
 

 

 
 

 

 
              

  
 
 

                   
           

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  
 

  

PROTOKOLL Sida 1(12) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

Plats och tid 
Landsort, 2022-03-08 kl. 09.00-10.35 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
 Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande, deltar på distans 

Övriga deltagare 
Rodrigo Garay, tf förvaltningschef 

Deltar på distans: 
Marianne Lagestam, avdelningschef arbetsmarknad 
Nina Munters, avdelningschef näringsliv 
Jabil Seven, avdelningschef utbildning 
Kicki Lundgren, sommarjobbssamordnare, § 10 
Johanna Olsson, controller 

Paragrafer 
§§ 8-13 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning, hus B, plan 1, torsdag 10 mars kl. 12.00 

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: 2022-03-08 
Anslaget sätts upp: 2022-03-10 Anslaget tas ned: 2022-04-01 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL Sida 2(12) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

Innehållsförteckning Sida  

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

8/22 Fastställande av dagordning 

Beslutspunkter 

§ 9/22 Näringslivs – och innovationscenter 4 
§ 10/22 Sommarjobbssatsningen 2022 - extraplatser genom samarbetsavtal 7 
§ 11/22 Svar på väckt ärende rörande ombildning av huvudmannaskap för vägnätet i 9 

Sunnerby industriområde 

12/22 Aktuellt från förvaltningen 

13/22 Övriga frågor 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 3(12) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

§ 8/22 

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PROTOKOLL Sida 4(12) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

§ 9/22 NAN/2021/0069/140 

Näringslivs – och innovationscenter 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

- Godkänna förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett analysunderlag och förslag 
till hur ett näringslivs– och innovationscenter ska kunna etableras, organiseras och 
finansieras. 

- Lägga till coworking som ett möjligt syfte med näringslivs- och innovationscenter. 
- Förvaltningen ska presentera sitt förslag vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 

sammanträde den 25 oktober 2022. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar för egen del att: 
- Förvaltningen ges i uppdrag att komplettera tjänsteutlåtandet med en bilaga där coworking 

beskrivs till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 mars. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) lämnar tillägget om coworking utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Sammanfattning 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar ge i uppdrag till Förvaltningen att ta fram ett 
analysunderlag och förslag till hur ett näringslivs– och innovationscenter ska kunna etableras, 
organiseras och finansieras. Näringslivsavdelningen ska presentera sitt förslag vid NAN-mötet den 
25 oktober 2022. Analysunderlag och förslaget ska beröra följande frågor, men kan också inkludera 
andra frågor som förvaltningen finner relevanta. 
A) Utreda och föreslå hur näringslivs– och innovationscenter ska kunna vara en mötesplats mellan 
näringsliv, utbildning, forskning, kommun och allmänhet i syfte att stärka dialog, samskapande, 
näringslivsutveckling och kompetensutveckling. 
B) Utreda och föreslå hur näringslivs– och innovationscenter bör etableras i samverkan mellan 
kommunen och näringslivet 
C) Att initiera en dialog med företrädare för näringsliv (både lokalt och nationellt) och högskola kring 
hur näringslivs – och innovationscenter skulle kunna etableras, organiseras och finansieras. 
D) Att utreda lokalfrågan för etableringen av näringslivs – och innovationscenter i anslutning till 
Campus Nynäshamns lokaler i Nornan. 
E) Utreda och föreslå en budget för näringslivs – och innovationscenter. Budgeten ska inkludera 
både investeringsbehoven samt årliga kostnader för driften av näringslivs – och innovationscenter. 
Budgeten ska inkludera åren 2023–2025. 

Bakgrund 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden behandlade frågan om företags- och innovationscenter 
vid sitt sammanträde den 20 september 2021. Ordföranden (Ordförandebeslut) 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 tillgängligheten och service för 
företag samt uppmuntra till företagande och företagsetableringar. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
 

 
 

   

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

PROTOKOLL Sida 5(12) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

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 lokalisering för centret. 

Förvaltningen rapporterade till NAN vid sitt möte den 16 november 2021 om ett antal 
åtgärder som kan vidtas för att stärka servicen till näringslivet i kommunen.  Förvaltningen 
informerade vid mötet att skapande av ett Näringslivs- och innovationscenter tillsammans 
med Campus Nynäshamn skulle vara en  strategisk viktig satsning för att stärka dialogen, 
samarbetet och service till lokala företag. Nynäshamn behöver en mötesplats som erbjuder de 
möjligheter som krävs för att företag och utbildning verkligen ska skapa innovation. En 
mötesplats präglad av samskapande för samhällsnytta. Här skulle Näringslivsavdelningens 
stab och Campus Nynäshamn arbeta med framåtriktad näringslivsutveckling, 
kompetensutveckling och innovation i en gemensam arena. 

Inom verksamheten skulle exempelvis följande verksamhetsdelar kunna finnas och utvecklas: 
 utvecklingsprojekt som Hållbar utveckling Nynäshamn, Växtkraft Södertörn. 
 utökat entreprenörskap inom ramen för sommarjobbssatsningen. 
 utveckla en projektorganisation som en motor för verksamhets- och 

näringslivsutveckling. 
 en nod för ”lokalproducerad” forskning. 
 besöksnäringsutveckling genom Stockholm Archipelago. 
 platsutveckling genom LEADER Stockholmsbygd. 
 matchning av stöd till företagen, exempelvis via Almi och Nyföretagarcentrum. 
 samverkan med företagarorganisationer för att fånga upp näringslivets synpunkter och 

idéer. 
 samverkan med näringslivet för att systematiskt fånga upp 

kompetensförsörjningsutmaningar. 
 efterfrågad kompetensförsörjning via lärcentrets alla tre skolformer – vuxenutbildning, 

yrkeshögskola och högskola. 
 inkubator och testcenter inom industri och medicin. 
 bibliotek. 

Vidare antog Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden vid sitt möte den 25 januari 2022 en 
Verksamhetsplan för 2022. I verksamhetsplanen anges som mål att förvaltningen ska: 

A) Utreda möjligheten att etablera ett näringslivs – och innovationscenter på centralt 
belägen plats i kommunen. Detta i syfte att förbättra service och skapa naturliga kontaktytor mellan 
Näringslivet, närigsavdelningen och Campus Nynäshamn 

Förvaltningen har efter NAN-mötet den 20 september 2021 (ordförandebeslut) initialt undersökt 
lokalfrågan. Förvaltningen uppskattar att de har lagt ner cirka 80 timmar på detta. Vidare har 
Campus Nynäshamn, inom ramen för sin affärsutveckling, betalat en konsult SEK 10 000 för att ta 
fram initiala ritningar över hur näringslivs – och innovationscenter skulle kunna utformas. Dessa 
initiala arbeten kommer att inkluderas i den slutliga rapporten som förvaltningen presenterar för 
NAN den 25 oktober. 

Kostnader 

Förvaltningen kommer att ta fram ett analysunderlag och förslag till hur ett näringslivs – och 
innovationscenter ska kunna etableras, organiseras och finansieras. Arbetet sker med stöd av 
interna resurser. Vi beräknar dock att det kommer att behövas viss extern hjälp i denna fråga. Vi 
budgeterar SEK 40 000 för extern konsulthjälp. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
  

PROTOKOLL Sida 6(12) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna förslaget att ge i uppdrag till Förvaltningen att ta fram ett analysunderlag och 
förslag till hur ett näringslivs– och innovationscenter ska kunna etableras, organiseras och 
finansieras.  
Förvaltningen ska presentera sitt förslag vid NAN-mötet den 25 oktober 2022. 

Yrkanden 
Mikael Persson (L) föreslår att coworking läggs till som ett möjligt syfte med näringslivs- och 
innovationscenter. Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att komplettera tjänsteutlåtandet 
med en bilaga där coworking beskrivs till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 
22 mars. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut med tillägg om coworking som ett möjligt syfte 
med näringslivs- och innovationscenter samt att förvaltningen ges i uppdrag att komplettera 
tjänsteutlåtandet med en bilaga där coworking beskrivs. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag med tillägg om coworking som ett möjligt syfte med näringslivs- och innovationscenter samt 
att förvaltningen ges i uppdrag att komplettera tjänsteutlåtandet med en bilaga där coworking 
beskrivs. 

Beslutsunderlag
Beslut NAN § 14 2021-09-29 - Ordförandeförslag - Näringslivscenter 
Stärkt service till företag – rapport till NAN 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Näringslivs- och arbetsmarkandsförvaltningen 
Näringslivschef  
Chef för avdelningen Gymnasiet och Campus Nynäshamn 
Rektor Campus Nynäshamn 
Ekonomichef 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

PROTOKOLL Sida 7(12) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

§ 10/22 NAN/2022/0002/629 

Sommarjobbssatsningen 2022 - extraplatser genom 
samarbetsavtal 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att: 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
- att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov av extra platser komplettera sommarjobbsatsningen 
med ett projekt för att förbättra utemiljöer utifrån ett socialt perspektiv samt ge näringslivschefen i 
uppdrag att direktupphandla och teckna avtal för en sådan tjänst (maximalt 100tkr inkl. moms från 
befintlig budget) 
- att avtalet ska följa kommunens policy kring krav på kollektivavtal eller motsvarande. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Under sommaren 2022 börjar vi hämta oss från en pandemi som troligtvis inte heller är helt över. 
En smittrisk väntas finns kvar, trots hög grad av fortsatta vaccineringar, under en period som minst 
sträcker sig mot sommaren. På grund av arbetsmiljöbestämmelser får inte minderåriga utsättas för 
smittrisker riskklass 3 i arbetet. I verksamheter där nära kontakt utgör en normal del av arbetet kan 
inte smittrisk uteslutas. Det gjorde att arbetet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet och 
förskola inte bedömdes möjligt somrarna 2020 och 2021. Det påverkade ca 170 jobb som normalt 
kan planeras i dessa verksamheter. Inför sommaren 2022 är det inte, efter dialog med 
barnomsorgs- och omsorgschefer, troligt att det finns underlag för en annan bedömning, vilket gör 
att dessa jobb behöver hittas i andra verksamheter. 
Planeringen för att kunna säkerställa att så många sökande ungdomar som möjligt kan erbjudas ett 
sommarjobb har nu, på grund av de väntade svårigheterna påbörjats i ett tidigt skede. Förfrågan 
om sommarjobbsplatser har skickats till samtliga kommunala verksamheter och de föreningar som 
kommunen tidigare samarbete med. Sommarjobbsamordnaren har bett om svar senaste den sista 
februari, men av erfarenhet krävs ofta påminnelser för att få ett tillräckligt underlag för en 
bedömning av antal platser. I mitten av mars torde en sådan bedömning kunna göras. 

De interna sommarjobben är ett förstahandsalternativ, men extra platser kan behöva läggas till om 
de interna platserna inte räcker till för att uppfylla garantin och för att erbjuda ett så stort antal 
sommarjobb som möjligt inom ramen för de budgeterade medlen. 

Förvaltningens förslag är att sommarjobbssatsningen vid behov kompletteras med ett projekt för 
utemiljöer utifrån ett socialt perspektiv. Projektet genomfördes sommaren 2021 med ett mycket gott 
resultat. Sommarjobbsamordnaren har sonderat intresset för samarbetsprojektet Sommarfixarna för 
år 2022 mellan kommunen och lokala fastighetsbolag. De fastighetsägare som kan vara aktuella är 
de som innehar flerfamiljshus i områden som överensstämmer med inriktningen för projektet. 
Fastighetsbolagen har meddelat intresse samt att de vid god framförhållning även kan bidra till 
projektets finansiering. Det föreslagna upplägget är att parterna delar på kostnaden för tjänsten 
med projektering, genomförande och handledning. Nynäshamns kommuns del i sådant upplägg blir 
högst 100 tkr vilket tas inom ramen för befintlig budget. Fastighetsbolagen fördelar resterande 
kostnader för genomförandet, ca 500 tkr sinsemellan. Detta skulle i praktiken kunna generera minst 
40 extra sommarjobbsplatser. 

För att säkerställa en korrekt hantering har Upphandling Södertörn gett stöd i att ta fram en lämplig 
avtals/upphandlingsmodell. Kostnaden för avtalet för en sådan tjänst beräknas uppgå till maximalt 
100tkr inkl. moms och avtalet/samarbetsavtalet föreslås kunna tecknas av näringslivschefen. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Det är viktigt att frågan kan hanteras så snart som möjligt efter att en uppskattning av antalen 
kommunala sommarjobb kan göras senast i mars. Fastighetsägarna behöver framförhållning för att 
kunna bidra ekonomiskt och det är bra om det går att undvika att en upphandlingsprocess 
genomförs i all hast. Möjligheten att en sådan upphandling ger gott resultat minskar dessutom ju 
kortare framförhållningen blir. Av dessa anledningar föreslås att förslaget hanteras av näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden i mars. 

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
- att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov av extra platser komplettera sommarjobbsatsningen 
med ett projekt för att förbättra utemiljöer utifrån ett socialt perspektiv samt ge näringslivschefen i 
uppdrag att direktupphandla och teckna avtal för en sådan tjänst (maximalt 100tkr inkl. moms från 
befintlig budget). 

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar att avtalet ska följa kommunens policy kring krav på kollektivavtal eller 
motsvarande. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
bifall eller avslag till förvaltningens förslag med tillägg att avtalet ska följa kommunens policy kring 
krav på kollektivavtal eller motsvarande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag med tillägg att avtalet ska följa kommunens policy kring krav på kollektivavtal eller 
motsvarande. 

Beslutsunderlag 
Sommarjobbsrapport 2021 

Skickas till 
Akten, Rodrigo Garay Valderrama, Nina Munters, Kicki Lundgren 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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§ 11/22 NAN/2021/0139/008 

Svar på väckt ärende rörande ombildning av huvudmannaskap 
för vägnätet i Sunnerby industriområde 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner svaren på frågorna i det väckta ärendet och 
därmed anser ärendet utrett och avslutat.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har i ett väckt ärende önskat att förvaltningen hanterar fyra 
punkter, gällande ombildning av huvudmannaskap för vägnätet i Sunnerby industriområde. Nedan 
följer de svar förvaltningen tagit fram i samverkan med mark- och exploateringsenheten på 
Kommunstyrelseförvaltningen, gällande de fyra punkterna. 

Punkt 1. Klarlägger vilken förvaltning som har ansvaret för likställighetsprincipen när det gäller 
ovanstående ombildning från kommunalt huvudmannaskap till enskild vägsamfällighet 

Svar: Från kommunens sida ansvarar kommunstyrelseförvaltningen via Mark-och 
exploateringsenheten över ärendet. Det innebär att Mark-och exploateringsenheten representerar 
kommunen i dess ansökan om att bilda gemensamhetsanläggning (GA) och vägsamfällighet för 
vägen i Sunnerby verksamhetsområde. Gemensamhetsanläggning syftar på den väganläggning som 
registreras hos lantmäteriet och vägsamfällighet är den juridiska person som bildas för att förvalta 
gemensamhetsanläggningen. 

Punkt 2. Klarlägger bakgrund och orsaker till att Sunnerby verksamhetsområde inte ska ha 
kommunalt Huvudmannaskap. 

Svar: Vägen i Sunnerby verksamhetsområde har sedan år 1969 enbart haft enskilt huvudmanna-
skap men hela tiden saknat en struktur för att förvalta vägen, vilket under de senaste åren 
uppdagats genom vägens förfall. Bildandet av gemensamhetsanläggning/vägsamfällighet åtgärdar 
detta på det enda sätt som detaljplanen tillåter. 

Detaljplanen/byggnadsplanen B559 antogs år 1969 av Sorunda kommun. Sorunda kommun och 
Nynäshamns kommun slogs samman år 1974. En möjlig förklaring till att initiativ inte togs för att 
inrätta en GA och vägförening vid industriområdets grundande är den process av organisatorisk 
förändring som kommunerna genomgick under denna period. Av de uppgifter som Mark-och 
exploateringsenheten fått från kommunens stadsmiljöavdelning har deras förvaltande av vägen varit 
begränsat till enstaka provisoriska åtgärder av framförallt potthål. Det är att betraktas som 
kommunens goodwill och hänförs inte till ett kommunalt huvudmannaskap. I det uppdrag som 
stadsmiljöavdelningen ålagt entreprenör för snöplogning och sandning av den mark som 
Nynäshamns kommun förvaltar i Sorunda så ingår inte vägen i Sunnerby verksamhetsområde. 

Punkt 3. Om en sådan förändring, vilken medför ökade kostnader för företagarna i Sunnerby 
verksamhetsområde är förenlig med kommunallagens likställighetsprincip, 2 kap. 3 §? 

Svar: Kommunstyrelsens arbete är förenligt med kommunallagens likställighetsprincip eftersom 
åtgärden är en konsekvens av andra bestämmelser i lag. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Likställighetsprincipen 2:3 KL anger att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat. Det stämmer att Sunnerby verksamhetsområde 
särskiljer sig eftersom enskilt huvudmannaskap för väg förekommer i liten, om inte obefintlig, 
utsträckning i kommunens övriga industriområden. Orsaken till att likställighetsprincipen inte 
aktualiseras genom denna lantmäteriförrättning är att åtgärden sker för att verkställa den ännu 
gällande byggnadsplanen B559 från år 1969 och den då gällande Byggnadslagen från 1947. Trots 
att detaljplanen är mycket gammal ska den tolkas efter de regelverk som gällde när planen antogs. 
Av 49–55 §§ BL framgår att kommunens förvaltningsansvar av allmän väg gäller inom stadsplan, 
men inte byggnadsplan. Vägen i Sunnerby industriområde skiljer sig alltså inte från övriga allmänna 
vägar i Sunnerby vilka också omfattas av B559 och som enskilt förvaltas av Sunnerby Vägförening.  

Kostnaderna som fastighetsägarna i Sunnerby verksamhetsområde kommer belastas med avgörs av 
deras ännu obestämda andelstal i vägsamfälligheten och de åtgärder som vägsamfälligheten företar 
sig. 

Punkt 4. Om detta är något som kommer att genomföras inom fler verksamhetsområden i vår 
kommun? 

Svar: Åtgärden i Sunnerby verksamhetsområde utgör inte en ombildning från kommunalt 
huvudmannaskap till enskilt huvudmannaskap eftersom huvudmannaskapet av vägen inte varit 
kommunal tidigare. Där verksamhetsområden har kommunalt huvudmannaskap enligt detaljplan kan 
inte huvudmannaskapet överföras till enskild utan detaljplaneändring. 

För känndeom: Mark- och exploateringsenheten har skickat ut information till fastighetsägarna i det 
aktuella området. Brevet finns som bilaga. Bilagt finns även en lista över de fastigheter och 
fastighetsägare som kommunen bedömer berörs av lantmäteriförrättningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår att Näringslivslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner svaren på frågorna i det väckta ärendet och därmed anser 
ärendet utrett och avslutat.  

Beslutsunderlag 
Berörda fastigheter 
Meddelande till fastighetsägare 

Skickas till 
Akten 
Näringslivschef 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Aktuellt från förvaltningen 
Tf förvaltningschef presenterade näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens remissvar avseende 
budgetdirektivet. 

Controller presenterade konsekvenser av föreslagen budget. 

Remissvar budget var ett informationsärende på dagens sammanträde. Vi kallar till nytt 
sammanträde för arbetsutskottet 15 mars kl. 16 för beslut. 

Avdelningschef utbildning informerade om:  

 kommande remissvar till Skolinspektionen avseende ny gymnasieverksamhet i Huddinge. 
 kommande ärende om kostnader för myndiga elever, där vi vill ha ett ställningstagande 

huruvida huvudmannen kan bekosta lunch och litteratur på folkhögskola för att uppnå 
gymnasiekompetens. 

Tf näringslivschef nämnde information på hemsidan till näringslivet angående Ukraina-krisen och 
dess påverkan. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Övriga frågor 
Inga övriga frågor väcktes. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 


