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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort, 2022-11-29 kl. 9.00-11.05 

Ajournering: kl. 9.40-10.00, kl. 10.27-10.37 

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

 

Övriga deltagare 
Helena Matthews, förvaltningschef 
 
Deltar på distans: 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen 
Johanna Olsson, controller 
 

 

 

Paragrafer 
§§ 64-71 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning torsdagen den 1 december 2022 kl 9.00. 
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§ 64/22 

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 65/22 NAN/2022/0296/632 

Fastställande av ersättningstabeller för gymnasiesärskolan och 
introduktionsprogram, 2023 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. fastställa ersättningstabellen avseende gymnasiesärskolan och introduktionsprogram, 
2023 enligt bilaga 1, 

2. ersättningstabellen börjar gälla från och med 1 januari 2023.  
 

Ärendet 
Förvaltningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram en uppdaterad ersättningstabell 
inför 2023 vad gäller gymnasiesärskolan samt ersättning för introduktionsprogram och det nya 
introduktionsprogrammet med specialpedagogisk inriktning.  
 
Gymnasiesärskolan 
Ersättningen höjs med 4 procent för gymnasiesärskolans IAIND1, HPHAN, AHADM och med 
1,5 procent för IAIND2. 
 
Den stora skillnaden mellan ersättningsnivåerna avseende elevgrupp IAIND1 respektive IAIND2, 
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: 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: 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. 
 
Från juli 2023 kommer verksamheten gymnasiesärskola istället benämnas anpassad gymnasieskola. 
 
Introduktionsprogram (IM) 
På introduktionsprogrammens inriktningar, IMA, IMS och IMY höjs ersättningen med 4 procent.  
Dessutom kommer en extra ersättning utöver programpeng utgå med beloppet 12 400 kronor per 
elev och månad för introduktionsprogram med specialpedagogisk inriktning. 
 
I verksamhetsplanen 2022 är en av aktiviteterna att ”Genomföra en översyn av ersättning till 
introduktionsprogrammen för Nynäshamns gymnasium” där förvaltningen ska utreda och ge förslag 
till att ersättningen till Introduktionsprogrammen i Nynäshamns gymnasium ska höjas och anpassas 
till regionen. Den här revideringen av ersättningsnivåerna är ett svar på den aktiviteten. 
 
Förvaltningen ser en trend att elever med omfattande behov ökar i kommunen. Även vid näringslivs- 
och arbetsmarknadsförvaltningens dialog med barn- och utbildningsförvaltningen i frågan bekräftas 
bilden av att elever med omfattande behov av stöd ökar i Nynäshamns kommun, vilket också 
kommer att avspeglas i elevunderlaget som söker till Nynäshamns gymnasium. Nytt inför 2023 är 
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därför att erbjuda en specialpedagogisk profil på introduktionsprogrammet. Där utges en högre 
ersättning eftersom verksamheten kräver en högre personaltäthet och tillgång till elevhälsoteam.  
 
Ersättningstabellerna utgår från näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens internbudget som 
fastställs i februari 2023 i samband med verksamhetsplanen 2023 (VP 2023). Eftersom nämnden 
behöver besluta om ersättningstabellen senast i december inför kommande budgetår, tas här ett 
preliminärt beslut, som vid förändringar av internbudgeten, får justeras i samband med beslut om 
VP 2023. Enligt förvaltningens förslag börjar den nya ersättningstabellen att gälla från och med 1 
januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. fastställa ersättningstabellen avseende gymnasiesärskolan och introduktionsprogram, 
2023 enligt bilaga 1, 

2. ersättningstabellen börjar gälla från och med 1 januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Ersättningstabell gymnasiesärskolan och introduktionsprogram, 2023 
 

Skickas till 
Skolchef 
Rektor gymnasiet 
Akten 
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§ 66/22 NAN/2022/0267/008 

Sammanträdesdagar 2023 för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att:  
1. näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträden ska hållas följande 
dagar kl 09.00: 
7 februari 
7 mars 
4 april 
9 maj 
30 maj 
15 augusti 
5 september 
10 oktober 
7 november 
28 november 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för 2023. Samtliga sammanträden är 
förlagda till tisdag förmiddag klockan 9.00.  
 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och dess arbetsutskott har att förlägga sina 
sammanträden till tisdag förmiddag. Samma vecka som arbetsutskottet har sammanträde, fast på 
torsdag förmiddag, har näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen även F-samverkan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att:  
1. näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträden ska hållas följande 
dagar kl 09.00: 
7 februari 
7 mars 
4 april 
9 maj 
30 maj 
15 augusti 
5 september 
10 oktober 
7 november 
28 november 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Sammanställning sammanträdesdagar näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och dess 
arbetsutskott 

Skickas till 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare 2023 
Förvaltningschef samt avdelningschefer i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Akten 
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§ 67/22 NAN/2022/0277/059 

Investering Campus Nynäshamn - AV-utrustning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar  
på delegation av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att: 
1. i efterhand godkänna att Campus Nynäshamn investerar i AV-utrustning för 
hybridundervisning till ett belopp om 820 000 kronor, där beställningen redan har gjorts, 
2. godkänna att Campus Nynäshamn investerar ett belopp om 240 000 kronor avseende 
kvarstående del av AV-utrustning för hybridundervisningsprojektet på Campus Nynäshamn. 
Investeringarna om sammanlagt 1 060 000 kronor görs inom beslutad investeringsram och 
finansieras i sin helhet av externt statsbidrag. 
3. utbildningsavdelningen ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för att undvika att liknande fel 
begås vad gäller avsteg från delegationsordningen och poängterar samtidigt att arbetsutskottet ser 
allvarligt på det inträffade. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) deltar inte i beslutet på grund av otillräckligt beslutsunderlag.  

Ärendet 
Statsbidraget från Skolverket ska bidra till insatser för att stimulera utvecklingen av nya och/eller 
befintliga lärcentrum. Lärcentrum kan vara tillgängliga för studier inom kommunal vuxenutbildning, 
yrkeshögskola, universitet och högskola eller andra utbildningsformer. Med lärcentrum avses en 
verksamhet där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges 
möjlighet att möta andra studerande 

Vi har konstaterat att våra lärcentra idag ställs inför nya utmaningar bland annat vad gäller 
eftergymnasial utbildning. I allt större utsträckning kräver omvärlden utbildning med hög grad av 
flexibilitet och tillgänglighet. Det sker utifrån önskemålet att delta på distans när det kan finnas 
orsaker som gör att den studerande inte kan delta på plats vid lärcentrum, men inte vill missa 
undervisningstillfällen, exempelvis på grund av vård av barn, sjukdom eller andra faktorer som gör 
att den studerande får förhinder. Därför är det viktigt att svara upp emot dessa krav genom att 
erbjuda hybridundervisning med hög kvalitet där vissa studerande finns på plats vid lärcentra och 
andra finns on-line i samband med synkron undervisning. Behovet har accentuerats under pandemin 
och hybridundervisning kan numera betraktas som det ”nya normala”. Denna erfarenhet delar vi 
med högskolor och universitet som liksom vi, ser att en utveckling av hybridundervisningen även 
kan bidra till att nå högre mål. Vid en konferens för högskolan ansåg flera talare att 
hybridundervisning kan ha högre mål eftersom man gör utbildningar tillgängliga i hela landet. ”Ett 
annat mål är breddade studentgrupper och att yrkesverksamma kan vara del i grupper som går på 
Campus”, Niklas Brinkfeldt, chef för Nästa generations lärande-centrum vid Högskolan Dalarna. ”Och 
det kan ge mervärde för det livslånga lärandet och för unga vuxna som har barn”, tillade Martin 
Stigmar, professor i högskolepedagogik vid Malmö universitet. (Universitetsläraren 27/5 -21) 
Ovanstående gäller i allra högsta grad för våra lärcentra. Hybridundervisningen ställer särskilda krav 
på lärmiljön, såväl den fysiska vid lärcentrat som den digitala. Dessutom krävs en anpassad 
pedagogik och metodik för att lärandet för olika kategorier av studerande ska vara likvärdigt och ha 
hög kvalitet oberoende av var den studerande befinner sig. Därför finns ett stort utvecklingsbehov 
vid samverkanskommunernas lärcentra för att kunna svara upp emot de högt ställda krav på 
anpassad lärmiljö, tillgänglighet, flexibilitet och anpassad pedagogik som kan ställas på 
hybridundervisningen. 

Hela projektet ska vara klart innan årsskiftet 2022/2023. 
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I ärendet har bilagan ”Campus Nynäshamns investeringsärenden inför näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 29 november 2022” lagts till som förklarar 
vidtagna åtgärder avseende inköpen i de tre investeringsärendena. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  

1. i efterhand godkänna att Campus Nynäshamn investerar i AV-utrustning för 
hybridundervisning till ett belopp om 820 000 kronor, där beställningen redan har gjorts,  

2. godkänna att Campus Nynäshamn investerar ett belopp om 240 000 kronor avseende 
kvarstående del av AV-utrustning för hybridundervisningsprojektet på Campus Nynäshamn.  

Investeringarna om sammanlagt 1 060 000 kronor görs inom beslutad investeringsram och 
finansieras i sin helhet av externt statsbidrag. 

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av att utbildningsavdelningen 
behöver ta fram en åtgärdsplan för att undvika att liknande fel begås vad gäller avsteg från 
delegationsordningen och poängterar samtidigt att arbetsutskottet ser allvarligt på det inträffade. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut att: 

1 i efterhand godkänna att Campus Nynäshamn investerar i AV-utrustning för 
hybridundervisning till ett belopp om 820 000 kronor, där beställningen redan har gjorts,  

2 godkänna att Campus Nynäshamn investerar ett belopp om 240 000 kronor avseende 
kvarstående del av AV-utrustning för hybridundervisningsprojektet på Campus Nynäshamn.  

Investeringarna om sammanlagt 1 060 000 kronor görs inom beslutad investeringsram och 
finansieras i sin helhet av externt statsbidrag. 

Bifall eller avslag till Mikael Perssons (L) yrkande att: 
3 utbildningsavdelningen ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för att undvika att liknande 

fel begås vad gäller avsteg från delegationsordningen och poängterar samtidigt att 
arbetsutskottet ser allvarligt på det inträffade. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att: 
1. bifalla förvaltningens förslag till beslut,  
2. bifalla förvaltningens förslag till beslut, 
3. bifalla Mikael Perssons (L) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Drift och investeringskalkyl inför investeringsbeslut AV-utrustning 1 
Drift och investeringskalkyl inför investeringsbeslut AV-utrustning 2  
220112 Skolverket beslut om statsbidrag Lärcentrautveckling 2022  
Planskiss över hur en undervisningslokal är uppmonterad efter avslutat projekt 
Offert hybridundervisning 
Campus Nynäshamns investeringsärenden inför NANau 221129 

Skickas till 
Rektor Campus Nynäshamn 
Skolchef 
Controller näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Investeringscontroller 
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§ 68/22 NAN/2022/0282/615 

Investering Campus Nynäshamn - anpassning av 
undervisningslokaler 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 
på delegation av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att:  

1 i efterhand godkänna av Campus Nynäshamn gjord beställning avseende anpassning av sex 
undervisningslokaler med ljudakustik och ytskiktsbehandling till ett belopp om 660 000 
kronor. 

2 utbildningsavdelningen ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för att undvika att liknande 
fel begås vad gäller avsteg från delegationsordningen och poängterar samtidigt att 
arbetsutskottet ser allvarligt på det inträffade. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) deltar inte i beslutet på grund av otillräckligt beslutsunderlag.  

Ärendet 
Campus Nynäshamn är kommunens lärcentrum och är tillgänglig för studier inom kommunal 
vuxenutbildning, yrkeshögskola, universitet och högskola, eller andra utbildningsformer. Med 
lärcentrum menas en fysisk mötesplats där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och 
annan personal samt ges stöd i sitt lärande och undervisning genom modern teknik. I det 
hybridprojektet 2022 behöver lokalerna anpassas för att ny teknik kommer till sin rätt när den ska 
användas. 

Hela projektet ska vara klart innan årsskiftet 2022/2023. 
 
I ärendet har bilagan ”Campus Nynäshamns investeringsärenden inför näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 29 november 2022” lagts till som förklarar 
vidtagna åtgärder avseende inköpen i de tre investeringsärendena. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:   

1. i efterhand godkänna av Campus Nynäshamn gjord beställning avseende anpassning av sex 
undervisningslokaler med ljudakustik och ytskiktsbehandling till ett belopp om 660 000 
kronor.  

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av att utbildningsavdelningen 
behöver ta fram en åtgärdsplan för att undvika att liknande fel begås vad gäller avsteg från 
delegationsordningen och poängterar samtidigt att arbetsutskottet ser allvarligt på det inträffade. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut att: 

1. i efterhand godkänna av Campus Nynäshamn gjord beställning avseende anpassning av sex 
undervisningslokaler med ljudakustik och ytskiktsbehandling till ett belopp om 660 000 
kronor.  

bifall eller avslag till Mikael Perssons (L) yrkande att: 
2. utbildningsavdelningen ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för att undvika att liknande 

fel begås vad gäller avsteg från delegationsordningen och poängterar samtidigt att 
arbetsutskottet ser allvarligt på det inträffade. 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutat att:  
1. bifalla förvaltningens förslag till beslut,  
2. bifalla Mikael Perssons (L) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Drift och investeringskalkyl inför investeringsbeslut - anpassning av undervisningslokaler CN 
Offert anpassning av klassrum 
Tidsplan anpassning av klassrum 
Campus Nynäshamns investeringsärenden inför NANau 221129 

Skickas till 
Rektor Campus Nynäshamn 
Skolchef 
Controller näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Investeringscontroller 
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§ 69/22 NAN/2022/0288/059 

Investering Campus Nynäshamn - Automationslyftet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar 
på delegation av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att:  
1. godkänna att Campus Nynäshamn investerar 800 000 kronor i ett komplett utbildningspaket för 
att bedriva utbildningar inom automatiserad styr- och processteknik, automationslyftet. 

Ärendet 
Efterfrågan på kompetens inom automation är stort inom flera branscher. Campus Nynäshamn har 
ett kompetensförsörjningsuppdrag som styrs av både skollagen och lagen om yrkeshögskola. I de 
befintliga teknikutbildningarna som lärcentrat bedriver omfattar samtliga teknik/yrkeshögskole-
utbildningar moment innehållande automation: 

1. Automationstekniker 
2. Solcellstekniker 
3. Marintekniker 
4. Bryggeritekniker 

Campus Nynäshamn saknar en testmiljö innehållande utbildningsmoduler för att kunna erbjuda 
studerande en möjlighet att utveckla sina färdigheter och efterfrågade kompetenser inom 
teknik/automationsområdet. 

Investeringen syftar till att: 
1. utveckla befintliga teknikutbildningar inom yrkeshögskolan på Campus Nynäshamn, främst  den 
Automationstekniska utbildningen,  
2. ta tillvara på kompetensen hos utrikesfödda genom att använda utrustningen i undervisning för 
SFI-studerande vid Yrkes-SFI-undervisningen för studerande med erfarenhet från sitt hemland, 
3. inom regional yrkesvux utveckla yrkespaket med stor efterfrågan inom automation.  

Camus Nynäshamn har hämtar inspiration från Vuxenutbildningen i Skellefteå som har utvecklat ett 
yrkespaket som kallas ”från frisör till operatör” i samarbete med Northvolt.  

Vid framtagningen av automationslyftet vid Campus Nynäshamn har företrädare från branschen 
deltagit i dialogen, bland andra Nynas AB. Inköpet genomförs med stöd av Upphandling Södertörn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  

1. godkänna att Campus Nynäshamn investerar 800 000 kronor i ett komplett utbildningspaket 
för att bedriva utbildningar inom automatiserad styr- och processteknik, automationslyftet.  

Beslutsunderlag 
Drift- och investeringskalkyl inför investeringsbeslut – automationslyftet 
Inköp Automationslyftet oktober 2022 
Campus Nynäshamns investeringsärenden inför NANau 221129 

Skickas till 
Rektor Campus Nynäshamn 
Skolchef 
Controller näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Investeringscontroller 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
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Aktuellt från förvaltningen 
Förvaltningschef Helena Matthews informerar om nedan ärenden:  

- Kalvö 
- Segersäng 
- Ny kommundirektör Kristina Tidestav börjar 9 januari 2023  
- Ny nämndordförande 2023 
- Förvaltningsträff 
- Inväntar brottsofferjourens (BOJ) svar kring samverkan 
- Näringslivs- och innovationscenter 
- Budget – gymnasiekostnad 
- Medarbetarenkäten 
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Övriga frågor 
Inga övriga frågor har anmälts. 
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