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arbetsmarknadsnämnden 
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2022-09-20 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-09-20 
Anslaget sätts upp: 2022-09-22  Anslaget tas ned: 2022-10-14 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2022-09-20 klockan 09.00-12.14. 
Ajournering klockan 10.17-10.27. 

Beslutande 

Mikael Persson (L) ordförande 

Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 

Åsa Brodin (M) tjänstgör istället för Satu Goldbech (M)  

David Öberg (KD) 

Peter Wennerberg (C)  

Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 

Mats Lindqvist (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 

Johan Augustsson (S) till och med klockan 10:55, §§ 91–94. 

Bengt Holwaster (MP) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) §§ 96–101. 

Mats Johansson (V) 

Per Ranch (SN) 

Rebecca Ädel (SD) tjänstgör istället för Christoffer Edman (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 

Leif Öbrink (L) 

Bengt Holwaster (MP) §§ 91–95. 

Lena Dafgård (SN) från och med klockan 10.42. 

Paragrafer 
§§ 91–101

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, lokal: Landsort. 2022-09-22 klockan 10.00. 

Underskrifter 

Mikael Persson (L) 

Ordförande 

Ola Hägg (S) 

Justerare 

Matilda Ekh 
Sekreterare 
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Övriga deltagare 

Helena Matthews, förvaltningschef 

Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 

Rikard Andersson, tf. avdelningschef näringslivsavdelningen 

Deltar på distans: 

Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen 

Johanna Olsson, controller 

Irene Odenstig, kommunikatör 

Karin Dellenholt, nämndsekreterare/jurist 

Embla Persson, 2:a vice ordförande Sveriges Elevkårer, § 92 

Sabina Edelman, mark- och exploateringschef, § 100  

Solveig Törnblom, politisk sekreterare 

Aline Varre, politisk sekreterare 

Nina Munters, tillväxtstrateg § 100 



PROTOKOLL Sida 3(17) 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning  

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

§ 91/22 Fastställande av dagordning 

§ 92/22 Sveriges Elevkårer presentation 

Beslutspunkter 

§ 93/22 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens tertialrapport 2, 2022 

§ 94/22 Remissvar avseende socialnämndens förslag till reviderat äldrepolitiskt program 
för Nynäshamns kommun 

§ 95/22 Redovisning av kränkningar som inträffat vid Nynäshamns gymnasium och 
Campus Nynäshamn (ärende § 84/22 vid sammanträdet 30 augusti 2022) 

§ 96/22 Redovisning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål 

§ 97/22 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 98/22 Protokoll F-samverkan och skyddskommitté 2022-09-08 samt extrainsatt F-
samverkan 2022-09-15 

Informationsärenden 

§ 99/22 Politikerrapport 

§ 100/22 Aktuellt från förvaltningen 

§ 101/22 Övriga frågor 
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§ 91/22

Fastställande av dagordning 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 

Under § 101 Övriga frågor: 

1. Håkan Svanberg (M) har en övrig fråga om beslutad översyn av strategi för bättre företagsklimat.

2. Håkan Svanberg (M) har en övrig fråga om att utveckla en fastighet i hamnen.

3. Ola Hägg (S) har en övrig fråga om att kommunen är anmäld till diskrimineringsombudsmannen.
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§ 92/22

Sveriges Elevkårer presentation 
Embla Persson, 2:a vice ordförande i Sveriges Elevkårer, presenterar rapport om vad skolelever 

tycker om olika politiska förslag inom skolområdet. 

Viktiga frågor för eleverna: 
- Satsa på bättre skolmat.
- Ge lärare bra lön och utbildning
- Satsa mer på elevhälsan
- Ge elever större möjlighet att påverka i skolan
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§ 93/22 NAN/2022/0201/012 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens tertialrapport 2, 
2022 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. godkänna tertialrapport 2 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och överlämna den 
till kommunstyrelsen.
2. konteringen på enhetsnivå ses över inför årsredovisning och rapportering till Kolada.

Ola Hägg (S), Mats Lindqvist (S), Johan Augustsson (S) och Mats Johansson (V) deltar inte i 

beslutet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs 
protokollet som bilaga A. 

Föredragning 
Förvaltningschef Helena Matthews och controller Johanna Olsson föredrar huvuddelarna i rapporten. 

Ärendet 
Bilagan ”Tertialrapport 2 2022 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” innehåller 
verksamhetsberättelse samt redovisning av ekonomi och måluppfyllelse.  

I samband med att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträdet 14 juni 2022 
godkände och överlämnade tertialrapport 1 2022 till kommunstyrelsen, gavs förvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag till nya indikatorer som mäter andelen av alla elever på Nynäshamns gymnasium 
och alla kommunens ungdomar i gymnasieåldern som tar gymnasieexamen, samt hur dessa 
indikatorer ska kunna implementeras.  

Uppdraget presenterades vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 
2022, där nämnden beslutade att lägga till nedan 10 indikatorer som ska inkluderas och beaktas 
från Tertialrapport 2, 2022: 

1. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)
2. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor,

andel (%)
3. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel (%)
4. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
5. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)
6. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, andel

(%)
7. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel (%)
8. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
9. Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd

gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
10. Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4

år, hemkommun, andel (%)

De tillagda indikatorerna har inga målvärden, utan avsikten är statistikuppföljning av ungdomar i 
gymnasieåldern. De nya indikatorerna införts i en separat bilaga sist i tertialrapport 2, Bilaga – 
Nyckeltal avseende Nynäshamns gymnasium. 
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I samband med tertialrapport 1, 2022 beslutade nämnden att bifalla förvaltningens förslag att 
föreslå Kommunfullmäktige att utöka näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens investeringsram för 
2022 med 2,5 miljoner kronor, för att hantera inköp som i sin helhet finansieras av stadsbidrag.  
Förslaget togs inte upp i kommunfullmäktige i samband med tertialrapport 1, men kommer att tas 
upp i samband med tertialrapport 2. Då föreslås den utökade investeringsramen istället vara 2 
miljoner kronor eftersom prognosen för investeringarna är 7 miljoner kronor totalt, vilket gör att det 
räcker att investeringsramen ökar med 2 miljoner kronor. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott i resultatet på 2,2 miljoner 
kronor för 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. godkänna tertialrapport 2 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och överlämna den 
till kommunstyrelsen.

Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Ajournering klockan 10.17-10.27. 

Ordförande (L), Håkan Svanberg (M), David Öberg (KD), Peter Wennerberg (C) och Rebecca Ädel 
(SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att konteringen på enhetsnivå ses 
över inför årsredovisning och rapportering till Kolada. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras.
2. Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut.
3. Bifall eller avslag till ordförande (L) tilläggsyrkande.

Proposition 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutat att: 
1. ärendet ska avgöras idag.
2. bifalla förvaltningens förslag till beslut.
3. bifalla ordförandes (L) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2, 2022 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.pdf 

Skickas till 
Akten 
Förvaltningschef och avdelningschefer näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 



 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
 Nynäshamns kommun 

 Västerby  2022-09-20 

 Fråga om tertialrapport 2, § 86/22: Hur mycket pengar ligger i 
 kostnadskategorin “Övrigt” i NAN:s bokföring? 

 Bakgrund 
 Av tjänsteutlåtandet i Barn- och utbildningsnämnden, BUN/2020/0002/041-62, som tyvärr saknar 
 datering, framgår det att i och med införandet av en ny kodplan 2020 i vår kommun har det skett 
 bokföringsfel. Kontoposten “Övrigt” har använts för att bokföra poster, som skulle ha bokförts på 
 specificerade konton i kontoplanen. Detta har gjort att kostnadskategorin “Övrigt” har blivit avsevärt 
 större för Nynäshamns kommun jämfört med andra kommuner i Kolada. Kolada är en databas med 
 statistik som tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser. RKA är en ideell förening 
 som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Uppdraget är att 
 underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom Kolada. 

 Genom dessa bokföringsfel, går det inte att jämföra Nynäshamns kommun med andra kommuner i 
 Kolada när det gäller BUN:s verksamhet. Det blir också svårt för förvaltningen och nämnden att följa 
 upp vad pengarna har använts till, eftersom mycket har bokförts under kostnadskategorin “Övrigt” i 
 stället för att det har bokförts på rätt konto. 

 Enligt uppgifter från sammanträdet i KFN, Kultur- och fritidsnämnden, 2022-09-19, har det också 
 förekommit felaktig bokföring i KFN. 

 Fråga: 

 1.  Hur stor är kostnadskategorin “Övrigt” i NAN:s bokföring?

 2.  Finns det kostnader i NAN:s bokföring som kan härledas från de bokföringsfel som har skett i
 BUN?

 3.  Har förvaltningen undersökt om det kan ha skett ett liknande bokföringsfel i NAN:s verksamhet
 som i BUN:s och KFN:s, det vill säga att kostnadskategorin “Övrigt” har använts i stället för att
 bokföra på rätt konto?

 För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 Per Ranch 
 Ledamot i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

 Västerby byväg 1 
 137 94 NORRA SORUNDA 

 Tel 0708-92 17 50 
 www.sorundanet.se 

            Bilaga A
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§ 94/22 NAN/2022/0185/449 

Remissvar avseende socialnämndens förslag till reviderat 
äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
2. Socialdemokraternas särskilda yttrande i bilaga B bifogas som näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens remissvar.

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 

Protokollsanteckningar 
I arbetsutskottets förslag till beslut föreslås det att ett tillägg ska göras i ”bilaga 1 för att det ska 
framgå att det inte är mål som avses i sammanhanget samt att vi uppdaterar fakta kring 
utbildningar på Campus”. Denna åtgärd genomfördes innan Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde och finns därför inte med i den slutgiltiga beslutsmeningen. 

Ärendet 
Det äldrepolitiska programmet beskriver den politiska viljeriktningen och de övergripande målen för 
äldrefrågorna i Nynäshamns kommun fram till år 2026. Syftet med programmet är att lägga grunden 
för kommunens arbete med målen att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i 
samhället och över sin vardag. Vidare anger programmet att det årligen ska knytas till arbetet med 
Mål och budget. Varje nämnd ska beskriva i sina respektive verksamhetsplaner vilka aktiviteter 
nämnderna har för avsikt att arbeta med under året som är kopplade till programmet. Aktiviteterna 
ska sedan följas upp i tertialredovisningarna. 

Syftet med remissen är att förankra socialnämndens förslag samt inhämta synpunkter inför 
antagande av kommunfullmäktige. Av remissyttrandet bör det framgå vad nämnden anser är viktigt 
att säkerställa vid detta förslag till förändring utifrån nämndens eget perspektiv och ansvarsområde. 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens remissvar som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen med tillägg i bilaga 1 att det inte är mål som avses i 
sammanhanget samt att vi uppdaterar fakta kring utbildningar på Campus. 

Yrkanden 
Ola Hägg (S) yrkar i första hand att texten ovan (se det särskilda yttrandet i bilaga B) bakas in i 
nämndens svar på remissen på det reviderade äldrepolitiska programmet. I andra hand att 
Socialdemokraternas yttrande som helhet bifogas Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens svar till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Ordförande (L) yrkar bifall till Ola Häggs (S) yrkande att Socialdemokraternas yttrande som helhet 
ska bifogas näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens svar till kommunstyrelseförvaltningen. 
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Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
1. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
2. Bifall eller avslag till Ola Hägg (S) yrkande att texten ovan bakas in i nämndens svar på remissen
på det reviderade äldrepolitiska programmet.
3. Bifall eller avslag till Ola Häggs (S) yrkande att Socialdemokraternas yttrande som helhet bifogas
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens svar till kommunstyrelseförvaltningen.

Proposition 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutat att: 
1. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
2. avslå Ola Hägg (S) yrkande att texten ovan bakas in i nämndens svar på remissen på det
reviderade äldrepolitiska programmet.
3. Bifalla Ola Häggs (S) yrkande att Socialdemokraternas yttrande som helhet bifogas Näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämndens svar till kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens remissvar – Äldrepolitiskt program 
Missiv 1.0_remiss_Äldrepolitiskt program 
SON_2021_0123_000-10 Förslag reviderat äldrepolitiskt program 1270909 - 3.1 
KS_2021_0349_730-2 220325 Tjut - Revidering av äldrepolitiskt program 
KS_2021_0349_730-2 Beslut SON § 43, 2022-04-27 - revidering av äldrepolitiskt program 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 



2022-09-19 

Yttrande över förslaget till reviderat Äldrepolitiskt program för 
Nynäshamns kommun 
Socialdemokraterna har tagit del av förslaget till revidering av det Äldrepolitiska programmet 
för åren 2016-2026. Vi instämmer i det som förvaltningen skriver i sitt förslag till remissvar. 
Vi vill ändå lägga till följande skrivning. 

Tanken med det programmet är att det ska revideras under varje mandatperiod. Vi är på 
den sista månaden av en mandatperiod vilket innebär att revideringen kommer väldigt sent. 
Vi ställer frågan om det inte vore lämpligare att fastställa den slutliga formuleringarna i 
programmet när en ny majoritet har formats. Tanken med programmet är att samtliga 
partier ska kunna ställa sig bakom det i fullmäktige vilket nog kräver en mer noggrann dialog 
mellan partierna innan man kan nå ett konsensus.  

Vi har följande övergripande frågeställningar som behöver få ett svar: 

- Dokumentet saknar de uppgifter som fanns tidigare där programmet redogör för vilka
styrande dokument som finns och var det ska vara placerat i kommunens
dokumenthierarki

- Det framgår inte om dokumentet ska vara styrande som det tidigare var eller mer en
slags viljeriktning

- När man tagit bort effektmålen vars måluppfyllelse styrdes av de aktiviteter som
skulle genomföras – har bytts till kvantitativa mål som då av naturliga skäl inte kan
mätas om man behåller effektmålets formulering

- Av någon anledning har man helt tagit bort jämställdhetsfrågan som säkert borde
vara med hänvisning till andra kommunala styrdokument

- Man har minskat beskrivningen av förebyggande insatser där flera av Näringslivs och
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden borde finnas med

- Av någon anledning har man tagit bort ambitionen kring att närvården skulle kunna
förbättras utan att man motiverat att man utesluter en så viktig del i de äldres liv.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd specifikt 

De styrande principerna för ett hälsosamt åldrande från folkhälsoinstitutet är 

- Social gemenskap
- Meningsfullhet
- Fysisk aktivitet
- Goda matvanor

Det är ju viktiga faktorer som sker i alla stadier av att man åldras. Det anses i flera 
undersökningar att den faktor som mest påverkar äldres kvalitet i sitt åldrande är ”ofrivillig 
ensamhet” eller ”existenstiell ensamhet”. Inom nämndens verksamhetsområden finns stora 

Bilaga B



 

 

möjligheter till exempelvis social gemenskap och meningsfullhet där äldre skulle kunna ha en 
naturlig plats. Exempel på detta skulle kunna vara inom gästhamnsområdet eller skolan där 
det kan finnas behov där äldres erfarenheter skulle kunna tas tillvara utan att för den skull 
behöva vara ett regelrätt arbete. Vad exakt skulle kunna göras är det av naturliga skäl inte 
det som politiker ska ta fram. 

Socialdemokraterna yrkar att i första hand texten ovan bakas in i nämndens svar på 
remissen på det reviderade äldrepolitiska programmet. 

I andra hand att socialdemokraternas yttrande som helhet bifogas Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens svar till kommunstyrelseförvaltningen. 

 

 

Ola Hägg 

För socialdemokraterna i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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§ 95/22 NAN/2022/0188/606 

Redovisning av kränkningar som inträffat vid Nynäshamns 
gymnasium och Campus Nynäshamn 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. § 84/22 inte ska anses vara justerad vid sammanträdet 30 augusti 2022.
2. godta förvaltningens redovisning och lägga den till handlingarna.

Protokollsanteckningar 
Ärendet var på dagordningen vid sammanträdet 30 augusti 2022 såsom § 84/22. Vid efterföljande 
justering av protokollet var justeringspersonerna oense kring huruvida ärendet hade behandlats och 
kunde justeras. 

Enligt ordförandens mening ska beslutet ha följande lydelse: Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 1. godtar förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna. 

Enligt justerarens mening behandlades inte § 84/22 vid sammanträdet 30 augusti 2022.  

När oenighet råder, får istället näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden avgöra hur den aktuella 
paragrafen ska justeras. 

Ärendet 
Nedan sammanställning avser antal kränkningar och status i hanteringen av dessa vid Nynäshamns 
gymnasium samt Campus Nynäshamns perioden från 1 september 2021 till 1 augusti 2022. 

Nynäshamns gymnasium 

Nynäshamns gymnasium har två ärenden avseende kränkningar som är hanterade. 

På gymnasiet arbetar man aktivt med frågan. Det finns dock ett orosmoln, där man tror att det finns 
en mindre benägenhet att informera personal när kränkningar inträffar. Rent spekulativt antar man 
att det är en samhällstrend, att eleverna hellre är tysta än talar med personal. 

Campus Nynäshamn 

Campus Nynäshamn har inga ärenden avseende kränkningar. 

Se bilagan CN rapport kränkningar 2021_2022. 

En förklaring till det låga antalet kränkningar kan hänföras till att verksamheterna har haft 
distansstudier.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

1. godtar förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna.

Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar att § 84/22 inte ska anses vara justerad vid sammanträdet 30 augusti 2022, 
samt yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 



PROTOKOLL Sida 11(17) 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning: 
1. bifall eller avslag till att § 84/22 inte ska anses vara justerad vid sammanträdet 30 augusti 2022.
2. bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. § 84/22 inte ska anses vara justerad vid sammanträdet 30 augusti 2022.
2. bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Gymnasiet - plan mot kränkande behandling 2022-2023 rutin 
Campus likabehandlingsplan 22-23 
CN rapport kränkningar 2021_2022 

Skickas till 
Akten 



PROTOKOLL Sida 12(17) 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 96/22 NAN/2022/0013/108 

Redovisning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar förvaltningens redovisning och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna synpunkter, förslag och klagomål när de inkommit samt besvarats. 
Redovisningen avser vad som inkommit sedan 2022-08-19, när förra redovisningen sammanställdes 
till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

1. Dnr NAN/2022/0121/108-21 synpunkt via kommunens e-tjänst, brev om avbruten utbildning
inkom 2022-08-22. Avser ärende som hanteras av förvaltningen och har besvarats.

2. Dnr NAN/2022/0121/108-22 synpunkt via kommunens e-tjänst avseende utbildning vid
gymnasiet inkom 2022-08-23 från anonym, kan därför inte besvaras.

3. Dnr NAN/2022/0121/108-23 klagomål från vårdnadshavare kring undervisning inkom 2022-
05-07, besvarades 2022-05-10 av rektor på gymnasiet. Diarieförts 2022-08-26.

4. Dnr NAN/2022/0121/108-24 klagomål från vårdnadshavare angående betygssättning inkom
2022-06-14, besvarades 2022-06-15 av rektor på gymnasiet. Diarieförts 2022-08-26.

5. Dnr NAN/2022/0121/108-25 klagomål från vårdnadshavare för sen information kring praktik
gymnasiesärskolan inkom 2022-05-19, besvarades 2022-05-20 av rektor på gymnasiet.
Diarieförts 2022-08-26.

6. Dnr NAN/2022/0121/108-27 Ola Hägg (S) har vidarebefordrat mail daterat 2022-07-11 från
vårdnadshavare till tidigare elev på gymnasiet till diariet 2022-08-29. Hanterats sedan
tidigare av förvaltningen.

7. Dnr NAN/2022/0013/108-31 klagomål på båttvätt, bristande service och underhåll för
hyresgäster i småbåtshamnen samt den offentliga toaletten inkom 2022-08-24. Har
besvarats av enhetschef för gästhamn och besökscenter besvarade 2022-08-25.

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar förvaltningens redovisning och lägger den till 

handlingarna. 

Skickas till 
Akten 



PROTOKOLL Sida 13(17) 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 97/22 NAN/2022/0009/002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. godta redovisningen av delegationsbeslut och lägga den till handlingarna.

Ärendet 
Sedan förra redovisningen av delegationsbeslut 2022-08-22 har inga delegationsbesluts tagits i 
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. godta redovisningen av delegationsbeslut och lägga den till handlingarna.

Skickas till 
Akten 



PROTOKOLL Sida 14(17) 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 98/22 NAN/2022/0010/021 

Protokoll F-samverkan och skyddskommitté 2022-09-08 samt 
extrainsatt F-samverkan 2022-09-15 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokoll från F-samverkan och 
skyddskommittén 2022-09-08 samt extrainsatta F-samverkan 2022-09-15 till handlingarna. 

Ärendet 
Innan beslut tas i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör 
personal i verksamheterna.  
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av protokoll från F-samverkan och 
skyddskommittén 2022-09-08 samt extrainsatta F-samverkan 2022-09-15. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokoll från F-samverkan och 
skyddskommittén 2022-09-08 samt extrainsatta F-samverkan 2022-09-15 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
220908 Protokoll F-samverkan och skyddskommitté 
220915 Protokoll extrainsatt F-samverkan 

Skickas till 
Akten 



PROTOKOLL Sida 15(17) 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 99/22

Politikerrapport 
Inga anmälda politikerrapporter. 



PROTOKOLL Sida 16(17) 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 100/22

Aktuellt från förvaltningen 
Näringsliv: 

• Mark- och exploateringschef Sabina Edelmann föredrar processen kring hamnutvecklingen

såsom tidplan och utvecklingsplan.

• Tillväxtstrateg Nina Munters fördrar följande:
o NKI-rapporten från undersökningen Löpande Insikt, där företag betygsätter faktiska

ärenden inom kommunal myndighetsutövning
o Resultat från Nöjd-Upphandlings-Index (NUI).
o Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat.

Utbildning: 

• Statusrapport för utvecklingsplanen för gymnasiet, vart verksamheten befinner sig just nu
samt vad som händer framåt.



PROTOKOLL Sida 17(17) 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

  Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 101/22

Övriga frågor 
1. Håkan Svanberg (M) har en övrig fråga om beslutad översyn av strategi för bättre företagsklimat.

Håkan Svanberg (M) önskar att mer fokus ska läggas på strategin och att en översyn ska göras, 
förslaget är att strategin ska presenteras på ett kommande sammanträde. Nämnden och 
förvaltningen tar med sig informationen. 

2. Håkan Svanberg (M) har en övrig fråga om att utveckla en fastighet i hamnen.

Håkan Svanberg (M) föreslår att förvaltningen undersöker möjligheterna att utveckla Nimbus-huset 
(tidigare Norberg & Nilsson) och om det kan det vara något för Campus Nynäshamn t.ex. för den 
Marintekniska utbildningen som i dag är placerad i Stockholm, för Näringslivs- och innovationscenter 
inklusive co-working, för den kommande utvecklingen av gymnasiet eller för någon alternativ 
användning kring företagande. 

3. Ola Hägg (S) har en övrig fråga om att kommunen är anmäld till diskrimineringsombudsmannen.

Förvaltningschef Helena Matthews besvarar frågan. 
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