
  
 

 
    

 

  

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 1(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Plats och tid 
Landsort och teams, 2021-11-25 kl. 09.00 – 11.34 

Ajournering: kl 9.55–10.00 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
Tommy Cumselius (M) ersätter Satu Goldbech (M) 
David Öberg (KD) 
Peter Wennerberg (C) 
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
Bengt Holwaster (MP) ersätter Johan Augustsson 
(S) §§ 24, 31-32 
Anders Lindeberg (S) ersätter Johan Augustsson 
(S) §§ 33-41 
Mats Johansson (V) 
Per Ranch (SN) 

På distans: 
Liselott Vahermägi (S) 
Christoffer Edman (SD) 

Paragrafer 
§§ 24, 31-42 

Justeringens tid och plats 
29 november kl 15.00, kommunstyrelsens kansliavdelning, hus B, plan 1 

Underskrifter 

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

Karin Dellenholt 
Sekreterare  

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-11-25 
Anslaget sätts upp: 2021-11-29 Anslaget tas ned: 2021-12-21 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift Utdragsbestyrkande 

https://9.55�10.00


  
 

 

                
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 2(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Icke tjänstgörande ersättare 
Leif Öbrink (L) 

På distans: 
Åsa Brodin (M) 
Anders Lindeberg (S) från kl 09.19 §§ 24, 32  
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) 
Bengt Holwaster (MP) §§ 33-41 
Lena Dafgård (SN) 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Karin Dellenholt, nämndsekreterare 
Therese Eghult, folkhälsostrateg  

På distans: 
Nina Munters, tf näringslivschef näringslivsavdelningen 
Kicki Lundgren, sommarjobbssamordnare, föredrog § 24 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M) 
Anne-Li Hagman Larsson (SN) 
Janet Jonsson, näringslivsutvecklare fr kl 10.20 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 
             

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 

  
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  

PROTOKOLL Sida 3(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Innehållsförteckning Sida  

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

31/21 Fastställande av dagordning 

Beslutspunkter 

§ 24/21 Sommarjobbsrapport 2021 5 
§ 32/21 Remissvar - Erbjuda nyanlända svenskundervisning inom en månad 6 
§ 33/21 Yttrande avseende remiss - utvärdering av e-förslag 7 
§ 34/21 Remissvar - hållbarhetsstrategi Nynäshamns kommun 9 
§ 35/21 Sammanträdesdagar 2022 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 11 
§ 36/21 Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 13 
§ 37/21 Redovisning av delegationsbeslut 14 
§ 38/21 Protokoll F-samverkan och skyddskommitté 2021-11-11 15 

39/21 Politikerrapport 

40/21 Aktuellt från förvaltningen 

41/21 Övriga frågor 

42/21 Workshop 1 om politikerrollen 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 

 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 4(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

31/21 Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande 
förändringar: 

Under § 41, Övriga frågor, görs följande tillägg: 

Lena Dafgård (SN) väcker övrig fråga om kalenderinbjudan. 

Ola Hägg (S) väcker övrig fråga om när tidigare anmäld fråga om nettokostnadsavvikelse, väckt 
ärende om stödpersonal på gymnasiet samt sex åtgärdspunkter för gymnasiet besvaras. 

Mikael Persson (L) påminner om eftermiddagens Workshop via Teams. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

PROTOKOLL Sida 5(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

§ 24/21 KS/2021/0063/629 

Sommarjobbsrapport 2021 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden tackar för sommarjobbsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Protokollsanteckningar 
Utvärdering av företag som anlitats för sommarjobbssatsningen skickas ut till nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden tackar för sommarjobbsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till förvaltningens förslag till 
beslut att lägga sommarjobbsrapporten till handlingarna. 

Proposition
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag
Sommarjobb för ungdomar_2021 
Bilaga 1 Cirkulär SKR
Bilaga 2 Överenskommelse_fastighetsbolagen-kommunen_underskriven 
Bilaga 3 Beslut – ks § 38 2021_02_18 – Sommarjobbssatsningen 2021 – extraplatser genom 
samarbetsavtal 
Bilaga 4 Offert Sommarfixarna i Nynäshamn 2021 
Bilaga 5 Uppdragsavtal Sommarfixarna Nynäshamn 2021pdf 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
  

PROTOKOLL Sida 6(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

§ 32/21 BUN/2021/0156/610 

Remissvar - Erbjuda nyanlända svenskundervisning inom en 
månad 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens skrivelse som sin egen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen som yttrande över motionen. 

Ärendet 
Motionären yrkar att alla de individer som Nynäshamns kommun har bosättningsansvar för, erbjuds 
svenskundervisning inom en månads tid från ankomst oavsett om de är vuxna eller barn. 

De nyanlända barnen som kommer till Nynäshamn får trots att de saknar personnummer börja i 
skola och även förskola. Detta i enlighet med gällande skollagstiftning där det framgår att ett 
nyanlänt barn bör tas emot i skolan inom en månad efter att de ankommit till kommunen (1 kapitlet 
10 § skollagen, 4 kapitlet 1a § skolförordningen). Däremot ställer sig motionären frågande till att 
nyanländ vuxen tvingas vänta på erhållet personnummer, vilket efter långa handläggningstider på 
Skatteverket, kan ta upp emot fyra månader, innan undervisning inom SFI kan inledas, då det är av 
största vikt att den nyanlända snabbt får tillgång till studier i det svenska språket. Motionären 
föreslår därför att Nynäshamns kommun ska erbjuda den nyanlända studier inom SFI inom en 
månads tid efter ankomst. Motionären anser det angeläget att rätta till vad hen anser vara ett 
systemfel som kan antas bero på att mottagandet av nyanlända gått ifrån att vara övervägande 
personer med personnummer till att vara övervägande kvotflyktingar. 

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

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

Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till 
beslut att anta förvaltningens skrivelse som sin egen och överlämnar den till kommunstyrelsen som 
yttrande över motionen. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
BUN/2021/0156/610-1 Remiss - Erbjuda nyanlända svenskundervisning inom en månad 
BUN/2021/0156/610-3 Remissvar - Erbjuda nyanlända svenskundervisning inom en månad 
Bilaga P § 153 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

PROTOKOLL Sida 7(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

§ 33/21 NAN/2021/0002/061 

Yttrande avseende remiss - utvärdering av e-förslag 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att möjligheten för allmänheten att inkomma med 
e-förslag bör vara kvar även efter testperioden och ersätta medborgarförslaget, men att gränsen om 
30 röster för att ett förslag ska gå vidare till politisk behandling i nämnderna höjs till cirka 75 röster 
samt att perioden för omröstning kortas till två månader. 

Reservationer och särskilda yttranden 
(S) och (V) reserverar sig mot beslutet om höjning till cirka 75 röster. 

Ärendet 
E-förslag lämnas via webbformulär på kommunens hemsida. I e-tjänsten kan sedan personer som är 
folkbokförda i Nynäshamns kommun rösta på förslag man vill stödja. Förslagen har varit öppna för 
omröstning under tre månader. De förslag som efter omröstningsperiodens avslutande har nått upp 
till minst 30 röster går vidare till politisk behandling i nämnderna, övriga förslag avslutas och 
presenteras inte för nämnd.  

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats ett e-förslag, remiss – svar på e-förslag – 
stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna, där yttrande ska ges senast 30 
december 2021 till kommunstyrelsen. Det förslaget ska besvaras i nära samband med den här 
remissen om e-förslag, varför vi kan konstatera att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och 
dess förvaltning inte har någon erfarenhet av hanteringen av e-förslag när det här yttrandet tas 
fram. Inte heller har medborgarförslag hanterats i denna nystartade nämnd, varför en jämförelse 
mellan de båda möjligheterna för medborgare att påverka och inkomma med förslag inte kan göras. 

Hanteringen av de e-förslag som har överlämnats till nämnderna varierar. Kommunstyrelsen har 
begärt att förvaltningen kort går igenom inkomna e-förslag och överlämnar dem till nämnden med 
en notering om det föreligger något hinder för fortsatt utredning. Noteras inget hinder ska e-
förslaget alltid föreslås utredas vidare. Samhällsbyggnadsnämnden vill att förvaltningen tar fram en 
mer utförlig beskrivning av förslaget och förutsättningarna för att bevilja det. Förvaltningen 
överlämnar förslaget med tillhörande underlag utan eget ställningstagande till nämndens 
arbetsutskott som i sin tur lämnar ett förslag till beslut till nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har 
beslutat att nästan alla e-förslag som tilldelats nämnden ska införlivas i andra pågående 
utredningar. 
Oavsett hur e-förslag hanteras i de olika nämnderna behövs någon form av utredning inom 
förvaltningen vilket kräver ianspråktagande av utredningsresurser. Även tidigare förekommande 
medborgarförslag har behövt utredas, varför det troligtvis inte är någon större skillnad när det gäller 
ianspråktagande av resurser för utredning. Däremot kan man anta att när möjligheten att inkomma 
med förslag förenklas, ökar antalet inkommande förslag, vilket framöver kan kräva ytterligare 
utredningsresurser. 

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att möjligheten för allmänheten att inkomma med 
e-förslag bör vara kvar även efter testperioden och ersätta medborgarförslaget, men att gränsen om 
30 röster för att ett förslag ska gå vidare till politisk behandling i nämnderna höjs till någonstans 
mellan 50 - 100 röster samt att perioden för omröstning kortas till två månader. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 

 

 
    

   
   

  
    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 8(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att möjligheten för allmänheten att inkomma med 
e-förslag bör vara kvar även efter testperioden och ersätta medborgarförslaget, men att gränsen om 
30 röster för att ett förslag ska gå vidare till politisk behandling i nämnderna höjs till cirka 75 röster 
samt att perioden för omröstning kortas till två månader. 

Yrkanden 
Ola Hägg (S) yrkar att vi kvarstår med den rutin om 30 röster som är idag. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att möjligheten för allmänheten att 
inkomma med e-förslag bör vara kvar även efter testperioden och ersätta medborgarförslaget, men 
att gränsen om 30 röster för att ett förslag ska gå vidare till politisk behandling i nämnderna höjs till 
cirka 75 röster samt att perioden för omröstning kortas till två månader eller bifall till Ola Häggs (S) 
yrkande att vi kvarstår med den rutin om 30 röster som är idag. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag
Remiss utvärdering av e-förslag.msg 
Missiv-remiss angående utvärdering av e-förslag2.pdf 
Utvärdering av e-förslag v1.01.pdf 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

  
 

     
  
  

   
      

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 9(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

§ 34/21 KS/2021/0424/400 

Remissvar - hållbarhetsstrategi Nynäshamns kommun 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande med tillägg som 
sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) och Liselott Vahermägi (S) reserverar sig mot beslutet och inkommer med särskilt 
yttrande. 

Särskilt yttrande från Per Ranch (SN) som yrkar att följande delar förs in i hållbarhetsstrategin: 
1. ett resonemang kring landsbygdens behov av individuella persontransporter och elektrifieringen av 
dessa 
2. ett resonemang kring sjöfartens beroende av fossila drivmedel och vad detta kan medföra för 
Stockholm Hamnars verksamhet i orten Nynäshamn 
3. ett resonemang kring de t unga vägtransporternas beroende av fossila drivmedel och hur detta kan 
påverka trafiken på de större vägarna som t ex väg 73 och väg 225 
4. ett resonemang kring tillverkningen av bitumen och specialoljor, som är beroende av fossila råvaror 
och vad detta kan medföra för vår kommuns största privata arbetsgivare 

Protokollsanteckningar 
Tillägg till tjänsteutlåtandet har tagits fram av förvaltningen efter uppmaning i arbetsutskottet att 
kritiken behöver förtydligas. 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden blev den 20 september 2021 av 
kommunstyrelseförvaltningen remitterade Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi 2022–2030 och 
har beretts möjlighet att yttra sig. Hållbarhetsstrategin anger kommunens viljeriktning inom 
ekologisk och social hållbarhet och beskriver hur arbetet ska samordnas, struktureras och 
genomföras. Syftet med strategin är att tydliggöra kommunens ambitioner på hållbarhetsområdet, 
säkerställa ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete och stärka målstyrningen mot Agenda 2030. 
Hållbarhetsstrategin beskriver målområden särskilt viktiga för kommunens hållbarhetsarbete och 
mål, delmål och indikatorer och beskrivning av upprättande av genomförandeplan. Vidare är tanken 
att hållbarhetsstrategin ska ersätta de nuvarande klimat- och miljömålen för kommunen (Klimat- och 
miljömål Nynäshamns kommun 2018–2021 – med sikte på 2045). 

Sista dag för nämnder att yttra sig är den 30 november 2021.   

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget 
ställningstagande. 

Yrkanden 
Ola Hägg (S) yrkar avslag på delar av förvaltningens förslag till beslut och anmäler ett särskilt 
yttrande som en röstförklaring. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

    

   

 

   
 

 
    

  
 

 
  

  
   

 
  

  

 
 

PROTOKOLL Sida 10(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Liselotte Vahermägi (S) yrkar i enlighet med Ola Häggs (S) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till förvaltningens förslag till 
beslut att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande med 
kompletterande tillägg som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att anta förvaltningens yttrande med 
kompletterande tillägg som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Hållbarhetsstrategi Snabbguide 
Bilaga 2, Hållbarhetsmål delmål och indikatorer 
Bilaga 3, Manual genomförandeplan 
Bilaga 4, Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi 2022–2030 

Förvaltningens bilagor: 
Bilaga A, Tillägg till Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteutlåtande Nynäshamns 
hållbarhetsstrategi 
Bilaga B, Särskilt yttrande från Sorundanet Nynäshamns kommunparti remissvar hållbarhetsstrategi 
2022-2030 
Bilaga C, Särskilt yttrande från Socialdemokraterna remissvar hållbarhetsstrategi 2022-2030 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

1(1) 

Datum Diarienummer 

2021-11-24 KS/2021/0424/400-4 

Tjänsteställe/handläggare 

Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen Beslutsinstans 

Therese Eghult Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 

E-post: therese.eghult@nynashamn.se 

Tillägg till yttrande över remiss - Nynäshamns kommuns 
hållbarhetsstrategi 2022–2030 

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

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har granskat underlaget och anser hållbarhetsstrategin vara omfattande och har en 
ambitiös ansats. Förvaltningen upplever det vara mer ett målstyrningsdokument än en strategi då 
den ger mer svar på vad som bör göras snarare än hur hållbarhetsarbetet ska samordnas, 
struktureras och genomföras. Målen är väldigt många och precisa. Vi efterfrågar ett tydligare och 
mer användbart verktyg som vägleder i arbetet mot de globala målen. 

Vidare saknar förvaltningen en tydlighet kring hur strategin ska verka som en del av kommunens 
Mål och budgetdokument, kopplingen dessa emellan behöver förtydligas. Det är svårt för 
förvaltningen att förhålla sig till parallella styrningar som detta verkar medföra. 

Förvaltningen konstaterar att målen är mycket ambitiöst beskrivna och anser det tydligt att i det 
många fall kommer att krävas betydande ökning av resurser på förvaltningsnivå för att uppnå 
måluppfyllelse. Det är dock svårt att göra kostnadsuppskattningar i strategins nuvarande form. 

mailto:therese.eghult@nynashamn.se




 

 

 

 
 

  

   
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Särskilt Yttrande 
Remissvar till kommunstyrelsen över förslag till ”Nynäshamns 
Hållbarhetsstrategi 2022-2030 
Socialdemokraterna valde vid sammanträdet i Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden 
2021-11-25 att reservera sig mot Alliansens förslag till beslut. 

Ärendet tillfördes ett tillägg som skickades ut dagen innan sammanträdet vilket vi anser vara 
svårt att ta ställning till hur ett sådant tillägg ska behandlas. 

Det ursprungliga förslaget till beslut som hade beretts vid nämndens arbetsutskott är det 
dokument vi valt att utgå ifrån. Förvaltningens förslag till beslut är vi som helhet positiva till. 
Vi delar förvaltningens uppfattning att folkhälsomålen behöver utvecklas. Det dokument som 
hittills beskrivit strategin för Nynäshamns kommun ”Klimat och miljömål för Nynäshamns 
kommun 2018-2021” har nu omformats till en Hållbarhetsstrategi som ska räcka fram till år 
2030. Strategin som Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har att ta ställning till har 
utformats med en tydlig målnedbrytning som Socialdemokraterna anser tydliggör vad som 
ska genomföras och på vilket sätt. Det nya förslaget har kombinerat och förtydligat det 
gamla dokumentets intentioner och har tagit ett tydligare grepp om hållbarhetsarbetet. 

En liten kommentar angående Hållbarhetsmål 14 ”År 2030 är Nynäshamns kommun ett 
jämställt samhälle där det inte sker orättvisor eller diskriminering av flickor eller kvinnor”. 
Jämställdhet handlar om likvärdiga villkor för alla oavsett kön och vi anser därför att det vore 
klokt att detta mål formuleras på ett sätt så att detta tydliggörs. 

Vår reservation innebär att vi är mycket positiva till Hållbarhetsstrategins disposition och 
anser att det tydliggör Nynäshamns kommuns ambitioner inom klimat- och miljöområdet och 
social hållbarhet. 

Ola Hägg (S)  Liselott Vahermägi (S) Anders Lindeberg (S) 



  
 

 

                
 
 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

PROTOKOLL Sida 11(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

§ 35/21 NAN/2021/0072/006 

Sammanträdesdagar 2022 för Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträden ska hållas följande dagar kl 09.00: 
25 januari 
22 februari 
22 mars 
26 april 
24 maj 
21 juni 
30 augusti 
20 september 
25 oktober 
22 november 
13 december 

Temadagar 
18 oktober VP2023 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2022. Samtliga sammanträden är förlagda till tisdagar. 
Temadag om verksamhetsplan 2023 är planerad till 18 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträden ska hållas följande dagar kl 09.00: 
25 januari 
22 februari 
22 mars 
26 april 
24 maj 
21 juni 
30 augusti 
20 september 
25 oktober 
22 november 
13 december 

Temadagar 
18 oktober VP2023 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

PROTOKOLL Sida 12(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

Yrkanden 

Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till förvaltningens förslag till 
beslut att näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden ska hållas följande dagar kl 
09.00: 
25 januari 
22 februari 
22 mars 
26 april 
24 maj 
21 juni 
30 augusti 
20 september 
25 oktober 
22 november 
13 december 

Temadagar 
18 oktober VP2 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens och utskottets sammanträden 2022 

Skickas till 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare 
Förvaltningschef 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 13(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

§ 36/21 NAN/2021/0001/108 

Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden lägger de inkomna klagomålen, förslagen och 
synpunkterna till handlingarna. 

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna klagomål, förslag och synpunkter när de inkommit samt besvarats. 
Redovisningen avser vad som inkommit efter 2021-10-21, när förra redovisningen sammanställdes 
till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

1 Dnr: NAN/2021/0001/108-11 
Siffror och synpunkter på gymnasiet, teknikskolan och vikande söksiffror. Inkom 2021-11-01, 
besvarades 2021-11-05. 
2 Dnr: NAN/2021/0001/108-10 
Inställda lektioner på gymnasiet. Inkom 2021-11-06. 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 14(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

§ 37/21 NAN/2021/0060/002 

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

Ärendet 
NAN/2021/0007/059-9 Näringslivsavdelningen 
Beslut om direktupphandling av utbildningsinsats inom affärsekonomi, ledarskap och marknadsföring 
har tagits med stöd av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2021-09-01 
§7/21, punkt 3.1.1. Beslut taget av avdelningschef som är budgetansvarig. Direktupphandlingen har 
beslutats i samråd med Upphandling Södertörn och Nynäshamns kommuns kansliavdelning. 

KS/2021/0440/059-10 Näringslivsavdelningen 
Beslut om direktupphandling av moderator och teknik till företagarträff på näringslivsavdelningen 
har tagits med stöd av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2021-09-01 § 
7/21, punkt 3.1.1. Beslut taget av avdelningschef som är budgetansvarig och kostnaden är 
budgeterad inom avdelningen. 

NAN/2021/0060/002-2 Utbildningsavdelningen  
Delegationsbeslut om IT-investeringar på Nynäshamns gymnasium, inköp av kraftigare elevdatorer. 
Beslut av avdelningschef enligt näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning punkt 
2.10 beslut om investeringsmedel upp till tio prisbasbelopp inom budgetram. 

NAN/2021/0017/059-6 Arbetsmarknadsavdelningen
Överenskommelse med arbetsförmedlingen om arbetsträning och förstärkt arbetsträning daterade 
2021-10-20. Beslut taget av avdelningschef enligt näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning punkt 1.11.1 som avser beslut om avtal mellan kommunen och 
arbetsförmedlingen gällande anställning i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

 

 

 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 15(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

§ 38/21 NAN/2021/0061/026 

Protokoll F-samverkan och skyddskommitté 2021-11-11 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan och 
skyddskommitté 2021-11-11 till handlingarna. 

Ärendet 
Innan beslut i näringslivs och arbetsmarknadsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör 
personal i verksamheterna. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av protokoll från 
F-samverkan och skyddskommitté 2021-11-11. 

Beslutsunderlag
211111 Protokoll F-samverkan och skyddskommitté 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

PROTOKOLL Sida 16(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

39/21 

Politikerrapport 
Håkan Svanberg (M) nämnde sitt besök 29 oktober på Servicepartner där Claes Hedin är enhetschef. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

 

 
  
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 17(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

40/21 

Aktuellt från förvaltningen 
Förvaltningschef Lina Axelsson Kihlblom föredrog: 

- Kommunfullmäktiges sammanträden inför 2022 är beslutade. 
- Revisorer i samarbete med PWC – förstudie inför fördjupad riskanalys inom 

utbildningsområdet – avser både barn- och utbildningsförvaltningen och näringslivs- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. PWCs rapport skickas ut till förtroendevalda. 

- Rekryteringar som påverkar – näringslivschef samt förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

- Digitaliseringsprojekt 
o digital signering 
o upphandla nytt barn- och elevadministrativt system – samverkan mellan grundskola 

och gymnasiet 
- Lärarförbundets rankning 2021 – Nynäshamns kommun näst sist på rankingen 

Näringslivschef Nina Munters föredrog: 

- Höstens och vinterns företagarträffar är igång igen 
o Närverksträff Hållbar utveckling Nynäshamn www.nynashamn.se/HUN 
o Digitala upphandlingsseminarier 

- Bredbandsstöd - Janet Jonsson, näringslivsutvecklare informerade att 6 projektområden har 
blivit tilldelade bredbandsstöd inom Nynäshamns kommun, cirka 11,5 Mkr, vilket innebär att 
6,6 % av regionens totala andel stöd har tillfallit Nynäshamns kommun. 

- Nynäshamns kommun medverkar i samverkansforum för Stockholms läns livsmedelsstrategi 
- 1-2 möten/år, Janet Jonsson, näringslivsutvecklare representerar. 

- Leader – lokalt ledd utvecklingsform för projekt på landsbygden, strategi inlämnad 15 
oktober 2021 till SJV för ny programperiod 2023-2027, beslut i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden om finansiering behövs under våren, inriktningsbeslut finns från 
kommunstyrelsen. 

- Arbetsmarknadskunskap - Vanstaskolans 9:or har fått ny arbetsmarknadskunskap 
- Svenskt näringslivs inspirationsvecka, föredrag kan ses via länken: 

https://www.svensktnaringsliv.se/inspirationsveckan 
- Remiss E-förslag ”Stäng av trafiken i centrumkärnan under sommarmånaderna” tas på nästa 

nämndmöte 22 december. Förvaltningen har haft dialog med näringslivet, som inte har ställt 
sig positiva till förslaget. 

- Hamnar på Landsort – stödpengar – skärgårdsanslaget, vi klarar inte krav på 
undersökningar som behövs, ytterligare bidrag för det skulle skjutas till, beslut från 
kommunstyrelsen togs, men Länsstyrelsen drog sig ur men övriga parter täckte upp. 
Ytterligare 50 tkr som finns budgeterat hos näringslivsavdelningen behöver skjutas till. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

https://www.svensktnaringsliv.se/inspirationsveckan
www.nynashamn.se/HUN


  
 

 

                
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 18(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

41/21 

Övriga frågor 

Lena Dafgård (SN) väcker övrig fråga om kalenderinbjudan. Vissa ledamöter har inte Outlook, varför 
mötesbokningar och teamslänkar måste skickas via mail. Förvaltningen ser över alternativa sätt att 
skicka mötesinbjudan för förtroendevalda som inte har Outlook. 

Anders Lindeberg (S) anmälde svårigheter att logga in på mötet. 

Ola Hägg (S) väcker övrig fråga om när tidigare anmäld fråga om nettokostnadsavvikelse, väckt 
ärende om stödpersonal på gymnasiet samt sex åtgärdspunkter för gymnasiet besvaras. 
Förvaltningschef Lina Axelsson Kihlblom informerade att svar presenteras nästa sammanträde: 

- Nettokostnadsavvikelse – barn- och utbildningsförvaltningens utredare ska hjälpa oss att 
analysera och ta fram ett svar. 

- Väckt ärende om minskade resurser för stödpersonal – skollag, rektorsfråga. Inga beslut är 
fattade, utan budget läggs nu. Rektor tar de beslut som behövs för att hålla budget enligt 
skollagen. Skriftligt svar lämnas vid nästa nämndsammanträde. 

- 6 punkter – speglar tidigare förslag med 5-årsplan/speglar tidigare väckt ärende – VP 
aktivitet och därmed återrapportering i VP. Handlar om marknadsföring och undersökning 
inför gymnasieval, aktivitet i VP. Skriftligt svar lämnas vid nästa nämndsammanträde. 

Skolchef kan framöver återrapportera för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden om 
marknadsföring av gymnasiet. 

Mikael Persson (L) påminner om eftermiddagens Workshop via Teams. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

PROTOKOLL Sida 19(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-25 

42/21 

Workshop 1 om politikerrollen 
HR-avdelningen tillsammans med upphandlad konsult Vergenta, anordnar workshop 1 om 
politikerrollen. Kl 13-17. 

Närvarande ledamöter och ersättare, samtliga på distans: 

Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande, kl 13-15 
Satu Goldbech (M) 
David Öberg (KD) 
Peter Wennerberg (C), kl 13-15 
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
Liselott Vahermägi (S), kl 13-15 
Mats Johansson (V), kl 13-16 
Per Ranch (SN) 
Christoffer Edman (SD) 

Leif Öbrink (L)
Åsa Brodin (M) 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) 
Bengt Holwaster (MP) 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 




