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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-01-25 
Anslaget sätts upp: 2022-01-31             Anslaget tas ned: 2022-02-22 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2022-01-25 kl. 09.00 – 12.00 
 
Ajournering: kl. 11.08 – 11.13 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Tommy Cumselius (M) ersätter Håkan Svanberg (M) 1:e vice 
ordförande kl 9-11.08 
Åsa Brodin (M) ersätter Satu Goldbech (M) kl 10.45–11.08  
David Öberg (KD) 
Peter Wennerberg (C) 
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
Liselott Vahermägi (S) 
Johan Augustsson (S)  
Mats Johansson (V) 
Per Ranch (SN) 
Rebecca Ädel ersätter Christoffer Edman (SD) kl 9-11.08 

 

   

 
  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 1-13 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning 31 januari kl 11.00. 
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Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Ola Hägg (S) 
Justerare 

 
  
 
Karin Dellenholt 
Sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Leif Öbrink (L) 
Tommy Cumselius (M), kl 11.08-12 
Åsa Brodin (M), kl 9-10.45, kl 11.08-12 
Mats Lindqvist (S) 
Anders Lindeberg (S) 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) 
Bengt Holwaster (MP) 
Lena Dafgård (SN) 
Rebecca Ädel (SD), kl 11.08-12 

 

 

Övriga deltagare 
Rodrigo Garay, tf förvaltningschef 
Petra Kålbäck, avdelningschef utvecklingsavdelningen kl 11.13-12 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, kl 9-11.08 
Nina Munters, avdelningschef näringslivsavdelningen, kl 9-11.08 
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen, kl 9-11.08 
Johanna Olsson, controller, kl 9-11.08 
Therese Eghult, folkhälsovetare kl 9-9.26 
Tommy Nilsson, utredare förvaltningsstaben, barn- och utbildningsförvaltningen kl 9.25-10 
Yvonne Persson, kommunjurist, kl 9-10.51 
  
 Aline Varre (M), kl 9.36-11.08 
Gustav Ahlsson (L), kl 9-11.38 
Solveig Törnblom (C)  
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§ 3/22 Ersättningstabell för gymnasiesärskolan 2022 7 
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§ 5/22 Besvarande av frågor ställda i samband med beslut om programutbud gymnasiet 
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11 

§ 6/22 Socialdemokraternas väckande av ärende kring stödpersonal på gymnasiet 13 
§ 7/22 Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 15 
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§ 1/22 

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

Under § 12, Övriga frågor, görs följande tillägg:  

Tommy Cumselius (M) väcker ärende och önskar svar på frågor om frånvaro och inställda lektioner 
på gymnasiet. 

Ola Hägg (S) väcker fråga om näringslivs- och innovationscenter. 

Mikael Persson (L) väcker övrig fråga om maritimt möte. 

David Öberg (KD), Liselott Vahermägi (S) och Leif Öbrink (L) vill presentera politikerrapport. 
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§ 2/22 NAN/2021/0110/012 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 
2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022 enligt 
arbetsutskottets förslag med de två justeringar som gjordes i verksamhetsplanen efter 
arbetsutskottets sammanträde 11 januari 2022. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) meddelar att Socialdemokraterna väljer att inte delta i beslutet. Förklaring kommer att 
lämnas in som ett särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet bifogas protokollet såsom bilaga A. 

Mats Johansson (V) väljer att inte delta i beslutet. 

Ärendet 
I näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och internbudget tydliggörs hur 
nämnden ska bidra till uppfyllelse av kommunens övergripande mål och vision. Innehållet styrs i hög 
grad av nämndens ansvar att fullgöra de uppgifter som följer av huvudmannaskapet för 
utbildningsväsendet för ungas utbildning och etablering på arbetsmarknaden, att underlätta för 
invånarna att försörja sig genom arbete och att stärka kommunens företagsklimat och stärka 
Nynäshamn som besöksmål. Förvaltningen har även ett uppdrag att bedriva besökscenter och 
gästhamnsverksamhet.  

Kommunfullmäktige har fastställt Mål- och budget 2022 för Nynäshamns kommun. Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden erhåller delar av barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens nämndbidrag uppgående till 175 miljoner kronor. 
Jämfört med 2021 års nämndbidrag sker en uppräkning motsvarande 14,1 miljoner kronor.  
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden erhåller i nämndbidraget en kompensation för ökade 
personalkostnader och platsköpskostnader på 2,2 procent, hyresökningar kompenseras med 2,0 
procent och övriga driftskostnader kompenseras med 1,7 procent. Volymkompensationen uppgår till 
totalt 1,8 miljoner kronor och avser vuxenutbildning. 
  
Då förvaltningen och nämnden startades upp den första september 2021 är verksamheten 
fortfarande i en uppstartsfas. Verksamheterna i nämndens ansvarsområde är dock existerande och 
många av de processer som förvaltningen nu skapar hämtas till stor del från redan existerande i 
andra förvaltningar och stödfunktioner. Det finns dock ett större arbete i att förankra och skapa ett 
gemensamt ”vi” i organisationen. 
 
Två förändringar har gjorts i Verksamhetsplanen 2022 efter näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-01-11. I det protokollet noterades: 
”Håkan Svanberg (M) kommenterade textavsnitt på sidan 9 om texten näringslivsavdelningen och 
sidan 20 om handlingsplan för förbättrat företagsklimat.” Följande förändringar gjordes därefter i 
VP:n:  

Under rubriken ”Prioriterade områden för måluppfyllelse” på sidan 9 var den ursprungliga texten 
under rubriken ”Näringslivsavdelningen”; ”En förbättrad och stärkt dialog mellan kommun och 
näringsliv är ett särskilt prioriterat område. Insatser planeras för att utveckla interna processer inom 
kommunen för att effektivt kunna bemöta näringslivet, stärka dialog mellan förvaltning, politik och 
näringsliv. Särskilt fokus kommer att läggas på att stärka kommunens besöksnäring och de gröna 
näringarna, vilka innefattar företag inom jordbruk, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det kan 
till exempel vara mjölk- och köttproduktion, skogsbruk, bi- och växtodling, trädgård och turism.” 
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Texten återfinns på sidan 8 med följande lydelse; ”En förbättrad och stärkt dialog mellan kommun 
och näringsliv är ett särskilt prioriterat område. Insatser planeras för att utveckla interna processer 
inom kommunen för att effektivt kunna bemöta näringslivet och stärka dialog mellan förvaltning, 
politik och näringsliv. Särskilt fokus sätts på att lyfta och utveckla Nynäshamn som ort för nya 
företagsetableringar, förbättra stödet för nyföretagande och utveckla kontaktytorna mellan 
näringslivet, näringslivsavdelningen, gymnasiet och Campus Nynäshamn. Fokus ska också läggas på 
att stärka kommunens turism, besöksnäring och våra företag inom de gröna näringarna.”  

Beskrivningen av aktiviteten ”Kontinuerligt lyfta den beslutade strategin och handlingsplan för bättre 
företagsklimat internt, samt öka den externa kommunikationen kring handlingsplanen” på sidan 20 
var ursprungligen; ”Sprida kunskap om strategin och handlingsplanen internt, samt öka den externa 
kommunikationen kring insatser som leder till bättre företagsklimat.”. Beskrivningen återfinns nu på 
sidan 18 med följande lydelse; ”Uppdatera handlingsplanen enligt plan. Driva på processen och 
aktionerna och på så sätt påverka organisationens arbete med att förbättra företagsklimatet. Öka 
den externa kommunikationen kring insatser som leder till bättre företagsklimat.” 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022. 

Yrkanden 
Mikael Persson (L), Tommy Cumselius (M), Peter Wennerberg (C) och David Öberg (KD) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till 
beslut med de två justeringar som gjordes i verksamhetsplanen efter arbetsutskottets sammanträde 
11 januari 2022. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag med de två 
justeringar som gjordes i verksamhetsplanen efter arbetsutskottets sammanträde 11 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan VP 2022 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsen  
Controller  
Skolchef  
Avdelningschefer  
Kommunikatör  
Akten 
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§ 3/22 NAN/2021/0109/632 

Ersättningstabell för gymnasiesärskolan 2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa ersättningstabellen 2022 för 
försäljning av gymnasiesärskoleplatser enligt bilaga 1. Ersättningstabellen börjar gälla från och med 
1 januari 2022. 

Ärendet 
Förvaltningen har i samråd med ekonomiavdelningen med utgångspunkt från den av näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden antagna internbudgeten 2022 arbetat fram en ersättningstabell 2022 
vid försäljning av gymnasiesärskoleplatser (se bilaga 1).  
 
Nämnden ska besluta om ersättningstabellen senast i december inför kommande budgetår men 
eftersom ersättningen utgår från fastställd internbudget måste verksamhetsplan och internbudget 
för 2022 beslutas om först. Därefter kan beslut om ny ersättningstabell fattas. Enligt förvaltningens 
förslag börjar den nya ersättningstabellen att gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Ersättningen för elevgruppen IAIND1, tidigare benämning IV1, har minskat från 507 802 kr till 
481 239 kr. Ersättningen för elevgruppen IAIND2, tidigare benämning IV2, har ökat från 523 767 kr 
till 631 291 kr. Förvaltningen korrigerar uppgiften ”Ersättningen för elevgruppen IAIND1, tidigare 
benämning IV1, har minskat från 507 802 kr till 481 239 kr.” Beloppet om 507 802 kr handlar om en 
felskrivning i erhållna underlag, rätt ersättning för 2021 är 471 802 kr. Således har ersättningen för 
elevgruppen IAIND1, tidigare benämning IV1, inför 2022 indexerats upp med 2 %. 

Anledningen till den kraftiga ökningen på IANID2 är att man gjort en ny beräkning, istället för en 
indexuppräkning. Antalet barn har minskat kraftigt från beräkningen som gjordes 2015 till 2021. 
Detta gör att allt färre elever delar på de fasta kostnaderna, vilka till största del består av 
lokalkostnader. 
 
Det rör sig om en relativt stor skillnad mellan ersättningsnivåerna avseende elevgrupp IAIND1 
respektive IAIND2, vilket beror på skillnaden i omfattning av stödbehov. Det finns ingen generell 
avgränsning mellan dessa två olika program utan man gör alltid en individuell bedömning utifrån en 
medicinsk bedömning och ett socialt perspektiv. Här följer en generell beskrivning om skillnaden 
mellan dessa två elevgrupper, men det finns undantag. 
Elevgrupp IANIND1, tidigare IV1: Elever i den här gruppen har lätt, medelsvår och svår intellektuell 
funktionsnedsättning med tillägg av en eller flera grava funktionsnedsättningar eller svårigheter. 
Eleverna har läst enligt ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan.  
Elevgrupp IAIND2, tidigare IV2: Elever i den här gruppen har medelsvår och svår intellektuell 
funktionsnedsättning med tillägg av en eller flera grava funktionsnedsättningar eller svårigheter 
samt extraordinärt komplicerade svårigheter till följd av funktionsnedsättningar och andra 
svårigheter exempelvis sociala eller beteendesvårigheter. Eleverna har läst enligt ämnesområden i 
grundsärskolan. 
 
Utöver programpengen kan samtliga skolor ansöka om verksamhetsstöd (gäller enbart kommunala 
skolor) eller tilläggsbelopp (gäller enbart fristående skolor).  Det görs alltid en individuell prövning 
för att bedöma om skolorna har rätt till extra resurser utöver programpengen. Beloppet kan varieras 
beroende på hur mycket som definieras vara extraordinära insatser. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa ersättningstabellen 2022 för 
försäljning av gymnasiesärskoleplatser enligt bilaga 1. Ersättningstabellen börjar gälla från och med 
1 januari 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa ersättningstabellen 2022 för 
försäljning av gymnasiesärskoleplatser enligt bilaga 1. Ersättningstabellen börjar gälla från och med 
1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande fastställande av ersättningstabell för gymnasiesärskolan 2022 
Bilaga 1 Ersättningstabell gymnasiesärskolan 2022 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden, handläggare gymnasiesärskola 
Skolchef 
Akt 
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§ 4/22 BUN/2021/0158/612 

Yttrande över väckt ärende - utvecklingsplan för Nynäshamns 
gymnasium 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner yttrandet som sitt eget. 

Ärendet 
Socialdemokraterna föreslår i ett ärende väckt 2021-04-28 att barn- och utbildningsnämnden ska ta 
fram en utvecklingsplan för gymnasiet mot bakgrund av det vikande elevunderlaget.  

Den 1 september 2021 påbörjade den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden sitt arbete. Då 
detta är en fråga med lång planeringshorisont kommer beslutet rimligtvis att ha stor påverkan på 
den nya nämndens arbete. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden bör äga möjligheten att 
planera sin framtida verksamhet, varför barn- och utbildningsförvaltningen överlämnat ärendet för 
hantering i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

När det gäller själva sakfrågan, att ta fram en utvecklingsplan för en gymnasiet, är det en fråga för 
såväl nämnd som verksamhet. Ytterst är det kommunfullmäktige som är huvudman för gymnasiet, 
med nämnden som dess operativa styrelse, som har som uppgift att ge förutsättningar för 
gymnasieskolan att utvecklas och bli attraktiv för fler än vad som är fallet idag.   

Huvudmannens roll framgår av skollagens (2010:800) 2 kap. 2 – 8 §§. Styrkedjan inom den svenska 
skolan är att planera, följa upp och utveckla utbildningen inom hela organisationen. För det här 
arbetet är huvudmannen beroende av underlag från enheterna. Huvudmannens ansvar – att ge 
förutsättningarna – innebär då bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån 
lokala förutsättningar och att utbildningen är likvärdig. Rektors ansvar följer av 2 kap. 9 – 10 §§. Av 
bestämmelserna följer att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en 
rektor och att rektorn särskilt ska verka för att utbildningen utvecklas (9 §). Av 10 § följer att det är 
rektorn som beslutar om sin enhets inre organisation. Det finns fler bestämmelser som reglerar vem 
som gör vad, men dessa bestämmelser klargör lagstiftarens intentioner avseende ansvarsfördelning. 

En utvecklingsplan av typen som socialdemokraterna pekar på kan inte anses ingå inom ramen för 
huvudmannens uppdrag att ge förutsättningar. En utvecklingsplan handlar ytterst om den konkreta 
verksamhetens utformning och planering. Det är enligt skollagen rektor som äger sin inre 
organisation och arbete och leder arbetet. Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen menar 
därför att en utvecklingsplan för gymnasiet i första hand är en fråga för ledningsgruppen inom 
gymnasieskolan. Det är de som kan sin verksamhet bäst och är de som ser vilka behov och 
förändringar som ger bäst effekt.  

Samtidigt finns det delar i frågan som åligger huvudmannen och dennes övergripande ansvar för 
utbildningen; förutsättningar handlar också om lokalfrågor och kompetensförsörjning. Detta är 
viktiga och ekonomiskt kostsamma delar som är fundamentala i den långsiktiga planeringen av 
kommunens gymnasieverksamhet.  

Det står klart att huvudmannen och skolans ledning behöver en samsyn nås om gymnasiets framtid, 
en samsyn som behöver klargöra såväl förutsättningar som skolans utvecklingsarbete i fråga om att 
bli mer attraktiv. Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen förslår därför att näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden löpande på ordinarie nämndsammanträden tillsammans med ledningen för 
gymnasiet diskuterar möjligheter, begränsningar och ansvar för den långsiktiga utvecklingen av 
Nynäshamns gymnasium. Dylika diskussioner samt även återkommande informationspunkter från 
gymnasieledning kan ge en samsyn också gagna förståelsen mellan nämnden och en av dess 
verksamheter.  
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Den femårsplan som gymnasieskolan ska ta fram i verksamhetsplanen 2022 (VP) och regelbundet 
revideras, ska innehålla en tydlig strategi för att nå de mål som politiken har satt för gymnasiets 
marknadsposition. Strategin och utvecklingen ska regelbundet presenteras för nämnden och där ges 
möjlighet för politiken att hålla sig informerad om utvecklingen och utformningen av varumärket. 
Femårsplanen kommer bland annat att innehålla delar som handlar om marknadskommunikationen 
mot potentiella elevgrupper som speglar de aspekter som finns presenterade i den av 
socialdemokraterna väckta ärendet. Därmed kan ärendet som väcktes i barn- och 
utbildningsnämnden anses vara besvarad i VP 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner yttrandet som sitt eget. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner yttrandet som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-29 
Socialdemokraterna väckande av ärende utvecklingsplan för gymnasiet 

Skickas till 
Förvaltningschef, näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Avdelningschef, gymnasieutbildningen 
Rektor för Nynäshamns gymnasium 
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§ 5/22 NAN/2021/0016/612 

Besvarande av frågor ställda i samband med beslut om 
programutbud gymnasiet Nynäshamns kommun 2022/2023 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner yttrandet som sitt eget. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) meddelar att Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Frågeställningarna i de sex punkterna ligger i linje med Socialdemokraternas tidigare väckta ärende 
från 2021-04-28 om utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium över minst 5 år framåt. Där 
yrkades att barn- och utbildningsförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för 
Nynäshamns gymnasium. Ärendet väcktes i barn- och utbildningsnämnden som då var huvudman 
för gymnasiet, och ärendet flyttades över till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden som övertog 
huvudmannaskapet för gymnasiet 2021-09-01. 
Gemensamma delar i båda ärendena är att det handlar om omvärldsanalys, marknadsföring, nya 
inriktningar för gymnasiet för att gymnasiet ska bli mer attraktivt. 
 
Huvudmannens roll framgår av skollagen (2010:800) 2 kap. 2 – 8b §§. Huvudmannen ansvar för att 
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats 
med stöd av denna lag samt bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Kommuner ska fördela 
resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov. 

I styrkedjan inom den svenska skolan är huvudmannens uppdrag att planera, följa upp och utveckla 
utbildningen inom hela organisationen. För det här arbetet är huvudmannen beroende av underlag 
från enheterna. Huvudmannens ansvar – att ge förutsättningarna – innebär då bland annat att 
fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar och att utbildningen är 
likvärdig. Rektors ansvar följer av 2 kap. 9 – 10 §§. Av bestämmelserna följer att det pedagogiska 
arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor och att rektorn särskilt ska verka för 
att utbildningen utvecklas (9 §). Av 10 § följer att det är rektorn som beslutar om sin enhets inre 
organisation. Det finns fler bestämmelser som reglerar vem som gör vad, men dessa bestämmelser 
klargör lagstiftarens intentioner avseende ansvarsfördelning. 

Socialdemokraternas punkter som ska besvaras, går utöver ramen för huvudmannens uppdrag att 
ge förutsättningar. Flera punkter handlar ytterst om den konkreta verksamhetens utformning och 
planering. Det är enligt skollagen rektor som äger sin inre organisation och arbete och leder arbetet. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen menar därför att punkterna i första hand är en fråga 
för ledningsgruppen inom gymnasieskolan. Det är de som kan sin verksamhet bäst och är de som 
ser vilka behov och förändringar som ger bäst effekt.  

Däremot kommer punkterna delvis, liksom förslaget för framtagande av en femårsplan för 
gymnasiet, att ingå i verksamhetsplanen 2022, som innehåller ett flertal aktiviteter som rör 
Nynäshamns gymnasium. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden kommer således att få 
återkommande uppföljningar avseende gymnasiet. Utöver det kan skolchef, under den på 
sammanträdena återkommande punkten aktuellt från förvaltningen, för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden närmare presentera gymnasiets marknadsföring. 

 



 

PROTOKOLL Sida 12(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner yttrandet som sitt eget. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner yttrandet som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - besvarande av frågor ställda i samband med beslut om programutbud gymnasiet 
Nynäshamns kommun 2022/2023 
Socialdemokraternas yrkanden gällande programutbud för Nynäshamns gymnasium 

Skickas till 
Akten 
Förvaltningschef 
Skolchef 
Rektor Nynäshamns gymnasium 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 13(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 6/22 NAN/2021/0107/008 

Socialdemokraternas väckande av ärende kring stödpersonal 
på gymnasiet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att ärendet är besvarat och lägger ärendet till 
handlingarna. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) meddelar att Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Bakgrunden till det framställda yrkandet är att det inkommit skrivelser till Socialdemokraterna och 
nämnden från olika intressegrupper kopplade till Nynäshamns gymnasium avseende bland annat 
önskemål om att behålla stödresurser på nuvarande nivå.  
 
Huvudmannens roll framgår av skollagen (2010:800) 2 kap. 2 – 8b §§. Huvudmannen ansvar för att 
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats 
med stöd av denna lag samt bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Kommuner ska fördela 
resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov. 

Huvudmannens ansvar – att ge förutsättningarna – innebär då bland annat att fördela resurser och 
organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar och att utbildningen är likvärdig. Rektors 
ansvar följer av 2 kap. 9 – 10 §§. Av bestämmelserna följer att det pedagogiska arbetet vid en 
skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor och att rektorn särskilt ska verka för att 
utbildningen utvecklas (9 §). Av 10 § följer att det är rektorn som beslutar om sin enhets inre 
organisation. Det finns fler bestämmelser som reglerar vem som gör vad, men dessa bestämmelser 
klargör lagstiftarens intentioner avseende ansvarsfördelning. 

Socialdemokraternas framställda yrkande, går utöver ramen för huvudmannens uppdrag att ge 
förutsättningar. Flera punkter handlar ytterst om den konkreta verksamhetens utformning och 
planering. Det är enligt skollagen rektor som äger sin inre organisation och arbete och leder arbetet. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen menar därför att yrkandet i första hand är en fråga för 
ledningsgruppen inom gymnasieskolan.  

I nuläget har inte några personalförändringar gjorts, men när det framöver beslutas om personella 
förändringar är det rektors beslut, som har budgetansvaret. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att ärendet är besvarat och lägger ärendet till 
handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att ärendet är besvarat och lägger ärendet till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Väckande av ärende kring stödpersonal slutligt.pdf 
 



 

PROTOKOLL Sida 14(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

Skickas till 
Akten 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens förtroendevalda 
Skolchef 
Rektor gymnasiet 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 15(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 7/22 NAN/2022/0013/108 

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 2021-12-14, när förra redovisningen sammanställdes 
till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.  
 
1 Dnr: NAN/2021/0001/108-17 Namnunderskrifter från elever på Nynäshamns gymnasium – behåll 
personal på gymnasiet. Inkom 2021-12-17. Samma namnunderskrifter inlämnades 2021-10-12, dnr 
NAN/2021/0001/108-8, vilket redovisats till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2021-11-02, 
ärende § 25/21. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden lägger de inkomna klagomålen, förslagen och 
synpunkterna till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 16(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 8/22 NAN/2022/0009/002 

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

Protokollsanteckningar 
Mikael Persson (L) informerade att två ordförandebeslut har tagits efter framtagandet av 
tjänsteskrivelsen inför dagens sammanträde, vilka även kommer att redovisas vid 
nämndsammanträdet 22 februari: 

 KS/2020/0208/141-66 Ordförandebeslut – Avsluta projektet hållbar utveckling Nynäshamn 
gentemot Europeiska Socialfonden (ESF), togs 2022-01-19. Vi uppnår inte målen för 
finansiering, varför vi väljer att avsluta samarbetet. 

 NAN/2022/0009/002-3 Ordförandebeslut – Fjärrundervisning vid Nynäshamns gymnasium 
under januari 2022, togs 2022-01-18. 

Ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut tagna i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen sedan förra 
redovisningen 2021-12-14: 
 
NAN/2021/0060/002-7 Näringslivsavdelningen 
Avskrivning av fordran. Beslut har tagits av avdelningschef med stöd av punkt 2.1 i Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2021-09-01 §7/21.  
 
NAN/2021/0060/002-6 Näringslivsavdelningen 
Avskrivning av fordran. Beslut har tagits av avdelningschef med stöd av punkt 2.1 i Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 17(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 9/22 NAN/2022/0010/021 

Protokoll F-samverkan 2022-01-13 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan  
2022-01-13 till handlingarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan  
2022-01-13 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
220113 Protokoll F-samverkan 

Skickas till 
Akten 
 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 18(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 10/22 

Politikerrapport 
David Öberg (KD) har varit på verksamhetsbesök hos Campus Nynäshamn YH, yrkeshögskolan, och 
har inkommit med en skriftlig rapport dnr NAN/2022/0014/008.  

Liselott Vahermägi (S) har haft ett digitalt möte med personal på aktivitetshuset Idun, kommunens 
arena för sysselsättning, arbetsträning och socialt stöd.  

Leif Öbrink (L) har besökt Arbetscentrum. 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 11/22 

Aktuellt från förvaltningen 
Mikael Persson (L) presenterade ny interim förvaltningschef, Rodrigo Garay Valderrama, som 
började i tisdags förra veckan. 

Skolchef samt rektor informerade om frånvaro på gymnasiet; antal inställda och framflyttade 
lektioner, hur ofta vikarier kallas in.  

Skolchef informerade om: 

 Kort varsel mellan besked om ny utbildning på Campus och att lokaler ska finnas; besked i 
januari om ny YH-utbildning till hösten och då ska lokaler finnas, vilket kan vara svårt för 
fastighetsavdelningen att få fram. 

 Gymnasiet har öppnat upp för fjärrundervisning under januari, vilket troligtvis kommer att 
behöva förlängas till sportlovet, eftersom det är en omfattade smittspridning av Covid-19. 

 Ny tf rektor för gymnasiesärskolan Idun fram till sommaren är Monica Lundstedt. 
 Vårdnadshavare uttrycker oro över smittspridning på gymnasiet. Sker en ökad 

smittspridning kommer gymnasiet övergå till fjärrundervisning, efter dialog med 
smittskyddsläkare. 

Satu Goldbech (M) undrar om lektioner utan lärare förekommer. Alla lektioner är lärarledda och sker 
på plats.  

Avdelningschef för näringslivsavdelningen informerade om:  

 Avslutande av projektet hållbar utveckling Nynäshamns kommun gentemot Europeiska 
Socialfonden (ESF). Ordförandebeslut togs 2022-01-19 om att avsluta projektet hållbar 
utveckling Nynäshamn gentemot Europeiska Socialfonden (ESF). Målet för projektet har en 
snäv ram och det är svårt att få in deltagare för att uppfylla kraven. Näringslivsavdelningen 
upphör inte att jobba med frågorna, men jobbar efter våra förutsättningar samt vad 
företagen har önskemål om och behov av. 

 Ärende inför nästa nämnd som även finns med i Verksamhetsplanen 2022, om utökad 
företagslots för ökad service och bättre tillgänglighet. Vi föreslår att det finns stående tider 
där företag kan få hjälp av kommunen, direkt av relevant verksamhet och inte bara genom 
kontakt via näringslivsavdelningen. Kontaktcenter och näringslivsavdelningen får samordna 
kontakterna in till övriga verksamheter i kommunen. I andra kommuner heter denna typ av 
verksamhet ”Dukat bord”. Medel om cirka 350 000 kr kommer att äskas för det här. 

 Restriktioner som påverkar näringslivet diskuteras med företagare, om ytterligare stöd 
behövs. Näringslivsavdelningschef uppmanade nämnden att kontakta henne om ni hör 
något från näringslivet kring det här. 

 Torsdag 27 januari kl 18.30 hålls en företagarträff om brottslighet och trygghet där 
representanter från näringslivsavdelningen, kommunens säkerhetschef, kommunpolis, 
näringslivsutvecklare från Huddinge kommun, Företagarna, Svenskt Näringsliv och 
företagare deltar.   

 Uppstart av företagarpanel i samarbete med företaget Stoswe, som administrerar panelen. 
Digital panel som är tänkt att bestå av 100 företagare som besvarar frågor, 40 företag klara, 
utskick av 8-10 frågor eller mindre enkäter per år. Syftet är att enkelt kunna ta tempen på 
näringslivet, få deras syn på viktiga frågor, få en bild över företagens behov och önskemål, 
sprida kunskap och möjliggöra samverkan. 

Ola Hägg (S) nämnde att presentation från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) 
önskas till nämndsammanträde framöver angående företagares alkoholservering, hur många som 
vistas i lokalen eller är utsatta för brott.  



 

PROTOKOLL Sida 20(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 12/22 

Övriga frågor 
Tommy Cumselius (M) väcker ärende och önskar svar på frågor om frånvaro och inställda lektioner 
på gymnasiet. Besvarades under aktuellt från förvaltningen. 

Mikael Persson (L) väcker övrig fråga och informerar om maritimt möte som hölls nyligen mellan 
delar av förvaltningen och näringslivet. Brist på kvalificerad arbetskraft inom dessa branscher – 
transport, sjöfart, hamn. 

Ola Hägg (S) nämnde att mötet påvisade många öppningar för hur vi kan skapa olika 
utbildningsmöjligheter och behov att se över infrastruktur. 

Mikael Persson (L) informerar om en intervju där han presenterat nämndens beslut om att inrätta 
ett näringslivs- och innovationscenter. Bakgrunden är det ordförandeförslag om att utreda ett 
företagscenter som nämnden ställde sig bakom i september. Motivet till företagscentret var att 
skapa ett ”en väg in”-koncept för företag och på så vis stärka servicen från kommunen. I 
förvaltningens utredning avvisas behovet av ett företagscenter med det syfte som formulerats i 
nämndbeslutet. Samtidigt lyfts två andra förslag fram för att möta näringslivets behov: att skapa 
företagslotsgrupper och att inrätta ett näringslivs- och innovationscenter, båda finns som punkter i 
nämndens VP för 2022. Syftet med ett näringslivs- och innovationscenter är i första hand att vara en 
mötesplats mellan näringsliv, utbildning, forskning och kommunens verksamheter. Förvaltningen har 
tittat på fyra tänkbara platser för ett center, varav entréplanet på Nornan är en. Intervjun skildrar 
syftet med ett näringslivs- och innovationscenter, förslagets bakgrund och hur det skulle kunna 
gestaltas om det förlades i Nornan. I artikeln framförs också tanken att centret skulle kunna skapas i 
samarbete mellan kommunen och näringslivet. Nästa steg i beslutsprocessen blir ett politiskt 
inriktningsbeslut när vi känner oss mogna för det i nämnden. 
 

Ola Hägg (S) nämnde att det vore bra att följa kommunens projektstyrningsmodell. Ska vi jobba 
vidare med frågan, behöver vi i nämnden förankra de direktiv som förvaltningen sedan har att följa.  

Mikael Person (L) håller med om att han borde informerat om kommande artikel i 
Nynäshamnsposten. Vi har ingen budget för projektet i nuläget. 

Liselott Vahermägi (S) anser att det är olyckligt att nämnden får läsa i lokaltidningen om utveckling 
av verksamhet för näringslivet. 

Tommy Cumselius (M) nämnde att det är ett intressant utspel där lokaltidningen har intervjuat 
Mikael Persson (L). 

Per Ranch (SN) undrar hur mycket tid och pengar vi har lagt på det här uppdraget i nuläget. 
Näringslivsavdelningen får återkoppla vid nästa sammanträde. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 21(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-01-25  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 13/22 

Workshop om Nynäshamns gymnasium 
Kl 11.08-12.00 

Petra Kålbäck, avdelningschef utvecklingsavdelningen håller en inledande workshop om 
Nynäshamns gymnasium. 



  
 
 

 
Nynäshamn, 2022-01-22 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden 
 

 

 
 

 

Röstförklaring gällande Alliansens förslag till 
verksamhetsplan för Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Socialdemokraterna har valt att inte delta i beslutet till 
verksamhetsplan för 2022 
 
Socialdemokraterna har under hösten 2021 lagt ett antal förslag till förbättringar 
inom nämndens verksamhetsområde och inte fått någon återkoppling till dessa. Vi 
kan inte heller se att våra förslag har något avtryck i verksamhetsplanen.  
 
Vi anser att förslaget till verksamhetsplan i stora delar är bra skrivet och att de flesta 
av de föreslagna indikatorerna har en tydlig plats i verksamhetsplanen. Detta till trots 
så är det flera viktiga huvuddrag som vi anser saknas. 
 

 Vi har föreslagit att medarbetare och elever ska inkluderas mer enligt de 
metoder som finns i Tillitsdelegationens betänkande. Det vill säga ett större 
fokus på det som anges som tjänstedesign. 

 Vi har utifrån vad information vi har fått, däribland från samarbetet med 
Samordningsförbundet Östra Södertörn, uppfattat att det borde finnas mer 
stödresurser på gymnasiet. I förslaget till VP förefaller det som att dessa 
resurser snarast ska minskas. Det kan vi inte ställa oss bakom. 

 Vi har i kommunstyrelsen föreslagit att gymnasiet ska erbjudas reducerad 
hyra under nästkommande år för att ge mer resurser till undervisningen. 
Denna typ av satsningar saknas i liggande förslag till verksamhetsplan. 

 Vi har föreslagit att man baserat på exempelvis nettokostnadsavvikelsen gör 
en fördjupad analys av hur Nynäshamns gymnasiums värden ska komma till 
en ”grönt” läge i förhållande till andra kommuner. Det finns inte med i 
förslaget till VP. Överlag finns det få indikatorer som är sammankopplade i 
ett nationellt perspektiv. Här vill vi se fler indikatorer. 

 Med bakgrund av resultatet i medarbetarundersökningen för de 
ansvarsområden nämnden har - anser vi att det ska finnas riktade satsningar 
på nämndens anställda 

 Med bakgrund av medborgarundersökningen (som inte nämns i 
verksamhetsplanen) - anser vi att det ska finnas riktvärden kring vad vi vill 
uppnå. 



 

 2(2) 

 

 När det gäller indikatorerna för näringslivet så är de förvånansvärt få med 
tanke på kommunens ranking på 262 plats av landets 290 kommuner. Vi 
anser att man borde förklara det ställningstagandet i verksamhetsplanen. För 
oss är det självklart att nämnden också ska kunna följa och utvärdera sitt 
arbete kopplat till näringslivsutveckling. 

 I exempelvis Kolada finns ett antal värden för Agenda 2030 som vi anser 
borde finnas med i verksamhetsplanen. 

 Vi saknar nämndaktiviternas relation till indikatorerna. Det vill säga vilka 
indikatorer visar att en aktivitet har lyckats? 

 
Vi har valt att ge några reflektioner som vi haft inom vår grupp kring vad som vi 
tycker skulle tydliggöras i ett dokument som ska styra nämndens verksamhet under 
2022. 
 
Vi vill ändå betona att det finns en hel del verksamhetsplanen som är bra men utifrån 
att vi inte anser att vi fått gehör för våra förslag vill vi inte vara ansvariga för den i sin 
helhet. Vi har dessutom i kommunstyrelsen lagt fram ett förslag att tillföra nämnden 
resurser vilket vi inte heller fått någon positiv återkoppling kring. 
 
Socialdemokraterna i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden genom 

 
Ola Hägg 
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