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

Övriga deltagare 
Helena Matthews, förvaltningschef 
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Deltar på distans: 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
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Paragrafer 
§§ 49-55
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Ola Hägg (S) 
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§ 49/22 Fastställande av dagordning
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§ 50/22 Programutbud Nynäshamns gymnasium läsår 2023/2024 4 
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54/22 Aktuellt från förvaltningen 

55/22 Övriga frågor 
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§ 49/22

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
förändringar:  

§ 55 Övriga frågor behandlades före § 54 Aktuellt från förvaltningen som fick utgå på grund av
tidsbrist.

Under § 55, Övriga frågor:  

Mikael Persson (L) anmäler nedan övriga frågor; 

1. Utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium – lägesrapport
2. Näringsliv- och innovationscenter – lägesrapport
3. Nämndens temadag 18 oktober
4. Fråga om statsbidrag i Tertialrapport 2 – frågan anmäld av Ola Hägg (S)
5. Insatser för att fler ska klara gymnasiet med invånarperspektiv – frågan anmäld av Ola

Hägg (S)

Håkan Svanberg (M) anmäler en övrig fråga om kommunens strategi och handlingsplan för bättre 
företagsklimat. 
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§ 50/22 NAN/2022/0203/612 

Programutbud Nynäshamns gymnasium läsår 2023/2024 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2023/2024.
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut

om att inte starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt.

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) önskar information om inriktningarna i vårt eget introduktionsprogram till näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 25 oktober 2022. 

Ärendet 
Enligt skollag (2010:800) 16 kap. § 42 ansvarar hemkommunen för att alla behöriga 
ungdomar i kommunen erbjuds utbildning på nationella program. Erbjudandet ska omfatta 
ett allsidigt urval av nationella program och nationella inriktningar. Hemkommunen ska 
enligt samma lag 15 kap. § 30 erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning 
som anordnas av en annan kommun eller region enligt samverkansavtal med kommunen 
eller regionen. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser ska så långt det är möjligt 
anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 

Nynäshamns kommun är med i Gemensam gymnasieregion, som är ett samarbete mellan 
kommuner i Stockholms län. Samarbetet innebär att elever som bor i någon av 
samverkanskommunerna blir mottagna som sökande i första hand till alla de nationella och 
specialutformade programmen som erbjuds inom samverkansområdet. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fullgör, enligt av kommunfullmäktige antaget 
reglemente, kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och har därför rätt att 
fatta beslut om programutbudet vid Nynäshamns gymnasium läsårsvis. 

Gymnasieprogram och inriktning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen gör bedömningen att nedan programutbud kan 
erbjudas inför läsåret 2023/2024. 

Programutbud gymnasieskolan 

Samhällsvetenskapsprogrammet (32 platser) 
Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

Ekonomiprogrammet (32 platser) 
Ekonomi 
Juridik 

Naturvetenskapsprogrammet (16 platser) 
Naturvetenskap 

Teknikprogrammet (16 platser) 
informations- och medieteknik 
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El- och energiprogrammet (32 platser) 
Elteknik 
Dator- och kommunikationsteknik 
 

Bygg- och anläggningsprogrammet (32 platser) 
Husbyggnad 

 
Försäljnings- och serviceprogrammet (32 platser) 
  Handel och service 
 

Programutbud gymnasiesärskolan 
Programmet för administration, handel och varuhantering 
Individuella programmet 

 

Vid lågt antal sökande till något program 
Den slutliga antagningen är klar under sommaren, efter att nämnden haft sitt sista sammanträde. 
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger skolchef för gymnasie- och vuxenutbildningen mandat 
att i samband med den slutliga antagningen för läsåret 2023/2024 fatta beslut om att inte starta ett 
program, om verksamhetens bedömning är att antalet sökande är för få att det inte går att driva 
inriktningen med god kvalitet och ekonomisk bärighet. Om skolchef fattar ett sådant beslut ska det 
redovisas för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2023/2024. 
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut 

om att inte starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt. 

Skickas till 
Skolchef 
Rektor gymnasiet 
Akten 
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§ 51/22 NAN/2022/0223/002 

Revidering av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 

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

Protokollsanteckningar 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott diskuterade frågan kring arbetsutskottets 
mandat att besluta de ekonomiska punkterna i avsnitt 6 Fastighetsärenden, ur aspekten att 
arbetsutskottet är ett beredningsorgan. Alternativ skrivning efterfrågades kring punkterna där istället 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden tar besluten. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får 
vid sammanträdet 25 oktober 2022 avgöra huruvida arbetsutskottet eller nämnden ska ha mandat 
att besluta punkterna i avsnitt 6 Fastighetsärenden i delegationsordningen. 

Ärendet 
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enlig 7 kap 5 § KL. Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutade om antagande av en delegationsordning vid sammanträdet 
2021-09-01. Utifrån nya behov i verksamheten och att vissa tydliggöranden har behövts har 
förvaltningen upprättat ett förslag till revidering av delegationsordningen. I bilagan ”221003 Förslag 
till förändring i näringslivs och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning” framgår vilka 
förändringar som förvaltningen föreslår, där röd text indikerar avsnitt som tas bort och blå text 
indikerar ny text som läggs till.  

Vad som har tillkommit är punkt 8.3 som ger arbetsmarknadsavdelningens verksamhet 
Aktivitetshuset en möjlighet att utdela skriftliga varningar och avvisa deltagare/klient. Delegat är 
avdelningschef. 
I bilaga 1 Förkortningar och förtydliganden har en definition av enhetschef lagts till där rektor 
omnämns samt att definitionen av skolchef har förtydligats. 
Under punkt 6 Fastighetsärenden har omfattande förändringar gjorts för att anpassa 
delegationsordningen till faktiska begrepp som används vid lokalanpassningar. Tidigare begrepp 
”Beställning av programhandling” (punkt 6.2-4) används inte längre. Nytt begrepp är att uppdra åt 
fastighetsavdelningen att genomföra en förstudie (ny punkt 6.2). Utifrån den förstudien kan man 
därefter besluta om genomförande enligt förstudie (ny punkt 6.3), projektera arbete efter förstudie 
(ny punkt 6.4) och slutligen besluta om genomförande enligt projektering (ny punkt 6.5). Ny punkt 
6.6 avser godkänna avvikelse av projekts budget. 
Punkt 5.5.1 om arkivärenden har uppdaterats utifrån att det sedan 2022-04-21 finns en 
kommungemensam dokumenthanteringsplan som har beslutades av kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen är arkivmyndighet och äger frågan avseende uppdateringar i dokumenthanteringsplanen. 

I övrigt har en del förändringar av mindre karaktär genomförts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. anta den reviderade delegationsordningen,
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2. den reviderade delegationsordningen ska börja gälla från och med 2022-11-01. 

Beslutsunderlag 
221003 Förslag till förändring i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2022-11-01 

Skickas till 
Akten 
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§ 52/22 NAN/2022/0215/791 

Remissvar - Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att strategin är välformulerad och tydlig. 
Förvaltningen har upprättat ett remissvar som nämnden föreslås anta som sitt eget, se bilaga 1. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

2. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 
NAN/2022/0215/791-2 Tjänsteutlåtande Remissvar - Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism 
Bilaga 1 NANs remissvar - Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 
KS/2017/0187/009-7-8 Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 
Nämndremiss - Nynäs Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 53/22 NAN/2022/0229/612 

Rekommendation uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2023 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att: 
1. anta Storsthlms förslag att prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig
uppräkning om 1,8 procent,
2. anta Storsthlms förslag att barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet,
försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet) och hotell- 
och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023,
3. anta Storsthlms förslag att programpriset för fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023,
4. anta Storsthlms förslag att strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) önskar att följande förklaras; 

• rödmarkerade delar i Bilaga 1 Prislista,
• vad innebär det att vi beslutar om saker som uppdateras senare i höst/vinter,
• förhandlingsordningen i Storsthlm.

Skolchef besvarar frågeställningarna vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 25 
oktober 2022. 

Ärendet 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalspartema årligen besluta om eventuell justering 
av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs 
en politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program 
och strukturtillägget räknas upp med i genomsnitt 1,8 procent inför 2023. 

Uppräkningen av programpriserna differentieras så att priserna för barn- och fritidsprogrammet, 
vård- och omsorgsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och 
administrationsprogrammet) och hotell- och turismprogrammet justeras upp med 3 procent i 
förhållande till 2022 års priser. Programpriserna för Fordonsprogrammen får en uppjustering med 
ett fast belopp på 1 000 kronor i förhållande till programpriserna 2022. Det motsvarar en justering 
av programpriset om 0,7 procent. Programpriserna för övriga program justeras ned med beaktande 
av de justeringarna som görs i differentieringen. Den genomsnittliga uppräkningen av 
programpriserna blir således 1,76 procent. 

Uppräkning programpriser 2023 
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga kommunala löner inom 
gymnasieskolan, lokaler, KPIF (KPI med fast ränta) och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på 
gymnasieskolan mellan 2021 och 2022 på 2,8 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget 
beaktas också i samband med uppräkningen av programpriserna. Efter samråd med 
kommunledningarna har Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets 
kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med 
hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar. 

Uppräkning strukturtillägg 2023 
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2023. Här tas hänsyn till index från SCB:s lärarlöner 
samt KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,8 procent. Strukturtillägget följer uppräkningen 
för prislistan och har också räknats upp med 1,8 procent. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att: 
1. anta Storsthlms förslag att prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig 
uppräkning om 1,8 procent, 
2. anta Storsthlms förslag att barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, 
försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet) och hotell- 
och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023, 
3. anta Storsthlms förslag att programpriset för fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023, 
4. anta Storsthlms förslag att strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent. 

Beslutsunderlag 
NAN/2022/0229/612-2 Tjänsteutlåtande Rekommendation uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2023 
Bilaga 1 Förslag prislista för gymnasieskolan 2023  
Rekommendation uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2023 

Skickas till 
Kommunstyrelsen med kopia till Dan Olén, ekonomichef  
Skolchefen för gymnasie- och vuxenutbildning 
Kommunstyrelsens beslut skickas till registrator@storsthlm.se, med angivande av ärendenummer 
S/22/0079  
Akten 
  

mailto:registrator@storsthlm.se
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§ 54/22

Aktuellt från förvaltningen 
Inga punkter presenterades under aktuellt från förvaltningen, utan de flyttas fram till näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 25 oktober 2022. 
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§ 55/22

Övriga frågor 
1. Utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium – lägesrapport
2. Näringsliv- och innovationscenter – lägesrapport
3. Nämndens temadag 18 oktober
4. Fråga om statsbidrag i Tertialrapport 2 – frågan anmäld av Ola Hägg (S)
5. Insatser för att fler ska klara gymnasiet med invånarperspektiv – frågan anmäld av Ola

Hägg (S)
6. Kommunens strategi och handlingsplan för bättre företagsklimat – frågan anmäld av Håkan

Svanberg (M)

Utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium – lägesrapport 
Mikael Persson (L) lyfter frågan att beslut avseende utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium 
från näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 21 juni 2022 behöver modifieras. 
Beslutet borde ha varit att målbilden lämnas över till förvaltningen för framtagande av en 
utvecklingsplan för gymnasiet utifrån den av nämnden beslutade målbilden.  

Ola Hägg (S) nämner att kommunens projektstyrningsmodell ska följas i de delar den är relevant. 
Framtagande av utvecklingsplan för gymnasiet inkluderas i verksamhetsplanen 2023 för 
rapportering till nämnd, men även ytterligare avstämningar kan göras. 

Förvaltningschef Helena Matthews rapporterar status kring gymnasiets utvecklingsplan vid 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 25 oktober 2022. 

Näringsliv- och innovationscenter – lägesrapport 
Mikael Persson (L) nämner framtagande av näringslivs- och innovationscenter, där Helena Matthews 
och Mikael Persson (L) nyligen var på studiebesök hos Gummifabriken i Värnamo. Även nya 
fastighetsägarna till Nornan var med. Arbetsutskottet diskuterade omfattningen av uppdraget och 
vilka som ska vara med i utvecklingen av ett näringslivs- och innovationscenter. Uppdraget bör 
stanna i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, ytterligare nämnder kan inkluderas framöver om 
det blir relevant. Campus Nynäshamn har drivit frågan fram till nu.  

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att näringslivs- och 
innovationscenter diskuteras vidare vid nästa arbetsutskott 8 november 2022, att förvaltningen 
skickar över framtagna underlag i ärendet och att förvaltningschef Helena Matthews därmed inte 
presenterar ärendet vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 25 oktober 2022. 

Punkt 3-6 hann inte behandlas. 
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