
 

 

 
 

 

 
              

  
 
 

                   
           

 

 
 

 

 

   

 
  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
  
 

  

PROTOKOLL Sida 1(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

Plats och tid 
Landsort, 2021-11-09 kl. 09.00 – 09.57 

Beslutande 
Mikael Persson (L)  
Håkan Svanberg (M) 

På distans: 
Ola Hägg (S) 

Icke tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 
 Karin Dellenholt, nämndsekreterare
 Therese Eghult, folkhälsostrateg 

På distans: 
Jabil Seven, skolchef utbildningsavdelningen 
Nina Munters, avdelningschef näringslivsavdelningen 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen  

Paragrafer 
§§ 14-19 

Justeringens plats och tid 
Kansliavdelningen, kommunhus B, plan 1, tisdag 16 november kl 9.00. 

Underskrifter 

Mikael Persson (L) Ola Hägg (S) 
Ordförande Justerare 

Karin Dellenholt 
Sekreterare  

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-11-09 
Anslaget sätts upp: 2021-11-16 Anslaget tas ned: 2021-12-08 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning, hus B, plan 1 

Underskrift Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
             

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

  
 

   
 

   
 

  

PROTOKOLL Sida 2(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

Innehållsförteckning Sida  

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

14/21 Fastställande av dagordning 

Beslutspunkter 

§ 15/21 Remissvar - Erbjuda nyanlända svenskundervisning inom en månad 4 
§ 16/21 Yttrande avseende remiss - utvärdering av e-förslag 5 
§ 17/21 Remissvar - hållbarhetsstrategi Nynäshamns kommun 7 

18/21 Aktuellt från förvaltningen 

19/21 Övriga frågor 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

PROTOKOLL Sida 3(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

14/21 Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med 
följande tillägg under § 19, Övriga frågor:  

Mikael Persson (L) anmäler en övrig fråga om studiebesök. 

Håkan Svanberg (M) anmäler en övrig fråga om verksamhetsmark. 

Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om när ställd fråga om nettokostnadsavvikelse besvaras. 

Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om när ställd fråga om stödresurser i gymnasiet besvaras. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

PROTOKOLL Sida 4(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

§ 15/21 BUN/2021/0156/610 

Remissvar - Erbjuda nyanlända svenskundervisning inom en 
månad 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens skrivelse som sin egen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen som yttrande över motionen. 

Ärendet 
Motionären yrkar att alla de individer som Nynäshamns kommun har bosättningsansvar för, erbjuds 
svenskundervisning inom en månads tid från ankomst oavsett om de är vuxna eller barn. 

De nyanlända barnen som kommer till Nynäshamn får trots att de saknar personnummer börja i 
skola och även förskola. Detta i enlighet med gällande skollagstiftning där det framgår att ett 
nyanlänt barn bör tas emot i skolan inom en månad efter att de ankommit till kommunen (1 kapitlet 
10 § skollagen, 4 kapitlet 1a § skolförordningen). Däremot ställer sig motionären frågande till att 
nyanländ vuxen tvingas vänta på erhållet personnummer, vilket efter långa handläggningstider på 
Skatteverket, kan ta upp emot fyra månader, innan undervisning inom SFI kan inledas, då det är av 
största vikt att den nyanlända snabbt får tillgång till studier i det svenska språket. Motionären 
föreslår därför att Nynäshamns kommun ska erbjuda den nyanlända studier inom SFI inom en 
månads tid efter ankomst. Motionären anser det angeläget att rätta till vad hen anser vara ett 
systemfel som kan antas bero på att mottagandet av nyanlända gått ifrån att vara övervägande 
personer med personnummer till att vara övervägande kvotflyktingar. 

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens skrivelse som sin egen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen som yttrande över motionen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens skrivelse som sin egen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen som yttrande över motionen. 

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

PROTOKOLL Sida 5(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

§ 16/21 NAN/2021/0002/061 

Yttrande avseende remiss - utvärdering av e-förslag 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att möjligheten för allmänheten att inkomma med 
e-förslag bör vara kvar även efter testperioden och ersätta medborgarförslaget, men att gränsen om 
30 röster för att ett förslag ska gå vidare till politisk behandling i nämnderna höjs till cirka 75 röster 
samt att perioden för omröstning kortas till två månader. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Ärendet 
E-förslag lämnas via webbformulär på kommunens hemsida. I e-tjänsten kan sedan personer som är 
folkbokförda i Nynäshamns kommun rösta på förslag man vill stödja. Förslagen har varit öppna för 
omröstning under tre månader. De förslag som efter omröstningsperiodens avslutande har nått upp 
till minst 30 röster går vidare till politisk behandling i nämnderna, övriga förslag avslutas och 
presenteras inte för nämnd.  

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats ett e-förslag, remiss – svar på e-förslag – 
stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna, där yttrande ska ges senast 30 
december 2021 till kommunstyrelsen. Det förslaget ska besvaras i nära samband med den här 
remissen om e-förslag, varför vi kan konstatera att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och 
dess förvaltning inte har någon erfarenhet av hanteringen av e-förslag när det här yttrandet tas 
fram. Inte heller har medborgarförslag hanterats i denna nystartade nämnd, varför en jämförelse 
mellan de båda möjligheterna för medborgare att påverka och inkomma med förslag inte kan göras. 

Hanteringen av de e-förslag som har överlämnats till nämnderna varierar. Kommunstyrelsen har 
begärt att förvaltningen kort går igenom inkomna e-förslag och överlämnar dem till nämnden med 
en notering om det föreligger något hinder för fortsatt utredning. Noteras inget hinder ska e-
förslaget alltid föreslås utredas vidare. Samhällsbyggnadsnämnden vill att förvaltningen tar fram en 
mer utförlig beskrivning av förslaget och förutsättningarna för att bevilja det. Förvaltningen 
överlämnar förslaget med tillhörande underlag utan eget ställningstagande till nämndens 
arbetsutskott som i sin tur lämnar ett förslag till beslut till nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har 
beslutat att nästan alla e-förslag som tilldelats nämnden ska införlivas i andra pågående 
utredningar. 
Oavsett hur e-förslag hanteras i de olika nämnderna behövs någon form av utredning inom 
förvaltningen vilket kräver ianspråktagande av utredningsresurser. Även tidigare förekommande 
medborgarförslag har behövt utredas, varför det troligtvis inte är någon större skillnad när det gäller 
ianspråktagande av resurser för utredning. Däremot kan man anta att när möjligheten att inkomma 
med förslag förenklas, ökar antalet inkommande förslag, vilket framöver kan kräva ytterligare 
utredningsresurser. 

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att möjligheten för allmänheten att inkomma med 
e-förslag bör vara kvar även efter testperioden och ersätta medborgarförslaget, men att gränsen om 
30 röster för att ett förslag ska gå vidare till politisk behandling i nämnderna höjs till någonstans 
mellan 50 - 100 röster samt att perioden för omröstning kortas till två månader. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 6(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att möjligheten för allmänheten att inkomma med 
e-förslag bör vara kvar även efter testperioden och ersätta medborgarförslaget, men att gränsen om 
30 röster för att ett förslag ska gå vidare till politisk behandling i nämnderna höjs till cirka 75 röster 
samt att perioden för omröstning kortas till två månader. 

Yrkanden 
Håkan Svanberg (M) yrkar att vi ska vara mer specifika i antal röster som anges för att ett förslag 
ska gå vidare till behandling i nämnd, exempelvis cirka 75 röster. Är vi inte precisa, ska vi ange fler 
än 30 röster. 

Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av Håkan Svanbergs (M) yrkande 
att gränsen för att ett förslag ska gå vidare till behandling i nämnd ändras till cirka 75 röster. 

Propositionsordning
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut med tillägg av Håkan Svanbergs (M) yrkande att 
gränsen för att ett förslag ska gå vidare till behandling i nämnd ändras till cirka 75 röster. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag med tillägg av Håkan Svanbergs (M) yrkande att gränsen för att ett förslag ska gå vidare till 
behandling i nämnd ändras till cirka 75 röster. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROTOKOLL Sida 7(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

§ 17/21 KS/2021/0424/400 

Remissvar - hållbarhetsstrategi Nynäshamns kommun 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att 
lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Håkan Svanberg (M) anser att kritiken i remissvaret behöver förtydligas. 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden blev den 20 september 2021 av 
kommunstyrelseförvaltningen remitterade Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi 2022–2030 och 
har beretts möjlighet att yttra sig. Hållbarhetsstrategin anger kommunens viljeriktning inom 
ekologisk och social hållbarhet och beskriver hur arbetet ska samordnas, struktureras och 
genomföras. Syftet med strategin är att tydliggöra kommunens ambitioner på hållbarhetsområdet, 
säkerställa ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete och stärka målstyrningen mot Agenda 2030. 
Hållbarhetsstrategin beskriver målområden särskilt viktiga för kommunens hållbarhetsarbete och 
mål, delmål och indikatorer och beskrivning av upprättande av genomförandeplan. Vidare är tanken 
att hållbarhetsstrategin ska ersätta de nuvarande klimat- och miljömålen för kommunen (Klimat- och 
miljömål Nynäshamns kommun 2018–2021 – med sikte på 2045). 

Sista dag för nämnder att yttra sig är den 30 november 2021.   

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar bifall till att vi lämnar ärendet utan eget ställningstagande från 
arbetsutskottets sida. 

Propositionsordning
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
bifall eller avslag till att lämna ärendet utan eget ställningstagande från arbetsutskottets sida. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Mikael Perssons (L) 
yrkande att lämna ärendet utan eget ställningstagande från arbetsutskottets sida. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1, Hållbarhetsstrategi Snabbguide 
Bilaga 2, Hållbarhetsmål delmål och indikatorer 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 8(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

Bilaga 3, Manual genomförandeplan 
Bilaga 4, Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi 2022–2030 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

  

  

PROTOKOLL Sida 9(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

18/21 Aktuellt från förvaltningen 
Jabil Seven föredrog. 

Samordningsförbundet Östra Södertörn har bekostat 2,0 tjänster i Ung i Nynäs under många år. 

Eftersom ESF-finansieringen för samordningsförbundet är oklar 2022 behöver nu 1,75 tjänst tas 
över i reguljär verksamhet. 1,0 tjänst har arbetsmarknadsavdelningen lyckats lägga in i budget för 
nästa år. 

Den kvarvarande tjänsten, studie- och yrkesvägledaren, kan fortsatt finansieras av 
samordningsförbundet med 25%, resterande 75% måste finansieras på annat sätt. Tjänsten är 
placerad på Campus Nynäshamn. Både Ung i Nynäs och SamMA-projektet har i nuläget högt tryck, 
med sammantaget runt 20 deltagare i kö. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
 

 
  

 

PROTOKOLL Sida 10(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

19/21 Övriga frågor 
Mikael Persson (L) väckte fråga angående sitt studiebesök på Nynäs och möte med Stockholms 
hamnar, som har problem med kompetensförsörjning inom hamnverksamheten, transport, sjöfart. 
Nynäshamns hamn en av de 10 största hamnarna i Sverige. Förslag på dialog med Stockholms 
hamnar, där vi inbjuder till möte. Mikael Persson (L) tar en första kontakt och bjuder även in 
förvaltningen för vidare diskussioner. 

Håkan Svanberg (M) väckte fråga om verksamhetsmark. MEX föreslås bjudas in att föredra för 
nämnden, vad som är aktuellt inom de olika områdena. Nina Munters kontaktar MEX för ett föredrag 
den 22 december inför nämnden. 

Ola Hägg (S) väckte fråga om när ställd fråga om nettokostnadsavvikelse besvaras. Lämnas till 
nästa tillfälle. 

Ola Hägg (S) väckte fråga om när tidigare fråga om stödresurser inom gymnasiet kan besvaras. 
Frågan kommer att besvaras till decembernämnden. 

Nämndsekreteraren informerade om förslag till nämndens sammanträdesdagar under 2022. Beslut 
om nämndens sammanträdesdagar kan tas nästa nämndsammanträde 25 november. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 


