personal i verksamheterna. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av protokoll från 
F-samverkan med fackliga ombud 2021-09-14 och 2021-09-16. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan 2021-09-
14 med socialförvaltningen och 2021-09-16 med barn- och utbildningsnämnden till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan 2021-09-
14 med socialförvaltningen och 2021-09-16 med barn- och utbildningsnämnden till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, 210914 Protokoll Fsam m SOF 
Bilaga 2, 210916 Protokoll Fsam m BUF 
 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 14(16) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-29  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 17/21  

Aktuellt från förvaltningen 
 

Förvaltningschef Lina Axelsson Kihlblom föredrar följande informationsärenden:  

 Begäran om allmän handling – prövning hos kammarrätten.  
 SamMA-projektets samarbete med Ung i Nynäs 
 Program som Nynäshamns gymnasium planerar att erbjuda hösten 2022 
 Campus Nynäshamn – Planerar att starta en måleriutbildning efter årsskiftet 
 Skolinspektionen – under våren/sommaren 2022 kommer skolinspektionen att presentera en 

rapport kring granskning av vuxenutbildningar/gymnasieskolors strategiska arbete avseende 
kompetensutveckling 

 Båtnätter – utveckling båtnätter 1994 – 2021  
 Löpande insikt – Södertörnskommunerna bjuder in till en utbildning tillsammans med SKR 

(Sveriges kommuner och regioner) – avseende analys av NKI (nöjd kundindex) 
 Projektet Hållbar utveckling – digitala informationsmöten genomförs under hösten 
 Information om att Arbetsförmedlingen avser avsluta samarbetet med Ung i Nynäs 
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§ 18/21  

Övriga frågor 
 

VP-arbetet och näringslivsranking 

Ordförande Mikael Persson (L) inledde sammanträdet med att anmäla en övrig fråga gällande 
arbetet med VP22 och näringslivsranking. 

Hur ska våra avdelningar i förvaltningen - utbildning, arbetsmarknad, näringsliv - jobba ihop med 
andra förvaltningar och nämnder, exempelvis avseende mark och bygglovsfrågor. 

Höga mål avseende verksamhetsplan. 

Ordförandeförslag lagts fram idag, där förvaltningen ska inventera befintliga förslag samt utreda ett 
nytt förslag om en väg in, både digitalt men även se över möjligheten till en central fysisk 
mötesplats. 

 

Arvoden 

Ola Hägg (S) anmälde en övrig fråga om ordförande eller nämnd i konsensus kan besluta om 
möjlighet till ersättning vid deltagande i konferenser och seminarium. Bedömningen ska vara utifrån 
att deltagandet kan berika nämndens arbete och kompetens. Ordförande alternativt nämnd 
bedömer om arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utges. Bedömningen om ett eller 
bägge ersättningsalternativen ska utges görs utifrån konferensens/seminariets nytta för nämnden. 

Tommy Cumselius (M) nämnde att man får ta upp till prövning i varje enskilt fall om ersättning kan 
utges. 

Mikael Persson (L) ger förvaltningen i uppdrag att utifrån reglementet utröna om ersättning för 
deltagande i konferenser kan utges. 

 

Tillgång till handlingar 

Per Ranch (SN) önskar att handlingarna skickas ut per mail före mötet för de ledamöter som inte 
har tillgång till eMeeting.  

De ledamöter och ersättare som anmäler till nämndsekreteraren att man vill ha mötesboken skickad 
per mail får det framöver. 

 

Workshop om den politiska rollen 

Ytterligare workshop om den politiska rollen ska hållas under december. Vi har preliminärt föreslagit 
den 22 december kl 13-16. 
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§ 19/21  

Temadag  
 

Ordföranden Mikael Persson hälsar alla välkomna och lämnar över ordet till förvaltningschef Lina 
Axelsson Kihlblom som inleder samt modererar under temadagen. 

Presentationer från förvaltningen avseende tertialrapport 2 samt verksamhetsplan 2021 och 
måluppfyllelse, med därpå följande frågestund och diskussion. 

Utbildningsavdelningen 
 Jabil Seven, skolchef Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn 
 
Arbetsmarknadsavdelningen 
 Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
 Claes Hedin, enhetschef Servicepartner 
 
Näringslivsavdelningen 
 Nina Munters, tf avdelningschef näringslivsavdelningen 
 Rikard Andersson, enhetschef gästhamn och besökscenter 
 
Nina Munters presenterade även den näringslivsranking som kom förra veckan från Svenskt 
Näringsliv. 
 
PowerPoint-presentationerna från dagens möte kommer att sändas till ledamöter och ersättare efter 
dagens sammanträde. 


