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Förord 
Nynäshamn var under lång tid en utpräglad industristad, där en stor del av befolkningen 
arbetade åt ett fåtal stora arbetsgivare. Numera jobbar många i mindre serviceföretag eller 
driver eget. Åtskilliga pendlar till arbetet eller jobbar på distans. Arbetsmarknaden ställer i dag 
allt högre krav på kompetens och utbildning. 

Den snabba omvandlingen av näringsliv och arbetsmarknad ställer också högre krav på 
kommunen. Vill vi ha ett samhälle där ingen lämnas efter och där alla människor kan komma till 
sin rätt och försörja sig själv, behöver vi hitta nya sätt att arbeta som ger kommunen kraft att 
göra skillnad och ge fler invånare anledning att känna framtidstro. För att klara det måste 
nämnden: 

 Stärka näringslivsklimatet 
 Stärka Nynäshamn som besöksmål 
 Stärka gymnasiet och ungas etablering på arbetsmarknaden 
 Stärka vuxnas kompetensutveckling och effektiv omställning 

Stärka företagsklimatet 
Det finns en bred politisk samsyn i kommunen om att företagsklimatet behöver stärkas. En 
viktig uppgift för nämnden är därför att fortsätta ha en nära dialog med Nynäshamns företagare 
kring både utmaningar och möjligheter. Arbetet görs inom ramen för den beslutade Strategi för 
bättre företagsklimat och tillhörande Handlingsplan för bättre företagsklimat. Gott 
företagsklimat är en förutsättning för ökad tillväxt. Genom fler och växande företag skapas nya 
arbetstillfällen och fler får möjlighet till egen försörjning och framtidstro. 

Stärka Nynäshamn som besöksmål 
Nynäshamns kommun är fantastisk och har en enorm utvecklingspotential som besöksmål. I 
pandemins spår, när allt fler vill ha ett liv utanför Stockholms innerstad och allt större 
möjligheter till att arbeta hemma eller på landet, kan vi också räkna med att allt fler besökare 
ser Nynäshamn som en kommun att flytta till. 

Stärka gymnasiet och ungas etablering på arbetsmarknaden 
Gymnasiet behöver stärkas för att så många som möjligt av dem som påbörjar en utbildning 
också slutför den och tar sin examen. Gymnasiet måste också utvecklas för att bli attraktivt för 
fler unga i regionen. På samma sätt som det är viktigt att alla som vill och kan ska jobba så 
länge som möjligt är det viktigt att unga uppmuntras att söka sitt första sommarjobb. Vi 
behöver också stärka arbetet med att fånga upp unga som riskerar att hamna utanför. 

Stärka vuxnas kompetensförsörjning och effektiv omställning 
Arbetsmarknaden utvecklas snabbt. För att möte efterfrågan på kompetens erbjuder Campus 
Nynäshamn utbildningar inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola. Vi 
behöver jobba för att fler i kommunen har en examen från högskolan eller yrkeshögskolan. En 
viktig del av detta är att nyanlända etableras i samhället. 

Vi vill genom mer kunskap och företagsamhet öka varje människas möjlighet att fritt och 
självständigt forma sin egen framtid. 

Mikael Persson, 
ordförande, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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Sammanfattning 
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 samt att stärka kommunens företagsklimat och stärka 
Nynäshamn som besöksmål. 

Kommunfullmäktige har fastställt Mål- och budget 2022 för Nynäshamns kommun. Näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden erhåller totalt 175 miljoner kronor, fördelat från barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens 
nämndbidrag. Jämfört med 2021 års nämndbidrag sker en uppräkning motsvarande 14,1 
miljoner kronor varav 5 miljoner för förvaltnings- och nämndövergripande kostnader, 1,8 
miljoner kronor för volymökningar på vuxenutbildningen och på 0,4 miljoner kronor i ersättning 
för drift- och kapitalkostnader för en ny mottagningsstation i Gästhamnen. Nämnden 
kompenseras för ökade personalkostnader på 2,2 procent, köp av platser av externa huvudmän 
för Gymnasium och Campus på 2,2 procent, hyresökningar med 2,0 procent och övriga 
driftskostnader med 1,7 procent. 

Förvaltningen och nämnden bildades den första september 2021 och är därför fortfarande i en 
uppstartsfas. Verksamheterna i nämndens ansvarsområden är tidigare existerande 
verksamheter som har flyttats över från andra nämnder och förvaltningar. Arbetsprocesser och 
samarbeten mellan olika avdelningar inom förvaltningen samt andra förvaltningar och olika 
stödfunktioner behöver utvecklas. 

Styrmodell för Nynäshamns kommun 

Vision 2040 
Nynäshamns kommun har förändrat kommunens styrmodell för att på ett tydligare och enklare 
sätt säkerställa de politiska prioriteringarna. Under år 2021 fortsätter arbetet med en 
gemensam vision under arbetsnamnet ”Vision 2040”, ett visionsarbete som växer fram i dialog 
med förtroendevalda, medarbetare, invånare och företagare. 

Mål och budget 2022–2025 är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Mål och budget 
innehåller kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala 
bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023–2025 och investeringsplan för åren 
2022–2025. 

Styrmodell 
Styrningen tar sin utgångspunkt i visionen och den övergripande inriktningen. 
Kommunfullmäktige ska därför fatta beslut om vilka nämndmål som ska leda mot de 
övergripande målen, samt vad som ska följas upp och redovisas för fullmäktige. Styrmodellen 
ska skapa ett stort utrymme för tillit till förvaltningsorganisationen, där det finns frihet att forma 
utförandet inom givna ramar. 

Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet med syftet att 
öppna upp för dialog. Dialogen ska ske både inom organisationen och med dem som de olika 
verksamheterna riktar sig till. Styrning genom tillit innebär också att ta till vara invånarnas och 
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medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang samt att ha fokus på verksamhetens 
syfte och invånarnas samt företagens behov. Antalet mål ska så långt det är möjligt vara få, 
tydliga och mätbara. 

Nynäshamns kommuns styrning innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de 
kommungemensamma övergripande målen fastställer nämndmål och indikatorer för 
kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen i mål- och budgetdokumentet. 

Visionen ger en långsiktig målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt. 
Den ger den övergripande vägledningen för nämndernas styrning. 

De övergripande målen speglar visionen och pekar ut de tre mest politiskt prioriterade 
områdena som ska genomsyra hela kommunens arbete. 

De av kommunfullmäktige beslutade nämndmål för kommunstyrelsen och nämnderna 
tydliggör målsättningarna inom respektive övergripande mål. Nämndernas mål görs 
uppföljningsbara genom ett begränsat urval av indikatorer, med måltal som anger ambitionen 
för de närmaste fyra åren. 

Nämnderna ska i sina respektive verksamhetsplaner och budget för kommande år ha med de 
nämndmål och indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om. Nämnderna får därutöver 
lägga till egna nämndmål. Särskilda aktiviteter och nämnduppdrag kan vara insatser som 
beslutas för att nå målen. 

Arbetet med medarbetarnas involvering är en central del av styrmodellen. Viktigt är att 
processerna för styrning och uppföljning knyts ihop, att kommunen har gemensamma begrepp 
och metoder, en gemensam struktur med fasta tider och en samlad analys av verksamhet, mål 
och ekonomi. 

Styrmodellen visualiserad: 
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Vision för Nynäshamns kommun 
Som tidigare nämnts pågår ett arbete med att breda och fördjupa kommunens inriktning och 
vision, under arbetsnamnet Vision 2040. Visionen fastställdes av Kommunfullmäktige i 
december 2021 och är: "Nynäshamns kommun, här får hela livet plats". Visionen kompletteras 
fortsatt med kommunens platsvarumärke och marknadsföringsinriktning: ”Nynäshamn – där 
havet och livet möts.” 

Under kommande år fortlöper arbetet och tillhörande visionstexter och beskrivningar kommer 
att tas fram till kommande planeringar och uppföljningsrapporter. 

Övergripande mål och nämndmål för Nynäshamns kommun 
Alliansen prioriterar en effektiv ledning och styrning av kommunen och vill säkerställa den 
kommunala kärnverksamheten. Kommunens övergripande mål ska stödja visionen om en 
hållbar utveckling och möjligheter för alla, och är satta utifrån en gemensam dialog med 
samtliga partier om inriktning. De tre övergripande målen fokuserar på utbildning, omsorg 
utifrån varje individ samt att Nynäshamn ska vara en levande kommun med framåtanda och 
goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen. 

De tre övergripande målen är: 
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1. Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet: Nynäshamns kommun ger 
goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att 
lyckas varje skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, invånare i alla livsskeden och 
skapar förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan inspirerar och attraherar 
såväl nuvarande som nya kommuninvånare. 

2. Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje 
individ: Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg 
upplever trygghet. De insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov 
och delaktighet. Servicen är utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens 
behov. Genom en väl utvecklad digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga 
möten. Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De 
förebyggande insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter. 

3. Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda 
förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen: Det är lätt 
att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och 
tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, infrastruktur och 
tillgång till bostäder. 
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Verksamhet år 2022 

Nämndens ansvarsområde 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samlar ansvar, kompetens och resurser som 
underlättar för invånarna att försörja sig genom eget arbete. Nämnden ansvarar för att stärka 
företagsklimatet genom dialog med näringslivet och utveckling av kommunens service till 
företag. Nämnden ansvarar också för att öka antalet företagsetableringar, bland annat genom 
att stärka Nynäshamn som besöksmål bland annat genom att driva och utveckla besökscenter 
och gästhamn. 

Nämnden ansvarar för ungas utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Bland annat ingår 
gymnasiet, sommarjobb, Ung i Nynäs och kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. Nämnden 
ansvarar också för vuxnas kompetensutveckling och omställningsmöjligheter i form av Campus 
Nynäshamn. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna riktas till breda målgrupper som av olika 
skäl hamnat utanför skola och arbetsmarknad. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att upprätthålla 
kommunens huvudmannaskap för de delar av skolväsendet som rör gymnasieskolan och den 
kommunala vuxenutbildningen. 

Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd vilken har till uppgift att vidta eller på annat sätt 
främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av 
arbetslöshet. 

Viktiga förutsättningar för måluppfyllnad och budgethållning 

Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter finansieras på olika sätt vilket 
presenteras under respektive avdelning nedan. 

Näringslivsavdelningen 

Inom Näringslivsavdelningen finansieras enheten Gästhamn och Besökscenter till största delen 
av externa intäkter i form av exempelvis bryggplatsavgifter. Sommarjobbsatsningen finansieras 
både med kommunala och externa medel. Stabens arbete finansieras med kommunala medel, 
samt de medel vi får från Europeiska socialfonden (ESF) för att driva projektet Hållbar 
utveckling Nynäshamn. 

Arbetsmarknadsavdelningen 

Arbetscentrum, Ung i Nynäs och Aktivitetshuset finansieras med nämndbidrag. Vid de tillfällen 
då Arbetscentrum går in som arbetsgivare, efter beslut om subventionerad anställning hos 
arbetsförmedlingen, tillkommer stöd i form av extern finansiering från arbetsförmedlingen. 

Projekten SamMA (Sammanhållen Mobilisering mot Arbetsmarknaden) och MIA (Mobilisering 
inför arbete) finansieras via medel från ESF. Servicepartner finansieras dels av fasta kommunala 
anslag och dels via intäkter för utfört arbete. 

Den externa finansieringen är en osäkerhetsfaktor i den långsiktiga planeringen för 
arbetsmarknadsavdelningen. Framförallt handlar detta om personalresurser och metoder som 
övergår i reguljär verksamhet när beslut fattas rörande projektimplementering. Servicepartners 
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beroende av intäkter för utfört arbete utgör också en svårighet, då intäkterna blir beroende av 
aktuell arbetsförmåga hos de som arbetar i verksamheten och är där i arbetsrehabiliterande 
syfte. 

Arbetet på avdelningen har under lång tid bedrivits med syfte att skapa en ekonomisk 
effektivitet. Inför 2022 kommer äskanden att göras för satsningar som krävs för att nå de i 
verksamhetsplanen uppsatta målen. 

Utbildningsavdelningen 

Utbildningsavdelningen finansieras genom olika finansieringsmodeller. För Campus Nynäshamns 
del är verksamheten till viss del finansierad av kommunen, men till stora delar kommer 
intäkterna från bland annat Skolverket, ESF, Länsstyrelsen, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, andra enheter inom kommunen och Yrkeshögskolan. För finansiering av köp 
av plats hos externa utbildningsanordnare finns en budget hos vuxenutbildningen. 

Gymnasieskolans nationella program finansieras genom skolpengen. Skolpengens storlek antas 
varje år via överenskommelsen i Stor-Stockholm och beslutas av huvudmannen: Näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden. Detta gör det möjligt för alla elever från Nynäshamn att söka till 
alla gymnasieskolor i regionen som förstahandssökande. När det kommer till 
introduktionsprogrammen bestäms elevpengen av kommunen. 

Den första september 2021 bildades näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i kommunen 
vilket medför att ansvaret för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i kommunen gick över till 
den nya nämnden från barn- och utbildningsnämnden. Det innebär att skolans 
huvudmannaskap numera ligger under två nämnder och förvaltningar. Det innebär också att 
rent praktiska frågor behöver hanteras mellan de båda nämnderna och förvaltningarna, vilket 
förutsätter en god dialog kring frågeställningar och arbetsuppgifter som bör hanteras 
gemensamt för effektivisering inom utbildningsområdet. Det bedöms vara viktigt att bibehålla 
en röd tråd när det gäller förhållningssätt och ställningstaganden som påverkar hela 
skolområdet, oavsett huvudman på den kommunala nivån. 

Prioriterade områden för måluppfyllelse 
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 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 att läggas på att stärka kommunens 
turism, besöksnäring och våra företag inom de gröna näringarna. 

Arbetsmarknadsavdelningen 

Arbetsmarknadsavdelningen arbetar sammantaget årligen med uppskattningsvis 500-700 
personer som av olika skäl är i behov av stöd för att nå egen försörjning, närma sig 
arbetsmarknaden eller påbörja studier. Verksamheterna är föränderliga, och behöver ges 
förutsättningar för att kontinuerligt anpassas och utvecklas efter behoven hos målgrupperna, 
förutsättningar på arbetsmarknaden och hos samverkande myndigheter. 
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Utbildningsavdelningen 

För utbildningsavdelningen innehåller verksamhetsplanen, förutom en utvecklingsplan för 
gymnasiet, även satsningar på lärmiljö (i begreppets vidare mening) och olika insatser för ökad 
likvärdighet inom gymnasieskolan. Det gäller således att utveckla den digitala lärmiljön, i högre 
grad anpassa undervisningen till eleverna samt implementera erfarenheterna från 
kunskapstestningen av åk 1 i undervisningen. 

Genom att verka för en lärmiljö som är tillgänglig för ett större antal elever ur ett fysiskt, socialt 
och pedagogiskt perspektiv kan vi maximera antalet elever som når gymnasieexamen eller 
klarar sina studier på Campus Nynäshamn. Även satsningar på digitala arbetssätt och 
digitalisering av processer ska på sikt leda till en ökad tillgänglighet inom 
utbildningsavdelningen. 

Under året planeras ett nytt barn- och elevadministrativt system att införas som berör 
Nynäshamns gymnasiums och Campus Nynäshamns verksamheter. 

Mål och nämndaktiviteter 
Till varje respektive kommunövergripande mål finns fastställda nämndmål. Nämndmålen 
beslutas av kommunfullmäktige och följs upp med stöd av indikatorer och måltal. 
Tvärsektoriella frågor som miljö- och klimat, ekonomi och kvalitet i verksamheterna samt HR får 
egna mål som också tillförs nämnden. De antagna klimat- och miljömålen utgör kommunens 
styrdokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn och styr riktningen mot ett 
Nynäshamn med netto-noll-utsläpp av växthusgaser år 2045. I följande förteckning listas de 
mål som åligger nämnden. Därtill sammanställs de nämndaktiviteter som planeras under året 
för att nå hög målfyllnad. 

Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet 

Nynäshamns kommun ger goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och 
rektorer att lyckas varje skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, med god kvalitet, invånare i 
alla livsskeden och skapar förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan inspirerar och 
attraherar såväl nuvarande som nya kommuninvånare. 
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Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag 

Utfall Utfall UtfallIndikator 2018 2019 2020 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 Mål 2022 

Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag 

(nan) Andelen 
avgångselever i samtliga 
nationella program med en 
gymnasieexamen 
(skolkommun) 

93,1% 94,4% 79,0% 90,0% 
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(nan) Andel kursdeltagare i 
grundläggande 
vuxenutbildning som slutför 
sin kurs (%) 

88,6% 85,1% 85,0% 

(nan) Andel kursdeltagare i 
gymnasial vuxenutbildning 
som slutför sin kurs, (%) 

83,5% 81,7% 82,0% 

(nan) Andelen unga (16 - 
19 år) i kommunens 
aktivitetsansvar (KAA) 

11% 12% 11% 

(nan) Elever på SFI som 
klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, 
andel (%) 

59% 46% 38% 48% 

(nan) Lämnat 
etableringsuppdraget och 
börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), 
andel (%) 

52% 69% 52% 48% 

(nan) Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%) 

80% 52% 

Ungdomar som studerar på 
högskola/universitet 2 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande 
program hemkommun, 
andel (%) 

43,6% 47,3% 

Nämndaktivitet 

Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag 

Utveckla strategier för att nå samtliga i åldersgruppen 20-24 år som står utanför arbete och studier 

Beskrivning: 

KAA/Kommunala Aktivitetsansvaret vidgar uppdraget till att omfatta samtliga i åldersgruppen 20-24 år. 

Erbjuda 18-19-åringar tillgång till vuxenutbildningen på Campus 

Beskrivning: 

Ta bort glappet med väntan 1-2 år för att få börja studera för de i åldersgruppen som inte vill gå i gymnasiet 
tillsammans med 16-åringar i åk 1. 
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Stärka kvaliteten i gymnasiesärskolans utbildning 

Beskrivning: 

Personal kommer att tillhöra en ny rektor och lärare arbetar över skolformerna. Undervisning ska genomföras av 
legitimerade lärare. 

Stärka elevhälsokompetens i gymnasieskolan genom samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen 

Beskrivning: 

Genomföra utbildning hos Specialpedagogiska myndigheten i syfte att stärka likvärdigheten och öka förmågan att 
stödja undervisande lärare att anpassa undervisningen till elevgruppen. 

Stärka samarbetsformerna för personalen, samt stärka arbetet med ledning och stimulans samt extra anpassningar 

Beskrivning: 

Genom att stärka samarbetsformerna syftar man att skapa förbättrade förutsättningar för en likvärdig utbildning, 
upptäcka elever som behöver extra stöd och att öka antalet elever som får en gymnasieexamen. 

Förtydliga krav på digital kompetens 

Beskrivning: 

Ställa krav på att uppfylla lägsta digitala kompetensnivå för all undervisande personal. 

Stärka elevinflytandet 

Beskrivning: 

Implementera framtagen arbetsmodell där rektor möter elevrepresentanter i samtal. 

Ta fram en utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium i syfte att öka attraktiviteten, stärka ekonomin och höja 
kvaliteten 

Beskrivning: 

En utvecklingsplan tas fram och genomförs under de närmaste åren. Arbetet inleds med en nulägesanalys. Därefter 
fattas ett politiskt inriktningsbeslut kring vision, inklusive mission, verksamhetsidé och positionering. Förvaltningen 
jobbar därefter fram den färdiga utvecklingsplanen. (Utbildningsavd) 

Testa metoder för digital läxhjälp för SFI studenter 

Beskrivning: 

Inom ramen för projektet Digital läxhjälp (länstyrelsefinansierat projekt) som möjliggör och testar metoder för läxhjälp 
online/digitalt för SFI studeranden. 

Stärka studie- och yrkesvägledningen på Campus Nynäshamn 

Beskrivning: 

Utveckla en helhetssyn för skolans studie- och yrkesvägledande verksamhet samt att organisera så att skolan 
planerar, följer upp och utvecklar verksamheten så att den bättre möter elevers behov. 

Genomföra matematiksatsning på Campus Nynäshamn 
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Beskrivning: 

Genomföra matematiksatsning med syfte att öka antalet elever på Campus Nynäshamn som klarar sina studier i 
matematik. 

Stärka studie- och yrkesvägledningen på Campus Nynäshamn 

Beskrivning: 

Utveckla en helhetssyn för skolans studie- och yrkesvägledande verksamhet samt att organisera så att skolan 
planerar, följer upp och utvecklar verksamheten för att bättre möta elevers behov. 

Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för 
företag att växa och skapa nya arbetstillfällen 

Det är lätt att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen 
och tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, infrastruktur och 
tillgång till bostäder. 

Mål 

Det finns goda möjligheter att både bo och arbeta i kommunen 

Företag är nöjda med den kommunala servicen 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

Utfall Utfall Utfall UtfallIndikator 2018 2019 2020 2021 
Utfall 
2022 Mål 2022 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

(nan) Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME). Index baserat på 
nio frågor om motivation, 
styrning och ledarskap. 

74,7 79,0 

(nan) Sjukfrånvaro, andel 
sjukfrånvarotimmar av 
den totala ordinarie 
arbetstiden (%) 

6,8% 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

(nan) Prognosavvikelse 
jämfört med näringslivs- 
och 
arbetsmarknadsnämndens 
budget, andel (%) 

2,00% 
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Det finns goda möjligheter att både bo och arbeta i kommunen 

(nan) Nystartade 
arbetsställen, antal/1000 
inv. 16-64 år 

14,9 14,9 15,0 

(nan) Nystartade företag, 
antal/1 000 inv, 16-64 år 13,1% 12,1% 11,0% 12,2% 

(nan) Båtgästernas 
helhetsintryck av 
gästhamnen (skala 1-6) 

5,30 5,20 5,00 5,00 

Andel som gått till egen 
försörjning av antal 
avslutade på 
Arbetscentrum 

70% 51% 49% 80% 50% 

Andel till arbete/studier 
av antal avslutade på 
Arbetscentrum 

70% 23% 28% 60% 60% 

Antal unika personer på 
Arbetscentrum (både i 
pågående insats och i 
insatsen ”säkerställa egen 
försörjning”) 

116 127 140 117 140 

Andel som gått till 
arbete/studier av antalet 
avslutade i Ung i Nynäs 

70% 59% 61% 73% 65% 

Antal unika personer i 
insats i Ung i Nynäs 160 164 117 95 120 

Antal besök på 
Aktivitetshuset Idun, 
snitt/dag 

23,6 28,7 21,3 20,4 22,0 

Antal unika personer på 
Aktivitetshuset Idun 212 181 105 116 120 

Antal serviceuppdrag hos 
Servicepartner 104 97 133 173 150 

Antal unika personer i 
insats hos Servicepartner 10 12 

Antal gästnätter i 
kommunen 8 464 8 988 5 599 7 125 
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Företag är nöjda med den kommunala servicen 

(nan) Företagsklimat, 
Svenskt Näringslivs 
ranking 

249 201 219 262 217 

(nan) Företags omdöme 
om företagsklimatet, 
Svenskt Näringsliv (skala 
1-6) 

2,73 3,00 3,10 3,18 

(nan) Företagsklimat NKI 
(Insikt, Företags 
bedömning av 
kommunens service inom 
olika 
myndighetsområden) 

71 67 73 74 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

(nan) Andel av nämndens 
miljö- och klimatmål som 
uppfylls helt eller till stor 
del, (%) 

Nämndaktivitet 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Etablera Kompetensförsörjningsplanen som ett långsiktigt arbetssätt, sker i samarbete med Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Beskrivning: 

Under innevarande år arbetas för första gången med förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Syftet är att beskriva 
insatser som behövs för att stärka arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen i 
en situation där det råder brist inom flera yrkesgrupper som är viktiga för förvaltningen, inte minst inom lärarkåren. 
Planen är framtagen med utgångspunkt i kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan och hämtar inspiration 
från SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) underlag för arbete inom området. 

Ta fram en partsgemensam plan för området strategisk kompetensförsörjning som hanterar områdena arbetstid, 
arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. HÖK 21 

Beskrivning: 

Se över arbetet för att säkerställa att kommunen som arbetsgivare möter de krav som finns kring strategisk 
kompetensförsörjning. 

Förstärka erbjudande för kompetensutveckling inom verksamheterna – utbildningserbjudanden efter behov med olika 
inriktningar. Sker i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beskrivning: 

En viktig aspekt av kompetensförsörjningen rör kontinuerlig kompetensutveckling som är anpassad både till sitt 
innehåll och i tid till de behov som finns bland medarbetarna. I den fastställda kompetensförsörjningsplanen beskrivs 
ett behov av att utveckla infrastrukturen för att tillhandahålla utbildningar genom att förbättra möjligheterna att ta del 
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av ett utbildningsutbud digitalt. Därtill behöver utbudet av kompetensutveckling beskrivas över tid där både insatser 
av obligatorisk och frivillig karaktär kan återfinnas. 

Förvaltningen ska ta fram ett erbjudande kring kompetensutveckling som över tid svarar mot efterfrågan som finns 
bland medarbetarna och samordna insatsen med kompetensförsörjningsplanen. 

Utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

Beskrivning: 

Med utgångspunkt från resultatet av 2021 års medarbetarenkät genomförs aktiviteter, exempelvis OSA-dialogen, för 
att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

Utreda ersättningsmodellen till den kommunala vuxenutbildningen i Nynäshamns kommun 

Beskrivning: 

Utreda ersättningsmodellen till den kommunala vuxenutbildningen i Nynäshamns kommun. 

Utreda ersättningsmodellen till andra huvudmän inom vuxenutbildningen (köp av plats) i Nynäshamns kommun 

Beskrivning: 

Utreda köp av plats (IKE) och presentera ett förslag där köp av plats hos extern anordnare ska gå på ett ut. 

Genomföra en översyn av ersättning till introduktionsprogrammen för Nynäshamns gymnasium 

Beskrivning: 

Utreda och ge förslag till att ersättningen till Introduktionsprogrammen i Nynäshamns gymnasium ska höjas och 
anpassas till regionen. 

Utreda möjligheten till anslagsfinansiering av enheten Servicepartner inför Mål och budget 2023 

Beskrivning: 

Genomför en utredning för att minimera overheadkostnader för administration, debitering och fakturahantering. Detta 
ger samtliga förvaltningar en intern servicefunktion utan kostnad för utfört arbete. 

Utreda möjligheten för enheten Servicepartner att ha egna fastställda skötselobjekt 

Beskrivning: 

Genomför en utredning för möjlighet att skapa bättre kontinuitet och kunna utveckla verksamheten samt vara fri 
nyttighet för kommunens övriga verksamheter. 

Det finns goda möjligheter att både bo och arbeta i kommunen 

Lyfta Nynäshamn som ort för företagsetableringar 

Beskrivning: 

Uppdatera säljmaterial och öka kommunikationen, sker i tät samverkan med kommunstyrelseförvaltningen. 

Genomföra kompetensutvecklingsinsatser för näringslivet 

Beskrivning: 

Tematräffar, aktiviteter (exempelvis med Almi) och insatser inom ramen för projektet Hållbar Utveckling Nynäshamn. 
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Utveckling av stödet för nyföretagande 

Beskrivning: 

Arbeta för att öka Nyföretagarcentrums närvaro i Nynäshamn samt verka för fler eller alternativa stöd för blivande och 
nya företagare. 

Verka för proaktivt företagsetableringsarbete 

Beskrivning: 

Systematiskt lyfta behovet hos näringslivet kopplat till mark, lokaler, energi och dylikt, samt stärka samverkan med 
MEX, Plan och Planeringsavdelningen. 

Verka för nyföretagande inom ramen för sommarjobben i samverkan med gymnasieskolan och Campus Nynäshamn 

Beskrivning: 

Ungdomar får kunskaper och stöd för att starta eget företag som sommarjobb och får sedan arbeta vidare med det 
inom ramen för Ungt Företagande på gymnasiet, med målet att fortsätta driva sitt företag efter studenten. 

Stärka Nynäshamn som besöksdestination och arbeta för att få fler och tydligare bärare av platsvarumärket 

Beskrivning: 

Insatser för att kompetens förstärka Nynäshamns besöksnäringsföretag och facilitera samverkan. 

Ta fram en utvecklingsplan för nya säsonger för gästhamnen och gästhamnen som evenemangsarena 

Beskrivning: 

Ta fram koncept för ökad beläggning med fokus på icke högsäsong. 

Ta fram en modell för digitalisering av besökscenter 

Beskrivning: 

Se över hur besökscenters service kan utökas, genom att fokusera på digitala kanaler/forum. 

Arbeta för att fler försörjningsstödstagare når egen försörjning genom Arbetscentrums insatser 

Beskrivning: 

Målgruppen är vuxna personer 25-65 år som uppbär ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Arbetscentrum arbetar 
således på direkt uppdrag av Försörjningsstödsenheten som beslutar om insats enligt Socialtjänstlagen (SoL). 
Verksamheten erbjuder breda arbetsmarknads- och studieinriktade insatser i syfte att klienterna ska uppnå egen 
försörjning. Arbetssättet kräver nära samarbete med Försörjningsstödsenheten. Det gemensamma utrednings-, 
planerings-, och uppföljningsarbetet sker via Instrument X-processen. 

Arbeta för att fler unga (16-24 år) med behov av samordnat stöd når arbete eller studier genom Ung i Nynäs insatser 

Beskrivning: 

Ung i Nynäs uppdrag och övergripande mål är att minska ungas arbetslöshet och öka andelen med fullständiga grund-
och gymnasiestudier i Nynäshamns kommun. Detta sker genom samordning av resurser mellan arbetsförmedlingen, 
Campus och arbetsmarknadsavdelningen. Genom Ung i Nynäs får de unga ett team att vända sig till och en individuell 
samordnad planering. 

Målgruppen är unga 16–24 år som varken arbetar eller studerar och som behöver ett samordnat stöd för att komma 
vidare till arbete eller studier. Till målgruppen hör således unga vuxna som saknar gymnasiekompetens, unga med 
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eller utan funktionsnedsättning, unga med en komplex problematik såsom exempelvis social problematik i 
kombination med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk problematik. 

Arbeta för att invånare med psykiatrisk- och/eller beroendeproblematik har sysselsättning, arbetsträning och sociala 
aktiviteter efter behov och förmåga genom Aktivitetshusets insatser 

Beskrivning: 

Aktivitetshusets uppdrag är att vara kommunens arena för sysselsättning, arbetsträning och socialt stöd i syfte att öka 
livskvalitet, stärka känsla av sammanhang, öka tilltro till egen förmåga, skapa mening och öka känslan av egenmakt 
för invånare med psykiatrisk- och/eller beroendeproblematik. 

Den öppna träfflokalen erbjuder social samvaro och stöd att bryta isolering. Insatser av arbetsinriktad och 
mobiliserande karaktär i form av sysselsättning och arbetsträning erbjuds också såväl som gruppverksamhet inriktad 
på hälsa, fritid och kultur. Alla insatser utformas individuellt efter deltagarnas behov, önskemål och förmågor. 
Verksamhetsutveckling sker kontinuerligt med hög grad av delaktighet. 

Arbeta för att fler invånare i behov av arbetsträning ges denna möjlighet på enheten Servicepartner 

Beskrivning: 

Öka tillgång till arbetsträning på enheten Servicepartner för invånare i behov av arbetsträning. Genomföra en översyn 
gällande arbetshandledarresurser och andra förutsättningar i syfte att utreda möjligheten för Servicepartner att utöka 
sina arbetsträningsplatser. 

Starta möjlighet till egenanmälan på Arbetscentrum 

Beskrivning: 

Syftet är att ge adekvat stöd att komma vidare till arbete eller studier oavsett nuvarande försörjning. Kan handla om 
invånare i behov av samordnat stöd för att komma till egen försörjning via arbete eller studier. Exempelvis vid risk att 
inte erhålla andra adekvata insatser eller på grund av att personen är i riskzon för att bli beroende av 
försörjningsstöd. 

Systematisera individanpassade insatser för sjukskrivna försörjningsstödstagare på Aktivitetshuset och Arbetscentrum 

Beskrivning: 

Avser försörjningsstödstagare utan sjukpenninggrundande inkomst. Kan exempelvis handla om att utveckla 
färdighetsträning och andra mobiliserande insatser såväl som närverksskapande insatser av ”case-management-
karaktär”. 

Arbeta aktivt för att Nynäshamns kommun tar emot fler personer på arbetsträning, praktik eller anställning via 
arbetsmarknadsavdelningen 

Beskrivning: 

- ”Intern marknadsföring” med stöd av kommunikationsavdelningen för att fler kommunala arbetsplatser ska ta emot 
personer på arbetsträning, praktik eller för anställning. 

- Utsedd arbetsmarknadskonsulent på Arbetscentrum arbetar såsom "arbetsgivaransvarig" och länkar 
arbetsgivarkontakter (nya eller befintliga) till övriga team. 

- WebCRM arbetsgivarregister. Införs för hela NAF under 2022. Syftet är att ha ett gemensamt register för alla 
förvaltningens arbetsgivarkontakter. 
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Utreda inför MoB 2023 att integrera SamMA-projektet med Ung i Nynäs efter projektslut 

Beskrivning: 

Innebär utökad budgetram med 3-3,5 tjänster. Visionen inför 2022–23 är att det integrerade Ung-teamet arbetar med 
alla unga 16-30 år som av olika skäl hamnat utanför skola och arbetsmarknad 

Utreda inför MoB 2023 att implementera MIA-projektet efter projektslut 

Beskrivning: 

Innebär utökad budgetram med 2-3 tjänster från september 2022. Planeringen är att förstärka med metoderna Case-
management och KBT. 

Utreda inför MoB 2023 förutsättningarna för enheten Servicepartner att öka antalet arbetshandledare från 1 till 2 
personer 

Beskrivning: 

Innebär utökad budgetram för en tjänst, cirka 600 000 kronor. Befintlig enhetschef arbetshandleder också i 
verksamheten. En utökning av personalstaten innebär att antalet deltagare på arbetsträning och i anställning med 
subvention kan utökas från 10 till 15 personer vilket bidrar till minskat utanförskap. 

Företag är nöjda med den kommunala servicen 

Utreda möjligheten att etablera ett näringslivs- och innovationscenter på centralt belägen plats i kommunen 

Beskrivning: 

Ett digitalt och fysiskt företagscenter med syfte att förbättra service och skapa naturliga kontaktytor mellan 
näringslivet, näringslivavdelningen och Campus Nynäshamn. 

Stärka dialogen mellan näringslivet, kommunen och politiken 

Beskrivning: 

Skapa arenor och samverkansytor för att stärka dialogen mellan näringslivet och kommunorganisationen, och 
politiker. Ett exempel är Verkstadsgruppen där näringslivsavdelningen regelbundet träffar Företagarna, LRF och 
Stadskärneföreningen. 

Bana väg för näringslivsperspektiv i upphandling 

Beskrivning: 

Skapa en modell för upphandling som möjliggör för lokala, mindre leverantörer att delta samt verka för ökad dialog 
med näringslivet inför upphandlingar. 

Kontinuerligt lyfta den beslutade strategin och handlingsplan för bättre företagsklimat internt, samt öka den externa 
kommunikationen kring handlingsplanen. 

Beskrivning: 

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. 
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Verka för att utveckla Företagslotsen med en Företagslotsgrupp 

Beskrivning: 

En företagslotsgrupp etableras för att kunna ge företag samlad information och service från olika delar av kommunens 
organisation vid ett enda möte. 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

Skapa en ökad medvetenhet och beaktning av nämnden vid upphandling, förnyelse av avtal och/eller inköp kring 
hållbarhet. 

Beskrivning: 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska göra medvetna val i upphandling, vid förnyade avtal eller inköp och 
ställa krav på leverantörer gällande hållbarhet. I samband med nybyggnation eller upprustning av lokaler ska 
omställning mot fossilbränslefri energianvändning beaktas. 

Utreda möjligheterna för att skapa ett kluster med aktörer inom återbruk. 

Genom projektet Hållbar Utveckling Nynäshamn, verkar vi för att stärka företag i deras hållbarhetsarbete och korta 
vägen från jord till bord. 

Påbörja omställning av Servicepartners bilpark och skogsröjningsutrustning till fossilfria alternativ 

Beskrivning: 

Byta ut befintlig bensindriven maskinpark mot elmaskiner. 

Ställa miljökrav när det är möjligt på inköp och upphandling av varor och tjänster 

Beskrivning: 

Vid inköp och upphandling ska utbildningsavdelningen ställa tydliga krav på inköp och upphandlade varor och tjänster. 

Särskilda uppdrag 
Uppdrag 

Nynäshamns gymnasium behöver utvecklas och ett särskilt uppdrag ges till berörd nämnd om att utreda gymnasiets 
framtida utformning och inriktning.  
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Organisation 

Förvaltningen ansvarar för att stärka företagsklimatet genom dialog med näringslivet, utveckling 
av kommunens service till företag och för att öka antalet företagsetableringar, bland annat 
genom att stärka Nynäshamn som besöksmål. Förvaltningen har även ett uppdrag att bedriva 
besökscenter och gästhamnsverksamhet. 

Vidare ansvarar förvaltningen för ungas utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Bland 
annat ingår gymnasiet, sommarjobb och insatser som realiserar kommunens aktivitetsansvar. 
Ung i Nynäs arbetar med unga (16-24 år) som hamnat utanför skola och arbetsmarknad och 
når cirka 160 personer varje år. 

Förvaltningen ansvarar också för vuxnas kompetensutveckling och omställningsmöjligheter i 
form av Campus Nynäshamn och kommunala arbetsmarknadsinsatser. 

Förvaltningen organiseras enligt följande: 

 Förvaltningschef: Leder verksamheten och bildar tillsammans med avdelningscheferna 
förvaltningens ledningsgrupp. 

 Administration: Administration och stöd till avdelningarna. 
 Näringslivsavdelning: Näringsliv, gästhamn och besökscenter samt sommarjobb. 
 Arbetsmarknadsavdelning: Arbetscentrum, Ung i Nynäs, Aktivitetshuset Idun, 

Servicepartner, ESF-projekten SamMA och MIA. 
 Gymnasium och Campus Nynäshamn: Nynäshamns gymnasium och gymnasiesärskola 

samt Campus Nynäshamn. 
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Medarbetare 
Analys av den medarbetarundersökning som har genomförts under hösten 2021 pågår för 
närvarande i verksamheterna. I början av 2022 kommer en samlad analys av förvaltningens 
behov att presenteras för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

Enligt Skolverkets prognos väntas framöver ett stort antal behöriga lärare saknas i hela landet 
och rekryteringsbehovet beräknas vara som störst de närmaste åren. Detta påverkar framförallt 
Nynäshamns gymnasium. Övriga professionsgrupper i förvaltningen har större bredd, det vill 
säga enskilda tjänster och därför kan inga större svårigheter med rekrytering identifieras. 

Internbudget 

Nämndbidrag 
Nämndbidrag (mnkr) År 2021 Förändring 2022 År 2022 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 160,9 14,1 175,0 

Kommunfullmäktige har fastställt Mål- och budget 2022 för Nynäshamns kommun. Näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden erhåller totalt 175 miljoner kronor, fördelat från barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens 
nämndbidrag. Jämfört med 2021 års nämndbidrag sker en uppräkning motsvarande 14,1 
miljoner kronor varav 5 miljoner för förvaltnings- och nämndövergripande kostnader, 1,8 
miljoner kronor för volymökningar på vuxenutbildningen och på 0,4 miljoner kronor i ersättning 
för drift- och kapitalkostnader för en ny mottagningsstation i Gästhamnen. Nämnden 
kompenseras för ökade personalkostnader på 2,2 procent, köp av platser av externa huvudmän 
för Gymnasium och Campus på 2,2 procent, hyresökningar med 2,0 procent och övriga 
driftskostnader med 1,7 procent. 

Under 2021 fick Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden icke ramhöjande tilläggsanslag om 1 
miljon kronor i och med tertial 2. 0,5 miljon kronor till respektive Gästhamnen och 
Servicepartner, i kompensation för minskade intäkter på grund av Covid-19. Dessa medel finns 
inte redovisade i tabellen ovan. 
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Driftsbudget 

Nämndbidrag per verksamhetsområde (mnkr) År 2021 Förändring 
2022 År 2022 

Ledning/stab näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 1,3 6,3 7,6 

Näringslivsavdelning 11,1 -0,1 11,6 

Arbetsmarknadsavdelningen 12,7 -0,8 11,9 

Gymnasium och vuxenutbildning 135,9 8,4 144,3 

Summa nämnden 160,9 14,1 175,4 

Utöver pris- och lönekompensation tillkommer 5,0 miljoner kronor till ledning och stab på 
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen. På näringslivsavdelningen tillika 
arbetsmarknadsavdelningen överförs medel för avdelningschef till ledning och stab. Inom 
gymnasium och vuxenutbildning kompenseras volymer inom vuxenutbildningen med 1,8 
miljoner kronor utöver pris- och lönekompensation. 

Budget per verksamhetsområde 
(mnkr) 

Intäkter år 2022 
(bidrag och 

övriga intäkter) 

Kostnader år 
2022 (personal 

och drift) 

Budget netto 
år 2022 

Ledning/stab näringslivs- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 8,6 -8,6 0 

Näringslivsavdelning 24,5 -24,5 0 

Arbetsmarknadsavdelningen 20,5 -20,5 0 

Gymnasium och vuxenutbildning 193,8 193,8 0 

Summa nämnden 247,4 -247,4 0 

Budget för nämnd ingår i ledning och stab, den uppgår till knappt 1,9 miljoner kronor. 

Inom arbetsmarknad finns budgeterade kostnader för tre tjänster som idag saknar finansiering. 
Två av dessa tjänster uppgår till 1,1 miljon kronor, och har till och med april 2021 varit en del 
av projektet Etableringscentrum och då finansierats med bidrag från Europeiska Socialfonden. 
Tjänsterna är etablerade i ordinarie verksamhet efter beslut i Socialnämnden. Ytterligare en 
tjänst inom arbetsmarknad har tidigare varit finansierad av Samordningsförbundet Östra 
Södertörn med 0,6 miljoner kronor. 

Samordningsförbundet Östra Södertörn har även finansierat 75 procent av en studie- och 
yrkesvägledare, anställd på Campus med 0,4 miljoner kronor. Även denna tjänst är ofinansierad 
i budget för 2022. 

För att finansiera dessa tjänster som idag ingår i ordinarie verksamhet behöver näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden äska medel motsvarande 2,1 miljoner kronor från 
kommunfullmäktiges ofördelade medel under verksamhetsåret 2022. 
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Inom verksamhetsområdet gymnasium planeras för 991 elever som har Nynäshamns kommun 
som hemkommun. Av dessa är 93 elever överåriga och tillhör inte gymnasieåldrarna 16–18 år i 
befolkningsprognosen. Det innebär att budgeten inte tar hänsyn till gymnasiefrekvensen på 
90,2 procent utan att samtliga 991 elever i befolkningsprognosen är budgeterade. 

Inom gymnasiesärskolan är 15 elever budgeterade under 2022, utöver detta beräknar 
förvaltningen en platsförsäljning inom gymnasieträningssär på 7 platser totalt. På 
gymnasieträningssärskolan Idun har endast tre av tio elever Nynäshamn som hemkommun 
vilket innebär att verksamheten främst finansieras av externa intäkter. 

Programpriserna inom gymnasium har räknats upp enligt Storstockholms rekommendation för 
länsprislistan med en genomsnittlig uppräkning på 1,5 procent som är differentierad för olika 
program. 

Investeringsplan 
Investeringsbudget 2022-2025 (mnkr) 2022 2023 2024 2025 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 5 4 4 4 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden disponerar totalt 5,0 mnkr i investeringsbudget enligt 
Mål- och budget 2022. 

Internräntan som är del av kapitalkostnaden sänks till 2022, från 1,25 procent till 1,0 procent. 

Investeringsbudgeten medger ett utrymme för utgifter kopplade till en investering. När inköpet 
är genomfört och investeringen komplett påbörjas avskrivning av investeringen, som baseras på 
investeringens förväntade livslängd. Till avskrivningen debiteras också en internränta. 
Tillsammans är avskrivningen och internräntedebiteringen, kapitalkostnaden. Det är 
kapitalkostnaden som i sin tur belastar driftsbudgeten, det vill säga nämndens resultaträkning. 
När nämnden genomför investeringar är det av yttersta vikt att det finns ett driftsutrymme för 
att kunna bära kapitalkostnaden för en investering. Således kommer driftsbudgeten att 
påverkas flera år efter att en investering är genomförd. 

Ovanstående investeringsbudget utgår från den 10-åriga investeringsplan som näringslivs- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram. 

Näringslivsavdelningen, framförallt Gästhamnen beräknar ett investeringsbehov på 1,0 till 2,0 
miljoner kronor årligen. För att bibehålla nivån på hamnanläggningarna krävs löpande 
underhållsåtgärder. Budgeten är även avsedd att täcka utgifter för bommar och bojar, 
omförankring av bryggor samt underhåll av maskiner. 

Gymnasium och vuxenutbildningen beräknar ett investeringsbehov på 2,0 miljoner kronor år 
2022 och sedan ettårigt behov motsvarande 1,4 miljoner kronor åren 2023–2025. Budgeten är 
avsedd att täcka utgifter för IT, möblemang och lärverktyg. 

I och med att Verksamhetsplanen för 2022 beslutas kommer investeringsplanen eventuellt 
behöva revideras för att spegla de satsningar som ska skapas under de närmaste åren. Detta 
tas med i arbetet med i framtida Mål- och budgetbeslutet under 2022. 
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Upphandling 
I dagsläget kommer näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen samarbeta med barn- och 
utbildningsförvaltningen och med socialförvaltningen kring upphandlingar av bland annat IT 
system. Vid alla större investeringar är dialogen med Upphandlings Södertörn och andra 
förvaltningar en förutsättning för en lyckad och transparant process. 

Plan för intern kontroll 
Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att informationen och rapporteringen 
om verksamheten och dess ekonomi är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och 
regler. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att 
organisationen kan nå mål på ett säkert och effektivt sätt. Kravet på intern kontroll har sin 
grund i kommunallagen (2017:725). Här nedan följer nämndens plan för kommande års intern 
kontroll. 

Område Rutin Kontrollmome 
nt 

Kontroll-
ansvarig 

Kontrollmet 
od inkl. 
omfattning 

Rapport sker 
till 

Tidpu 
nkt 
för 
rappo 
rt 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 
(Utbildningsavd) 

Kvalitetsrapport 
er enligt 
skollagen 

1) Inom samtliga 
skolformer finns 
plan för hur det 
löpande arbetet 
och arbetet med 
måluppfyllelsen 
följs upp. 

2) Enheterna följer 
de 
avdelningsgemensa 
mma formerna för 
det systematiska 

Förvaltning 
s-chef 

Avdelningarna 
har ett 
årshjul/plan för 
kvalitetsdialoge 
r och dess 
innehåll. 
Kontroll inom 
respektive 
avdelning. 
Granskning av 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Septem 
ber 
(T2) 

kvalitetsarbetet. 

3) Analysen i 
respektive 
avdelnings 
kvalitetsrapport 
utgör grund för 
utvecklingsarbete 
inom avdelningen. 

hur 
kvalitetsrapport 
erna svarar 
mot de av VP 
fastställda 
aktiviteterna. 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Efterlevnad av 
rutiner inom 
området 

1) 
Kommungemensa 
mma riktlinjer för 
arbetsmiljö ronder 
efterlevs. 

2) Handlingsplaner 
med anledning av 
medarbetarundersö 

Skolchef 
och 
avdelningsc 
hefer 

Arbetsmiljö 
ronder 
genomförs i 
varje 
verksamhet. 
Alla 
avdelningschef 
er gör 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Februar 
i (T3) 

kningen upprättas. 

3) Granskning av 
antalet 
skyddsombud 

kontroller inom 
sina 
verksamheter 
(totalurval). 

Verksamhetsplan 2022 24 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

fördelade på 
enheterna. 

Elevers och 
studenters 
utveckling mot 
målen (extra 
anpassningar och 

Dokumentation 
enligt rutiner 

Kvalitetssäkring av 
process i Vklass: 

1) Lärarna 
dokumenterar 
extra anpassningar 
som görs för elever 
i Vklass. 

2) Verksamheterna 
använder formulär 
och mallar i Vklass 

Skolchef 

Stickprov på 
extra 
anpassningar, 
utredningar och 
åtgärdsprogra 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Maj 
(T1) 

särskilt stöd) för utredning om 
särskilt stöd. 

3) Verksamheterna 
upprättar 
åtgärdsprogram i 
Vklass. 

m. 

Aktivitetsansvarsbe 
vakning KAA 

1) Månadsvis 
kontroll av att 
elever som är 
folkbokförda i 
Nynäshamns 
kommun har en 
aktuell placering 
genomförts. 

Skolchef KAA-
handläggare 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Maj 
(T1) 

2) Gymnasiet har 
en rutin för att 
eftersöka elever 
som saknar aktuell 
placering. 

Delegationsbeslut 

Efterlevnad av 
delegationsordn 
ingens 
bestämmelser 

1) 
Delegationsbeslut 
fattas enligt 
delegationsordning 
. 

2) 
Delegationsbeslute 
n dokumenteras 
korrekt. 

Avdelningsc 
hef 

Kontroll av 
delegationsbesl 
ut (kan vara 
inom ett 
specifikt 
område eller 
vissa punkter i 
delegationsord 
ningen) som 
redovisats för 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Septem 
ber 
(T2) 

Delegationsbeslut 
som ska anmälas 
till nämnden 
rapporteras. 

nämnden 
jämfört med 
fattade 
delegationsbesl 
ut. 

Diarieföring Efterlevnad av 
rutiner 

1) Rutiner för 
diarieföring följs i 
alla verksamheter. 

2) 
Sekretessdokument 
som finns 

Huvudregist 
rator NAF 

Stickprov (20) 

Huvudregistrat 
or kontrollerar 
verksamhetern 
as registratur. 

Avdelningschef Maj (T1 
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registrerade i 360 
återfinns även i 
elevakten och vice 
versa. 

Åtgärdsprogram 
som upprättas i 
Vklass registreras i 
360 

Kvalitetssäkra 
processer för 
uppföljning av 
särskoleverksamhe 

Kvalitetsrapport 
er enligt 
skollagen 

1) Gemensamma 
kriterier används 
för att avgöra 
kvaliteten i 
verksamheterna. 

Det finns rutiner 
för att 

Skolchef 

Införliva 
särskolan i den 
regelrätta 
kvalitetsuppfölj 
ningen i 
Hypergene 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Maj 
(T1) 

ten sammanställa 
särskoleverksamhe 
tens resultat på 
huvudmannanivå. 

enligt 
grundskolans 
modell. 

Personuppgiftsbeh 
andling 

Upprättande av 
korrekt 
dokumentation 

1) 
Registerförteckning 
ar upprättas för de 
personuppgifter 
som behandlas. 

2) PUB-avtal finns 
för de system som 
behandlar 
personuppgifter. 

Avdelningsc 
hef 

Avstämning 
med 
avdelningschef 
er och 
administrativa 
chefer utifrån 
de uppgifter 
som finns 
registrerade i 
360. 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Septem 
ber 
(T2) 

Ekonomisk 
uppföljning 

Löpande 
uppföljning av 
ekonomi 
genomförs 

1) Månatlig 
uppföljning av det 
ekonomiska läget i 
verksamheterna 
genomförs. 

Vid behov planeras 
åtgärder för 
budget i balans. 

Förvaltning 
schef 

Uppföljning 
tillsammans 
med controller 
vad gäller det 
ekonomiska 
läget i 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Septem 
ber 
(T2) 

Åtgärderna följs 
upp vid 
nästkommande 
avstämning. 

verksamhetern 
a. 

Kompetensförsörjn 
ing 

Avslutningssam 
tal genomförs 

Avslutningssamtal 
med medarbetare 
som slutar 
genomförs. 

Förvaltning 
schef 

Kontroll av att 
avslutningssam 
tal har 
genomförts 
med 
medarbetare 
som slutat. 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Februar 
i (T3) 

Kompetensförsörjn 
ing 

Utlysning av 
tjänster följer 
skollagens krav 

Tjänster tillsatta av 
personal enligt 
Skollagen 2 kap. 
18 § utlyses i 

Skolchef 
Antal tjänster 
tillsatta av 
obehöriga 
lärare vid 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Septem 
ber 
(T2) 
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enlighet med 
paragrafens 2:a 

respektive 
enhet jämförs 

stycke. med antal 
tjänster som 
utlysts av 
enheten i 
samband med 
läsårsstart. 

Kvartalsvis 

Nöjd kundindex 
(NKI) 

NKI följs upp 
löpande 

Löpande 
uppföljning NKI 

Näringslivsc 
hef 

genomgång av 
inrapporterade 
ärenden i NKI:s 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsn 
ämnden 

Februar 
i (T3) 

databas. 

En övergripande risk- och konsekvensanalys har genomförts på de olika målområdena i 
verksamhetsplanen 2022. Riskanalysen utgör underlaget för upprättandet av den interna 
kontrollplanen. Analysen ska identifiera risker eller felkällor, sannolikheten att de inträffar samt 
en bedömning av konsekvenserna. Granskningsområden väljs sedan ut med utgångspunkt från 
genomförd riskanalys. De områden, där en tydlig uppföljning i verksamhetsplanen kopplat till 
indikatorer eller indikatorsområden redan finns, har inte tagits med i internkontrollplanen. 

Förvaltningschef ansvarar för rapportering till nämnden avseende granskning, åtgärdsplan samt 
vilka förbättringsåtgärder som genomförts, tidpunkt för återrapportering av respektive 
kontrollpunkt framgår av internkontrollplanen. 

Instruktioner för internkontrollplan 

Syftet med internkontrollen är att säkerställa de för nämnden mest prioriterade processerna 
utifrån nämndens uppdrag och mål. Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde tydliggöra 
ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna. 

Nämnder och styrelser ska varje år anta en särskild plan för granskningen av den interna 
kontrollen (internkontrollplan). Internkontrollplanen ska antas samtidigt som nämndernas 
verksamhetsplan och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Internkontrollplan ska minst innehålla: 

 Vilka rutiner/system samt vilka kontrollmoment som ska granskas 

 Vem som ansvarar för att utföra granskningen (kontrollansvarig) 

 Kontrollmetod inklusive omfattningen på granskningen 

 När rapportering ska ske och till vem 

Respektive förvaltning utför granskningen av sitt verksamhetsområde. 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning utför granskning av kommunens räkenskaper. 
För brister som framkommer vid granskningen upprättar förvaltningen en åtgärdsplan. 

Prioriterade områden 

Riskanalysen utgör underlaget för upprättandet av den interna kontrollplanen. I riskanalysen 
ingår att identifiera risker eller felkällor, sannolikheten att de inträffar samt en bedömning av 
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konsekvenserna. Granskningsområden väljs ut med utgångspunkt i genomförd riskanalys. Ett 
flerårigt perspektiv på internkontrollen krävs för att säkerställa nämndens mest prioriterade 
processer. Detta innebär att områden som innevarande års internkontroll anses välfungerande 
prioriteras ner inför kommande år. Målsättningen är att minska antalet granskningsområden 
och höja kvaliteten och träffsäkerheten i granskningen. 

Återrapportering av internkontrollen 

Förvaltningschef ansvarar för rapportering till nämnden avseende granskning, åtgärdsplan samt 
vilka förbättringsåtgärder som genomförts. Rapportering ska ske i samband med bokslut. 
Respektive nämnd delger kommunstyrelsen resultatet av granskningen, åtgärdsplan samt vilka 
förbättringsåtgärder som genomförts. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd granskning, 
utfall, eventuellt vidtagna åtgärder och vid behov innehålla förslag till förbättring av rutiner. 
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Verksamhet år 2023-2026 

Framtida förutsättningar för hög måluppfyllnad och budgethållning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden är sammansatt av flera mindre 
ansvarsområden från andra större förvaltningar för att just ge dessa områden ökat fokus och 
måluppfyllelse. I och med att fler aktiviteter ska skapas är det av stor vikt att i kommande 
budgetarbete detta tas i beaktande. I dagsläget finns ökade kostnader för nämndarbete samt 
viss administration men för verksamhetssatsningar bör dessa tas med inför 2023 och framåt. 
Detta är en förutsättning för att måluppfyllelse ska åstadkommas på både kort och lång sikt. 

Strategisk plan 
För att säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet och budgethållning har förvaltningen 
identifierat fyra identifierade framgångsfaktorer att arbeta med. Den första framgångsfaktorn är 
att kontinuerligt följa volymer, vilket medför goda förutsättningar att planera inför framtida 
behov. Arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och gymnasieskolan måste löpande ha en god 
framförhållning och att volymvariationer ersätts. Eftersom den demografiska utvecklingen och 
dess konsekvenser på kostnadsmassan är relativt känd, följer förvaltningen volymutvecklingen 
löpande. Om en volymprognos med hög träffsäkerhet kan uppdateras kontinuerligt finns goda 
möjligheter att planera för behov inom nämndens verksamhetsområden. Arbetsförmedlingen 
och andra myndigheters framtida verksamhet är idag en stor osäkerhet. Här måste även den 
osäkerhet kring statliga myndigheters möjligheter att stödja i arbetet kring nämndens 
ansvarsområden tas i beaktande. 

Den andra framgångsfaktorn är lokalförsörjning. Lokalkostnaderna är en av de största 
kostnadsslag efter personalkostnader. Till åren 2023–2026 behövs en genomarbetad 
lokalförsörjningsplan för befintliga och tillkommande elever inom gymnasium och 
vuxenutbildning. 

Den tredje framgångsfaktorn är investeringar. Förvaltningen arbetar tillsammans med 
ekonomiavdelningen för att ta fram och löpande uppdatera en investeringsplan för att uppnå 
kontinuitet. Syftet att kunna reinvestera när behovet finns och med detta få en jämn nivå på 
kapitalkostnaden. Förvaltningen behöver också ha en plan för investeringar som innebär ett 
kvalitetsskifte, till en högre kvalitet som också kan betyda en högre kapitalkostnadsnivå. Om 
dessa kan förutses bidrar det till en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

Den fjärde och sista framgångsfaktorn handlar om strategisk ekonomisk uppföljning och 
ekonomiskt stöd. För att nämnden ska ha kontroll över sina kostnader, kunna planera för 
personalbehov och förutse kostnadsförändringar i verksamheten, behövs en kontinuerlig 
ekonomisk dialog. En dialog som avhandlar bland annat resultaträkning, investeringar, barn- 
och elevvolymer och personalkostnader. 
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Bilaga: Bidrag Campus Nynäshamn 
Verksamheten på Campus Nynäshamn är till stor del finansierad med bidrag. I följande tabell 
återfinns de bidrag som är beräknade för år 2022. 

Bidrag/verksamhetsområde Tilldelning 
statsbidrag 2020 

Prognos statsbidrag 
2021 

Prognos statsbidrag 
2022 

Vuxenutbildning 7,4 8,6 8,6 

Yrkeshögskola (utbildningarna 
erhåller ett sammansatt statsbidrag 
på 4-5 år) 

1,3 8,1 8,1 

ESF-projekt 9 10,7 13,8 

Länsstyrelsen projekt 0,12 1,5 0,74 

Summa 17,82 28,9 31,24 
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