
 

 

 
 

 

 
              

  
 
 

                   
          

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
  
 

 

  

PROTOKOLL Sida 1(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Plats och tid 
Landsort, 2022-02-08 kl. 09.00 – 10:15 

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

Icke tjänstgörande ersättare 
-

Övriga deltagare 
Rodrigo Garay, tf förvaltningschef, deltar på distans 
Nina Munters, tf avdelningschef näringslivsavdelningen, deltar på distans 
Marianne Lundin Lagestam, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen §§ 
4 – 5, deltar på distans 
Jabil Seven, skolchef utbildningsavdelningen, deltar på distans 
Johanna Olsson, controller, deltar på distans 
Yvonne Persson, sekreterare 

Paragrafer 
§§ 4 -7 

Justeringens plats och tid 
Kommunens nämndhus, Hus B plan 1, torsdag den 10 februari kl. 12.00 

Underskrifter 

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

Yvonne Persson 
Sekreterare  

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 
Anslaget sätts upp: 2022-02-10 Anslaget tas ned: 2022-03-04 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
 Yvonne Persson 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
             

  
 

  
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

   
 

  

PROTOKOLL Sida 2(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Innehållsförteckning Sida  

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

§ 4/22 Fastställande av dagordning 

Beslutspunkter 

§ 5/22 Egenanmälan till Arbetscentrum 

Informationsärenden 

§ 6/22 Aktuellt från förvaltningen 

§ 7/22 Övriga frågor 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

4 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 

________________________  

PROTOKOLL Sida 3(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

§ 4/22 

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
tillägg under § 7, Övriga frågor: 

 Håkan Svanberg (M) anmäler övrig fråga – deltagare på Stadskärneföreningens 
styrelsemöte den 8 februari 2022. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

PROTOKOLL Sida 4(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

§ 5/22 NAN/2022/0032/752 

Egenanmälan till Arbetscentrum 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår att: 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  

1. vidga uppdraget för Arbetscentrum så att utöver den prioriterade målgruppen vuxna som 
uppbär försörjningsstöd, även egenanmälan möjliggörs för alla kommuninvånare över 25 år 
med stödbehov för att närma sig arbetsmarknaden. 

2. behovsbedömning och prioritering avseende möjligheten till egenanmälan görs av 
Arbetscentrum. 

Ärendet 
Arbetscentrum arbetar på uppdrag av försörjningsstödsenheten, och tar emot vuxna personer 25-65 
år som uppbär ekonomiskt bistånd. Interna diskussioner har pågått kring möjligheten att vidga 
målgruppen till alla kommuninvånare över 25 år med stödbehov för att närma sig arbetsmarknaden. 
Sedan projekt Etableringscentrum implementerades våren 2021 arbetar 6,0 arbetsmarknads-
konsulenter och 1,0 gruppchef på Arbetscentrum.  

I nuläget finns en variant av egenanmälan genom insatsen ”säkerställa egen försörjning”. Den 
innebär att klienter erhåller fortsatt stöd även efter att de inte längre uppbär ekonomiskt bistånd. 
Insatsen är behovsstyrd, och tidsintervallet kan variera från några månader upp till ett år innan 
kontakten avslutas helt. Syftet är att säkerställa att den uppnådda självförsörjningen, oftast genom 
arbete, bibehålls. 

Idé om möjlighet till egenanmälan i vissa fall: 
Idén om egenanmälan har uppkommit ur ett definierat behov att även andra kommuninvånare, inte 
enbart personer som uppbär försörjningsstöd, skulle kunna erhålla stöd att närma sig 
arbetsmarknaden. 

Det kan röra sig om personer som själva kontaktar Arbetscentrum, där enheten bedömer att 
personen behöver samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden och för att förebygga att 
personen söker försörjningsstöd. 

Det handlar också om par i hushåll som tidigare uppburit försörjningsstöd, och där ena parten nått 
arbetsmarknaden, men där den andra parten riskerar långvarigt utanförskap om inte 
arbetsmarknadsinsatser erbjuds. 

Insatser efter egenanmälan kan exempelvis vara individuell kartläggning och planering, stöd med CV 
och personligt brev, stöd med arbetsgivarkontakter och eget jobbsök, stöd att skriva in sig på 
Arbetsförmedlingen och upprätthålla kontakten, arbetsmarknadsinriktad samhällsorientering och 
stöd att söka A-kassa.  

Möjligheten till egenanmälan enligt detta förslag förutsätter att utrymme finns att ta emot personen 
på Arbetscentrum. Den prioriterade gruppen är alltjämt personer som kommer på uppdrag av 
försörjningsstödsenheten. 

Förslaget om att vidga uppdraget för Arbetscentrum är i enlighet med vad som har beslutats i 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2022. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

_____________________________ 

PROTOKOLL Sida 5(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

§ 5/22 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  

1. vidga uppdraget för Arbetscentrum så att utöver den prioriterade målgruppen vuxna som 
uppbär försörjningsstöd, även egenanmälan möjliggörs för alla kommuninvånare över 25 år 
med stödbehov för att närma sig arbetsmarknaden. 

2. behovsbedömning och prioritering avseende möjligheten till egenanmälan görs av 
Arbetscentrum. 

Beslutsunderlag
Riskbedömning egenanmälan till A-sam vt 22 
220126 Protokoll A-samverkan NLA o AMA 

Skickas till: 
Akten 
Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL Sida 6(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

§ 6/22 

Aktuellt från förvaltningen 
Rodrigo Garay, tf förvaltningschef, informerar om: 

 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbete med framtagande av 
verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021. 

 En vädjan till nämndens ledamöter om att enbart vända sig till förvaltningschefen och inte 
direkt till rektor för frågor kring hanteringen av enskilda personalärenden på gymnasiet. 

 På näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens workshop den 22 mars 2022, gällande 
Nynäshamns kommuns gymnasium, kommer förvaltningen att belysa vissa frågeställningar 
kopplat till marknad, ekonomi och skolresultat för gymnasiet. 

 Förvaltningen kommer inte att äska ytterligare medel för en utökad företagslots. Den ökade 
verksamheten kommer att hanteras inom befintlig ekonomisk ram. 

Jabil Seven, skolchef utbildningsavdelningen, informerar om: 

 Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2021 för Nynäshamns gymnasium och Campus. 
 Internutredning och insatser för att stärka gymnasiesärskolans utbildning.   
 Lärarnas skyddsombud har påtalat att det är hög arbetsbelastning för lärarna på 

Nynäshamns gymnasium. Arbetsmiljöverket har förelagt kommunen med vite för att 
åtgärda de aktuella arbetsmiljöproblemen. 

Nina Munters, tf avdelningschef för näringslivsavdelningen, informerar om: 

 Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2021 för näringslivsavdelningen. 
 Genomförd företagsträff med tema brottslighet -och trygghet. 

Johanna Olsson, controller, informerar om näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska 
utfall 2021. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL Sida 7(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

§ 7/22 

Övriga frågor 
Håkan Svanberg (M) informerar om aktuellt ärende samt inbjudna deltagare på 
Stadskärneföreningens styrelsemöte den 8 februari 2022. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 


