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38/22 Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen. 

Tf förvaltningschef föredrog kortfattat vilka punkter som ska presenteras under § 47 Aktuellt från 
förvaltningen. 
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39/22  

Presentation av medborgarundersökning 
Åsa Nyberg, statistiker ekonomiavdelningen, presenterar medborgarundersökningen. 
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§ 40/22 NAN/2022/0111/612 

Utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium - förslag till 
målbild 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
1 anta förslag till målbild för Nynäshamns gymnasium efter i arbetsutskottet gjorda korrigeringar i 
förslaget som remissversion. 
2 ge förvaltningen i uppdrag att låta förslaget till målbild för Nynäshamns gymnasium gå på remiss, 
där särskilt viktiga målgrupper är elever, medarbetare och ledning för Nynäshamns gymnasium. 
Resultatet av remissförfarandet presenteras för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 21 juni 
2022 och i samband med det tas ett nytt beslut avseende målbilden. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti reserverar sig mot beslutet att avslå Per Ranchs (SN) 
tilläggsyrkanden och inkommer med ett särskilt yttrande, såsom bilaga A. 
De ledamöter som företräder Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå Ola Häggs 
(S) tilläggsyrkande och inkommer med särskilt yttrande som bifogas till protokollet, såsom bilaga B. 

Ärendet 
I näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2022, vilken antogs av nämnden 
2022-01-25, är en av nämndaktiviteterna under målet ”Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas 
varje skoldag” att ta fram en utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium i syfte att öka 
attraktiviteten, stärka ekonomin och höja kvaliteten.  

Utvecklingsplanen ska tas fram och genomföras under de närmaste åren. Förvaltningen 
presenterade en nulägesanalys för nämnden vid sammanträdet 2022-02-22. Vid sammanträdet 
2022-03-22 presenterades sedan ett förslag till målbild för Nynäshamns gymnasium. 

Förslaget till målbild för Nynäshamns gymnasium ska gå ut på remiss, där särskilt viktiga 
målgrupper är elever, medarbetare och ledning för Nynäshamns gymnasium samt externa 
intressenter såsom det lokala näringslivet och föreningsliven. Även andra målgrupper kan komma 
att beaktas. 

Under våren 2022 sammanställs och presenteras vad som har framkommit vid remissförfarandet 
inför näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, som då har att anta ett politiskt inriktningsbeslut 
kring målbilden, inklusive uppdrag, verksamhetsidé och positionering. 

Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, föreslår att även Ung i 
Nynäs är remissinstans. 

Vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-04-05 gjordes 
följande förändring i förslaget till målbild: 

I bilagan 220318 Förslag målbild för Nynäshamns gymnasium, andra sidan, första stycket under 
rubriken Verksamhetsidé ändras texten från ursprungliga formuleringen:  

”Gymnasiet ska genomgående erbjuda utbildningar av mycket hög kvalitet. Skolan ska eftersträva 
god trivsel, mycket goda studieresultat och en snabb väg till jobb eller högre studier efter 
utbildningen. Kvaliteten är överordnad kvantiteten, både vad gäller antal utbildningar och 
studieplatser.”   

till att istället få följande lydelse:  
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”Gymnasiet ska genomgående erbjuda utbildningar av mycket hög kvalitet. Skolan ska eftersträva 
god trivsel, stöd till alla elever att uppnå mycket goda studieresultat och en snabb väg till jobb eller 
högre studier efter utbildningen, för att få en möjlighet till ett självständigt liv. Elever ska ges stöd 
och stimulans så de utvecklas så långt som möjligt. Kvaliteten är överordnad kvantiteten, både vad 
gäller antal utbildningar och studieplatser.” 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
- anta förslaget till målbild för Nynäshamns gymnasium som remissversion. 
- ge förvaltningen i uppdrag att låta förslaget till målbild för Nynäshamns gymnasium gå på remiss, 
där särskilt viktiga målgrupper är elever, medarbetare och ledning för Nynäshamns gymnasium. 
Resultatet av remissförfarandet presenteras för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 21 juni 
2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
- anta förslag till målbild för Nynäshamns gymnasium efter i arbetsutskottet gjorda korrigeringar i 
förslaget som remissversion. 
- ge förvaltningen i uppdrag att låta förslaget till målbild för Nynäshamns gymnasium gå på remiss, 
där särskilt viktiga målgrupper är elever, medarbetare och ledning för Nynäshamns gymnasium. 
Resultatet av remissförfarandet presenteras för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 21 juni 
2022. 

Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt gör följande tilläggsyrkanden: 
1. en enkätundersökning genomförs bland eleverna i årskurs 9 beträffande vilka faktorer som är 
viktiga för att eleverna ska välja Nynäshamns gymnasium. 
2. om en konsult ska involveras i att ta fram utvecklingsplanen, ska det vara en konsult som inte 
bara har kompetens inom skolområdet utan en person som har mycket erfarenhet av just utveckling 
av gymnasieskolan och vilka faktorer som påverkar elevernas val av program och skola. 
 
Liselott Vahermägi (S) yrkar att ett tillägg görs i beslutsmeningen punkt 2 att beslut om målbild tas 
21 juni 2022. 

Ola Hägg (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att inarbeta Socialdemokraternas förslag om att 
lägga till en problemformulering i målbilden om elevernas resultat, lärarnas arbetsmiljö och det 
socioekonomiska perspektivet, samt ta med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds synpunkter 
från F-samverkan 2022-04-07 i målbilden innan den skickas ut på remiss.  

Håkan Svanberg (M) yrkar bifall till Liselott Vahermägi (S) tillägg i beslutsmeningen punkt 2 att 
beslut om målbild tas 21 juni 2022. 

Propositionsordning 
Ordförande fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till 
beslut att:  
1 anta förslag till målbild för Nynäshamns gymnasium efter i arbetsutskottet gjorda korrigeringar i 
förslaget som remissversion. 
2 ge förvaltningen i uppdrag att låta förslaget till målbild för Nynäshamns gymnasium gå på remiss, 
där särskilt viktiga målgrupper är elever, medarbetare och ledning för Nynäshamns gymnasium. 
Resultatet av remissförfarandet presenteras för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 21 juni 
2022. 
samt bifall eller avslag till; 
3 Liselott Vahermägi (S) yrkande att ett till tillägg görs i beslutsmeningen i punkt 2 att beslut om 
målbild tas 21 juni 2022. 
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4 Per Ranch (SN) yrkande att en enkätundersökning genomförs bland eleverna i årskurs 9 
beträffande vilka faktorer som är viktiga för att eleverna ska välja Nynäshamns gymnasium.  
5 Per Ranch (SN) yrkande om en konsult ska involveras i att ta fram utvecklingsplanen, ska det vara 
en konsult som inte bara har kompetens inom skolområdet utan en person som har mycket 
erfarenhet av just utveckling av gymnasieskolan och vilka faktorer som påverkar elevernas val av 
program och skola. 
6 Ola Häggs (S) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att inarbeta Socialdemokraternas förslag om 
att lägga till en problemformulering i målbilden om elevernas resultat, lärarnas arbetsmiljö och det 
socioekonomiska perspektivet, samt ta med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds synpunkter 
från F-samverkan 2022-04-07 i målbilden innan den skickas ut på remiss.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att;  
1 anta förslag till målbild för Nynäshamns gymnasium efter i arbetsutskottet gjorda korrigeringar i 
förslaget som remissversion. 
2 ge förvaltningen i uppdrag att låta förslaget till målbild för Nynäshamns gymnasium gå på remiss, 
där särskilt viktiga målgrupper är elever, medarbetare och ledning för Nynäshamns gymnasium. 
Resultatet av remissförfarandet presenteras för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 21 juni 
2022.  
3 anta Liselott Vahermägi (S) yrkande att ett till tillägg görs i beslutsmeningen i punkt 2 att beslut 
om målbild tas 21 juni 2022. 
4 avslå Per Ranch (SN) yrkande att en enkätundersökning genomförs bland eleverna i årskurs 9 
beträffande vilka faktorer som är viktiga för att eleverna ska välja Nynäshamns gymnasium.  
5 avslå Per Ranch (SN) yrkande om en konsult ska involveras i att ta fram utvecklingsplanen, ska 
det vara en konsult som inte bara har kompetens inom skolområdet utan en person som har mycket 
erfarenhet av just utveckling av gymnasieskolan och vilka faktorer som påverkar elevernas val av 
program och skola.  
6 avslå Ola Häggs (S) yrkande att förvaltningen får i uppdrag att inarbeta Socialdemokraternas 
förslag om att lägga till en problemformulering i målbilden om elevernas resultat, lärarnas 
arbetsmiljö och det socioekonomiska perspektivet, samt ta med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds synpunkter från F-samverkan 2022-04-07 i målbilden innan den skickas ut på remiss.  

Beslutsunderlag 
220405 Förslag målbild för Nynäshamns gymnasium 

Skickas till 
Akten 
Tf verksamhetschef 
Skolchef/avdelningschef utbildningsavdelningen 
Rektor Nynäshamns gymnasium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-04-26

Särskilt yttrande gällande Utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium - förslag till
målbild

Bakgrund
I Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden verksamhetsplan för 2022 är en av nämndaktiviterena att ta
fram en utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium. På nämndsammanträdet den 25 januari 2022
påbörjades arbetet med en workshop och under året fortgår arbetet med framtagande av
utvecklingsplanen i olika steg.

En viktig faktor till varför gymnasiet i Nynäshamn har minskat elevantal är att 20% procent av vår
kommuns grundskoleelever boende i Ösmo och Sorunda pendlar ut dagligen för att gå i skola utanför
kommunen. För tätorten är det 12% av eleverna i grundskolan som pendlar ut. När dessa elever ska
välja gymnasium, väljer de också ett gymnasium utanför vår kommun.

Tilläggsyrkande
Vi yrkar bifall till att:

1. anta förslag till målbild efter i arbetsutskottet gjorde korrigeringar i förslaget.

2. ge  förvaltningen i uppdrag att låta förslaget till målbild för Nynäshamns gymnasium gå på remiss,
där särskilt viktiga målgrupper är elever, medarbetare och ledning för Nynäshamns gymnasium.

Tilläggsyrkande:
Vi yrkar att:

1. en enkätundersökning genomförs bland eleverna i årskurs 9 beträffande vilka faktorer som är
viktiga för att eleverna ska välja Nynäshamns gymnasium.

2. om en konsult ska involveras i att ta fram utvecklingsplanen, ska det vara en konsult som inte
bara har kompetens inom skolområdet utan en person som har mycket erfarenhet av just
utveckling av gymnasieskolan och vilka faktorer som påverkar elevernas val av program och
skola.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

 Bilaga A  



3. en plan tas fram för hur elever, som behöver stöd i sina studier, ska kunna få det, så att alla
elever i Nynäshamns gymnasium går ut med godkända betyg.

4. även hur gymnasiesärskolan ska kunna utvecklas och erbjuda fler program ingår i
utvecklingsplanen. Det står visserligen att den omfattas av utvecklingsplanen, men vi ser inte i
målbilden hur detta är tänkt att genomföras.

5. Lärarnas Riksförbunds förslag att uppdraget kompletteras med att Nynäshamns gymnasium
särskilt ska se till behovet för ungdomar i Nynäshamns kommun.

6. Lärarnas Riksförbunds förslag att en utvärdering i fas fyra ska finnas med.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch

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

2022-04-26 Sorundanet Nynäshamns kommunparti Sida 2 av 2



Röstförklaring i ärende ”Målbild för Nynäshamns gymnasium” 
avseende näringslivs och arbetsmarknadsnämnden 
Socialdemokraterna valde att bifalla förvaltningens förslag till Målbild för Nynäshamns 
gymnasium med de förändringar i beslutsformuleringen som lades till vid nämndens möte. I 
samband med ärendets beredning föreslog Socialdemokraterna förtydliganden som vi ansåg 
skulle tillföras Målbilden innan den gick ut på remiss. Socialdemokraterna lade fram ett 
yrkande om komplettering som tyvärr inte fick nämndens bifall. En förutsättning för att få 
bra yttranden över ett förslag till målformulering är att frågan ställs på ett sådant sätt att 
den överensstämmer med de utvecklingsförslag nämnden önskar få svar på. Målbilden 
saknar en bra bakgrundsbeskrivning kring varför Nämnden vill starta en så omfattande 
utredning som ska löpa över flera år. Enligt tidplanen ska åtgärder påbörjas först år 2024.  

Vi anser att målbilden inte på ett tydligt sätt lyfter fram elevernas resultat, 
lärarnas arbetsmiljö, de ekonomiska möjligheter som finns och de 
socioekonomiska förutsättningarna. 

Vi menar att om man vill skapa ”En skola för alla” som är Socialdemokraternas målsättning 
bör man peka ut ett antal huvudområden som nämnden uppfattar som sitt uppdrag. Några 
finns med i förvaltningens förslag men vi anser de behöver kompletteras med ovanstående 
faktorer. 

Socialdemokraterna i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Bilaga B
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§ 41/22 NAN/2022/0060/003 

Svar på remiss - revidering av taxa för kopia av allmän 
handling 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens skrivelse som sin egen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen som remissvar. 

Ärendet 
Kommunarkivet har översänt ett förslag på revidering av taxan för kopia av allmän handling till 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Eftersom taxan påverkar nämndernas arbete så 
efterfrågas nämndernas åsikter om den nya taxan.  
Taxan har reviderats och skrivits om för att vara tydligare, dessutom har tillämpningsanvisningen 
förtydligats och uppdaterats. Den stora förändringen som föreslås som påverkar nämnderna är att 
antalet gratis sidor ökar från 19 till 99. Detta görs främst för att kostnaden för arbetet med att 
hantera en betalning för 20 sidor vida överstiger det fakturerade beloppet. Antalet sidor som man 
kan få ut gratis höjs därför till en nivå där kostnaden för kopiering motiverar arbetet med att 
fakturera för kopian. 

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

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

Beslutsunderlag 
Remiss - revidering av taxa för kopia av allmän handling.msg 
Missiv remiss taxa för kopia av allmän handling.docx 
Förslag på revidering av Tillämpningsanvisning till taxa for kopia av allmän handling.pdf 
Förslag på revidering av Taxa för kopia av allmän handling.pdf 
Gällande Tillämpningsanvisning till taxa för kopia av allmän handling.pdf 
Gällande Taxa för kopia av allmän handling.pdf 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunarkivarien 
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§ 42/22 NAN/2022/0119/612 

Åtgärd inom det kommunala aktivitetsansvaret - folkhögskola 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar skrivelsen och lägger den till handlingarna. 

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) önskar framöver en genomgång om vilka kostnader som kan ersättas och av vilken 
myndighet, hur kan vi arbeta för att fler elever når målen. 

Ärendet 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
Enligt skollagens (2010:800) 29 kap. 9 § ska en hemkommun löpande under året hålla sig 
informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som 

   1. inte har fyllt 20 år, 
   2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har 
skolplikt, 
   3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, 
   4. inte har en gymnasieexamen, 
   5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 
   6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med 
godkänt resultat. 

Enligt paragrafens andra stycke ska hemkommunen erbjuda de ungdomar som avses i första stycket 
lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att 
påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 

Av Skolverkets allmänna råd framgår att exempel på ”motsvarande utbildning” är utbildning inom 
Komvux, folkhögskola, IB. Internationell skola, Individuellt program.1 

Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna 
syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan 
sysselsättning som exempelvis arbete. Kommunen kan också erbjuda plats på ett 
introduktionsprogram eller, om det finns särskilda skäl, inom vuxenutbildningen. En ytterligare 
möjlighet kan vara utbildning på folkhögskola. Åtgärderna ska syfta till att motivera den enskilde att 
påbörja eller återuppta en utbildning och folkhögskola är utbildning. Beroende på vilken typ av 
utbildning kan den sedan leda till arbete eller ytterligare utbildning. 

Kommunen kan som en lämplig individuell åtgärd erbjuda plats och genomförande av 
gymnasieutbildning på ett av de fem introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. 
Introduktionsprogrammen står öppna för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett nationellt program och kan vidare syfta till annan fortsatt utbildning eller ge 
möjligheter för etablering på arbetsmarknaden. Enligt skolförfattningarna finns det också möjlighet 
för de ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning att komplettera sin utbildning genom 
studier inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.2 

                                           
1 Skolverkets allmänna råd Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, 2016, s. 16 och 19. 
2 20 kap. 20 § och 21 kap. 16 § skollagen samt 3 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Se även prop. 
2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap valfrihet och trygghet, s. 486. 
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Enligt förarbetena finns det också möjlighet för ungdomar att komplettera sin utbildning inom ramen 
för folkhögskolans allmänna kurser. Vidare kan en kommun också motivera de ungdomar som inte 
kan motiveras till fortsatta studier att ta kontakt med Arbetsförmedlingen.3 Det är upp till varje 
enskild kommun att avgöra om ekonomiska stöd kan erbjudas en ungdom som omfattas av 
Kommunernas aktivitetsansvar, och vilket stöd som i så fall erbjuds. För mer stöd och vägledning 
kring hur de aktuella bestämmelserna ska tolkas och tillämpas bör man vända sig till 
kommunjuristerna. Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) kan bistå med viss juridisk 
vägledning. 

Möjliga åtgärder inom KAA4 
Ungdomar som inte har behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan eller saknar en 
fullgjord gymnasieutbildning har ofta stora svårigheter att få ett arbete. Det är av central vikt att de 
ungdomar som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret får motivationshöjande insatser och 
relevant stöd som syftar till att de kan få behörighet till ett nationellt program eller om de har 
behörighet, fullgöra en utbildning på ett nationellt program. Majoriteten av de ungdomar som 
omfattas av bestämmelsen kommer sannolikt att ha behov av individuell studie- och 
yrkesvägledning. För en del av dem kommer detta att räcka som insats från kommunens sida. 
Ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program kan erbjudas plats på 
introduktionsprogram. De ungdomar som är behöriga till ett nationellt program och avbryter en 
utbildning kan, om huvudmannen för en utbildning bedömer att det finns synnerliga skäl, antas till 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. En del ungdomar kan, utöver utbildningsinsatser, 
komma att behöva psykosocialt stöd i form av samtal med psykolog eller kurator. 

För att ungdomarna ska kunna få de insatser de är i behov av, bör arbetet präglas av samsyn 
mellan olika aktörer, både kommunala och statliga. I de fall den unge är under 18 år ska 
vårdnadshavare delta i planeringen. Det är varje kommuns ansvar att planera sin verksamhet utifrån 
att det varje år kommer att finnas ett antal ungdomar som inte påbörjar gymnasieskolan eller 
avbryter studier på ett nationellt program och att utifrån denna planering, samt genom 
informationen om och kontakten med berörda ungdomar, samverka om lämpliga individuella 
åtgärder.5 

En kommun kan försöka motivera de ungdomar som omfattas av bestämmelsen, men som inte kan 
motiveras till fortsatta studier, att ta kontakt med Arbetsförmedlingen. Kommunen kan också 
erbjuda att hjälpa den enskilde att ta kontakt. Insatserna bygger på frivillighet från den enskildes 
sida och att på något sätt tvinga fram en kontakt mellan en enskild och Arbetsförmedlingen kommer 
dock inte i fråga. 

Rättsfall 
Kammarrätten i Göteborg avgjorde under 2021 frågan om en 22-årig man skulle få ekonomiskt 
bistånd till internatkostnaden (inackordering, kost och logi) på en folkhögskola, en utbildning som 
kostade 232 000 kronor per läsår. Kammarrätten konstaterade att kommunen inte längre var skyldig 
att se till så att han kan påbörja en gymnasieutbildning eftersom han var äldre än 20 år. Även om 
mannen behövde personligt stöd i vardagen så menade rätten att det inte finns en obegränsad 
frihet att välja sociala tjänster oberoende av kostnad. Eftersom mannens behov kunde tillgodoses 
genom andra insatser nekades han bistånd. 6 

I ett annat fall hade en socialnämnd nekat en flicka bistånd till studier och boende på skolinternat 
vid en folkhögskola eftersom det de hävdade att det fanns andra sätt att tillgodose hennes behov. 
Biståndet söktes med stöd av socialtjänstlagen. Kammarrätten konstaterade att ordinarie 

                                           
3 Prop. 2013/14:191, s. 136–137. 
4 Texten är en lagkommentar till skollagens 29 kap. 9 § från JP Skolnet. 
5 Prop. 2013/14:191, s. 137. 
6 Kammarrätten i Göteborg 2021-01-13, mål nr 5476–20 
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gymnasieutbildning inte hade fungerat för flickan. Rätten ansåg också att hennes behov av stöd var 
av sådan karaktär att studierna behövdes för att hon skulle uppnå en skälig levnadsnivå. 
Socialnämnden hade inte preciserat hur det aktuella behovet skulle kunna tillgodoses på annat sätt 
och det var därför inte möjligt att neka ansökan på den grunden. Kammarrätten beviljade flickan 
bistånd till kostnader för studier och boende på skolinternat vid folkhögskolan.7 

Slutsats och bedömning 
Ärendet avser huruvida kommunen är skyldig att betala för lunch, studiematerial och 
inackorderingstillägg för elev som ännu inte fyllt 20 år.  

Avseende lunch och studiematerial bör bedömningen analogt med hur lagstiftaren har resonerat vad 
gäller kostnader för utbildningar på gymnasienivå. Därför är det utredarnas bedömning att 
kommunen ska betala motsvarande kostnader på folkhögskola som kommunen annars hade stått 
för inom gymnasiet. I dessa kostnader ingår då lunch och studiematerial. Bedömningen avser 
folkhögskolestudier inom de allmänna kurserna och fram till det år då eleven fyller 20 (det vill säga 
då hen faller utanför ramarna för det kommunala aktivitetsansvaret).  

När det gäller inackorderingstillägg är det enligt 2 kap. 2 § studiestödsförordningen CSN som betalar 
ut eventuellt inackorderingstillägg för studier på folkhögskola, medan kommuner bland annat betalar 
ut för elever i gymnasieskola med offentlig huvudman. Har eleven exempelvis behov av stöd i 
boendet kan socialtjänst i vissa fall bevilja bistånd för det. 

Källor 
Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-
studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar 

Kommunernas aktivitetsansvar: 29 kapitlet 9 § skollag (2010:800). 
Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar 
Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (se 
särskilt s. 16, 19, 30): https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-
rad/2016/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar?id=3573 

Studiestödsförordningen (2000:655) 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar skrivelsen och lägger den till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar skrivelsen och lägger den till handlingarna. 

Skickas till 
Skolchef/avdelningschef utbildningsavdelningen 
Akten 
 
  

                                           
7 Kammarrätten i Göteborg 2014-10-03, mål nr 3840–14 
 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/kommunernas-aktivitetsansvar--for-ungdomar
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar
https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2016/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar?id=3573
https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2016/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar?id=3573
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§ 43/22 NAN/2022/0013/108 

Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar förvaltningens skrivelse och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna klagomål, förslag och synpunkter när de inkommit samt besvarats. 
Redovisningen avser vad som inkommit efter 2022-03-14, när förra redovisningen sammanställdes 
till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
1 Dnr: NAN/2022/0013/108-11 Klagomål eller kränkande behandling i vuxenskola, e-formulär 
skickades in utan ifyllda uppgifter 2022-04-11. Kan inte besvaras då inga kontaktuppgifter angivits. 
 
2 Dnr: NAN/2022/0121/108-2 Rektor svarar inte på mejl/Naturkunskapslektioner, Nynäshamns 
gymnasium. Inkom 2022-04-11 och är vid sammanställningen inte besvarad. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar förvaltningens skrivelse och lägger den till 
handlingarna. 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 44/22 NAN/2022/0009/002 

Redovisning av delegationsbeslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten 
till handlingarna. 

Ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut tagna i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen sedan förra 
redovisningen 2022-03-14: 
 
1 Dnr NAN/2022/0009/002-17 
Direktupphandling av kursledare inom yrkeshögskolan Automationstekniker YH01590-1, kurs 
Felsökning. Beslut om direktupphandling av kursledare har tagit med stöd av 3.1.1 i näringslivs- och 
arbetsmarknadens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 
2 Dnr NAN/2022/0009/002-18 
Direktupphandling av kursledare inom yrkeshögskolan Automationstekniker YH01590-1, kurs 
Materiallära. Beslut om direktupphandling av kursledare har tagit med stöd av 3.1.1 i näringslivs- 
och arbetsmarknadens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 
3 Dnr NAN/2022/0009/002-20 
Delegationsbeslut – Reinvestering – Underhåll brygganläggningar mm i Gröndalsviken och Frejas 
Holme. Beslut om investeringsmedel har tagits med stöd av 2.10 i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 
4 Dnr NAN/2022/0009/002-22 
Direktupphandling av kursledare inom yrkeshögskolan, Trädgårdsmästare YH01511-1, Kurs: 
Arbetsledning och kommuniktaion. Beslut om direktupphandling av kursledare har tagit med stöd av 
3.1.1 i näringslivs- och arbetsmarknadens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 
5 Dnr NAN/2022/0009/002-23 
Direktupphandling av kursledare inom yrkeshögskolan, Behandlingspedagog YH01789-1, Kurs: 
Beteendevetenskap-individ, grupp och samhälle. Beslut om direktupphandling av kursledare har 
tagit med stöd av 3.1.1 i näringslivs- och arbetsmarknadens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 
6 Dnr NAN/2022/0009/002-24 
Direktupphandling av kursledare inom yrkeshögskolan, Solenergitekniker YH01055-2, Kurs: 
Solenergiteknik samt Bygg- och installationsteknik. Beslut om direktupphandling av kursledare har 
tagit med stöd av 3.1.1 i näringslivs- och arbetsmarknadens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 
7 Dnr NAN/2022/0009/002-25 
Direktupphandling av kursledare inom yrkeshögskolan, Solenergitekniker YH01055-2, Kurser: Metod 
för energilagring samt Ellära för solenergiprojektörer. Beslut om direktupphandling av kursledare har 
tagit med stöd av 3.1.1 i näringslivs- och arbetsmarknadens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 
8 Dnr NAN/2022/0009/002-26 
Direktupphandling av kursledare inom yrkeshögskolan, Trädgårdsmästare YH01511-2, Kurs: 
Kvalificerad Växtkunskap. Beslut om direktupphandling av kursledare har tagit med stöd av 3.1.1 i 
näringslivs- och arbetsmarknadens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 
9 Dnr NAN/2022/0009/002-27 
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Direktupphandling av kursledare inom yrkeshögskolan, Trädgårdsmästare YH01511-2, Kurs: Skötsel, 
drift och förvaltning av utemiljö. Beslut om direktupphandling av kursledare har tagit med stöd av 
3.1.1 i näringslivs- och arbetsmarknadens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 
10 Dnr NAN/2022/0009/002-28 
Direktupphandling av kursledare inom yrkeshögskolan, Solenergiteknik YH01055-2, Kurs: 
Förnyelsebar energi. Beslut om direktupphandling av kursledare har tagit med stöd av 3.1.1 i 
näringslivs- och arbetsmarknadens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 
11 Dnr NAN/2022/0009/002-29 
Direktupphandling av kursledare inom yrkeshögskolan, Behandlingspedagog YH01789-1, Kurs: Barn 
och ungdomar i utsatta livssituationer. Beslut om direktupphandling av kursledare har tagit med 
stöd av 3.1.1 i näringslivs- och arbetsmarknadens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 45/22 NAN/2022/0010/021 

Protokoll F-samverkan 2022-04-07 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan 
2022-04-07 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 med fackliga ombud 2022-04-07. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan 
2022-04-07 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
220407 Protokoll F-samverkan.pdf 
220407 Målbild ppt.pdf  
 

Skickas till 
Akten 
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46/22 

Politikerrapport 
Håkan Svanberg (M) redogjorde för ett besök på Nynäshamns gymnasium där han träffade bygg- 
och elprogrammets lärare och elever.  
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47/22 

Aktuellt från förvaltningen 
Arbetsmarknad 
Arbetscentrum, enhet under arbetsmarknadsavdelningen - presentation av Anne Gustafsson och 
Anders Lindvall. 
 
Ekonomi  
Controller presenterade det ekonomiska utfallet januari-mars inför beslut om tertialrapport 1 (T1) 
kommande nämndsammanträde 2022-05-24. 
 
Utbildning 
Skolchef för gymnasiet informerade om vilka gymnasieprogram som startar läsåret 2022/2023: 

• Naturprogrammet  
• Samhällsprogrammet 
• Ekonomiprogrammet 
• Elprogrammet 
• Byggprogrammet (ej inriktning måleri pga för lågt söktryck) 
• Introduktionsprogrammet  
• Språkintroduktion 

Följande program kommer inte att starta läsåret 22/23 på grund av för långt söktryck.  
• Teknikprogrammet (har dragits med lågt söktryck under en längre period både hos oss och i 

regionen) 
• Försäljnings- och administrationsprogrammet 

 
Tf förvaltningschef presenterade HÖK21 - Huvudöverenskommelse (HÖK) med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, avtalet gäller från 1 april 2022 till 31 mars 2024. 
 
Besvarande av Socialdemokraternas ställda frågor avseende Gymnasiesärskolan 
Skolchef för gymnasiet besvarade frågor ställda av Socialdemokraterna vid näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-03-22 kring gymnasiesärskolan och flytt. 
 
Näringsliv 
Tf förvaltningschef informerade om; 

• NKI-resultatet, 
• demokratidagar 12-14 maj 2022 i Nynäshamns kommun, 
• att Rikard Andersson, enhetschef gästhamn och besökscenter, tillträder som tf 

avdelningschef näringslivsavdelningen från 1 maj 2022, då nuvarande tf näringslivschef Nina 
Munters återgår till sin tidigare tjänst. 
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48/22  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 
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