
 

PROTOKOLL Sida 1(15) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-12-13 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-12-13 
Anslaget sätts upp: 2022-12-15  Anslaget tas ned: 2023-01-06 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2022-12-13 kl. 09.00-11.52. 

Ajournering kl. 10.38-10.50. 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
Peter Wennerberg (C)  
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
Mats Johansson (V) 
Christoffer Edman (SD), deltar kl. 9.30-11.30, §§ 142-150 

Deltar på distans: 
Satu Goldbech (M) 
David Öberg (KD) 
Janice Boije Junerud (S) 
Johan Augustsson (S), deltar kl. 9.30-10.38, §§ 142-148 
Per Ranch (SN)  

Paragrafer 
§§ 142-151

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning, torsdagen den 15 december 2022 kl. 10.00. 

Underskrifter 

Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Ola Hägg (S) 
Justerare 

Karin Dellenholt 
Sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Leif Öbrink (L) 
Åsa Brodin (M) 
Carina Kiejstut (KD) 
Mats Lindqvist (S) 
Thomas Zallin (S) 
Rebecca Ädel (-) 

Deltar på distans: 
Bengt Holwaster (MP) 
Lena Dafgård (SN) 

Övriga deltagare 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Ulrika Öberg, HR-partner, § 149/22 
Johanna Olsson, controller, § 150/22 

Deltar på distans: 
Helena Matthews, förvaltningschef 
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen 
Irene Odenstig, kommunikatör 
Solveig Törnblom (C) 
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Innehållsförteckning   Sida 

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

§ 142/22 Fastställande av dagordning

Beslutspunkter 

§ 143/22 Fastställande av ersättningstabeller för gymnasiesärskolan och
introduktionsprogram, 2023 

5 

§ 144/22 Redovisning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål 7 
§ 145/22 Redovisning av delegationsbeslut 8 
§ 146/22 Protokoll F-samverkan och skyddskommitté 2022-12-01 10 

Informationsärenden 

§ 147/22 Aktuellt från politiken

§ 148/22 Aktuellt från förvaltningen

§ 149/22 Handlingsplan efter medarbetarundersökning

§ 150/22 Ekonomisk redovisning

§ 151/22 Övriga frågor
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§ 142/22

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

Under § 147/22 Aktuellt från politiken: 

Mikael Persson (L) vill informera om Mål och budget 2023-2026 som beslutades 8 december 2022. 

Janice Boije Junerud (S) lyfter fråga om tidigare ärende remissvar plan mot ANDTS där Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMOHF) roll i det förebyggande arbetet behöver förtydligas. 

Satu Goldbech (M) vill informera om kontakt med företagare som känner sig motarbetad i flera 
frågor vid kontakter med mark och exploatering (MEX). 

Ola Hägg (S) vill rapportera kontaktpolitikerbesök i gästhamnen. 

Under § 151/22 Övriga frågor: 

Peter Wennerberg (C) anmäler övrig fråga om elev som vill läsa ytterligare matematik på gymnasiet. 

Leif Öbrink (L) anmäler övrig fråga Ung företagsamhet (UF). 

Leif Öbrink (L) anmäler övrig fråga om problem med allmänna kommunikationer till Nynäshamns 
kommun. 

Rebecca Ädel (-) anmäler övrig fråga om samarbetet i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 
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§ 143/22 NAN/2022/0296/632 

Fastställande av ersättningstabeller för gymnasiesärskolan och 
introduktionsprogram, 2023 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 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.

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) frågar om ökningen innebär att vi i realiteten beslutar om besparingar då faktisk 
inflationstakt är väsentligen högre än fyra procent samt om marknadsföringsplan finns när vi säljer 
platser till kringliggande kommuner. 

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. 
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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 
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.  
 

Arbetsutskottets 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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§ 144/22 NAN/2022/0013/108 

Redovisning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar förvaltningens redovisning av inkomna synpunkter, 
förslag och klagomål och lägger den till handlingarna. 

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna synpunkter, förslag och klagomål när de inkommit samt besvarats. 
Redovisningen avser vad som inkommit sedan 2022-11-10, när den förra redovisningen 
sammanställdes till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar förvaltningens redovisning av inkomna synpunkter, 
förslag och klagomål och lägger den till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 
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§ 145/22 NAN/2022/0009/002 

Redovisning av delegationsbeslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga förvaltningens redovisning av 
delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut tagna i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen sedan förra 
redovisningen 2022-11-10: 

1. Dnr: NAN/2022/0277/059-1 - Investering Campus Nynäshamn - AV-utrustning

2. Dnr: NAN/2022/0282/615-1 - Investering Campus Nynäshamn - anpassning av
undervisningslokaler

3. Dnr: NAN/2022/0288/059-1 - Investering Campus Nynäshamn - Automationslyftet

Näringslivs-och arbetsmarknadsförvaltningen vill informera att nedan delegationsbeslut som 
redovisades 2022-08-30 var felaktiga, då direktupphandling ännu inte har gjorts: 

4. Dnr: NAN/2022/0009/002-48 – Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom
ramen för yrkeshögskoleutbildningen Trädgårdsmästare, har tagits med stöd av punkt nr
3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Trädgårdsmästare
YH01511-2, Kurs: Trädvård och beskärning.

5. Dnr: NAN/2022/0009/002-49 - Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom
ramen för yrkeshögskoleutbildningen Trädgårdsmästare, har tagits med stöd av punkt nr
3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Trädgårdsmästare
YH01511-1, Kurs: Planering och gestaltning

6. Dnr: NAN/2022/0009/002-50 - Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom
ramen för yrkeshögskoleutbildningen Trädgårdsmästare, har tagits med stöd av punkt nr
3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Trädgårdsmästare
YH01511-1, Kurs: Grön infrastruktur i staden.

7. Dnr: NAN/2022/0009/002-51 - Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom
ramen för yrkeshögskoleutbildningen Behandlingspedagog, har tagits med stöd av punkt nr
3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. YH-01789-1, Socialt
arbete - yrkesintro, organisation.

8. Dnr: NAN/2022/0009/002-52 – Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom
ramen för yrkeshögskoleutbildningen Behandlingspedagog, har tagits med stöd av punkt nr
3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Behandlingspedagog
YH-01789-1, Etik, värdegrund och förhållningssätt.

9. Dnr: NAN/2022/0009/002-53 - Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom
ramen för yrkeshögskoleutbildningen Behandlingspedagog, har tagits med stöd av punkt nr
3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Behandlingspedagog
YH-01789-1, Juridik och dokumentation.
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Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga förvaltningens redovisning av 
delegationsbeslut till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 
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§ 146/22 NAN/2022/0010/021 

Protokoll F-samverkan och skyddskommitté 2022-12-01 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokoll från F-samverkan och 
skyddskommitté 2022-12-01 till handlingarna. 

Ärendet 
Innan beslut tas i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör 
personal i verksamheterna. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av protokoll från 
F-samverkan och skyddskommitté 2022-12-01.

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokoll från F-samverkan och 
skyddskommitté 2022-12-01 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
221201 Protokoll F-samverkan o skyddskommitté 

Skickas till 
Akten 
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§ 147/22

Aktuellt från politiken 
Mikael Persson (L) nämnde att Mål och budget 2023-2026 beslutades 8 december 2022 och 
informerade om vad som påverkar näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Alla 
nämnder ersätts för kostnadsökningar, resultatutjämningsreserven (RUR) används, tre miljoner kr 
har tilldelats arbetsmarknadsavdelningen vilket möjliggör att projektet SamMA (Sammanhållen 
mobilisering mot arbete) kan införlivas i ordinarie verksamhet. Indikatorer har förändrats delvis, vi 
ska endast mäta den verksamhet vi själva kan kontrollera.  

Janice Boije Junerud (S) nämnde tidigare remissvar i ärendet Plan mot ANDTS där Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbunds (SMOHF) roll i det förebyggande arbetet behöver förtydligas. I kontakter 
med SMOHF har hon fått information om att Haninge kommun har ett bra samarbete mellan polis 
och socialtjänst, även Tyresö kommun. Förvaltningschef informerade att hon sitter med i en 
styrgrupp för Nynäshamns kommun där polisen och SMOHF ingår som träffas fyra gånger per år. 
Även barn- och utbildningsförvaltningen samt andra verksamheter ingår och har ytterligare 
samarbeten. Janice Boije Junerud (S) undrar om mötena protokollförs. Förvaltningschef återkommer 
om protokollen kan delges nämnden. 

Ola Hägg (S) nämner att utifrån slutredovisningen i ADPY-projektet (alkohol- och drogprevention 
bland unga) och data i ”Stockholmsenkäten”, unga flickor i Nynäshamns kommun dricker mer 
alkohol jämfört med flickor i andra kommuner och att unga pojkar i Nynäshamns kommun sniffar i 
större utsträckning i än pojkar i andra kommuner, vilket påverkar skolresultaten och behöver 
hanteras. 

Satu Goldbech (M) informerade att hon har kontaktats av företagare som känner sig motarbetad i 
flera frågor när hon varit i kontakt med mark och exploatering (MEX). Vi behöver få bort stuprör i 
kommunens verksamheter för att ge bättre service till företagare.  
Även Håkan Svanberg (M) har kontaktats av samma person och inväntar återkoppling om detaljer 
för vidare diskussioner. 
Leif Öbrink (L) nämner att även han har fått signaler om att samarbetet inte fungerar mellan 
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen (NAF) och MEX.  
Förvaltningschef återkopplar att det handlar om ett samarbete mellan NAF, MEX och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, där arbetet kring samverkansfrågor pågår. 

Ola Hägg (S) har gjort ett kontaktpolitikerbesök i gästhamnen där han träffade enhetschefen Rikard 
Andersson. Enheten ansvarar för gästhamnen, kryssningsanlöp, besökscenter, och borde ha ett mer 
inriktat näringslivsuppdrag och få en tydligare roll. Gästhamnen behöver ett större mandat. Ola 
Hägg (S) poängterar den spretiga ansvarsfördelningen i hamnen; gata/park har hand om vägarna, 
MEX ansvarar för hamnbodar men har en extern förvaltare, gästhamn äger bryggor och kajer 
etcetera. Färjetrafik samt kryssningsanlöp ökar, och bättre förutsättningar behövs för hanteringen 
av de nya möjligheterna för näringsliv och turism. 
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§ 148/22

Aktuellt från förvaltningen 
Förvaltningschef föredrog nedan punkter: 

• Försäljning av Kalvö - de tre tomterna ingår i den yta på 70 000 kvadratmeter
verksamhetsmark som nu förbereds för fler etableringar.

• Nynäshamns kommun kommer att genomföra Kommunkompassen under ledning av SKR,
arbetet påbörjas i januari 2023. Kommuner som använder sig av Kommunkompassen får en
genomlysning av kommunkoncernen utifrån ett övergripande perspektiv. Resultatet kommer
att visa på både styrkor och förbättringsområden.

• Båtbottentvätt inköpt.
• Vi har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö kommun ansökt om

finansiering hos tillväxtverket. Projektets målsättning är att ta fram en konkret
handlingsplan med fokus på kommunens kontra näringslivets roll i att styra mot en effektiv
klimatomställning och ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Svar väntas i januari.

• Vi inväntar svar från Brottsofferjouren kring samarbete.
• Arbetsmiljöverket– med beröm godkänt fortsätter gymnasiet att arbeta med HÖK 21,

ärendet har pågått i nästan två år och avsåg en granskning av krav och resurser.
• Kommunens administrativa system IST/Extens som använts sedan 1999 måste ersättas.

Extens stänger ned 2023 när nytt system införts. Implementering av Edlevo, från Tieto,
kommer att ske våren 2023. Berörda förvaltningar och verksamheter är barn- och
utbildningsförvaltningens verksamheter förskola, grundskola, grundsärskola samt
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter gymnasieskola och
gymnasiesärskola, projektet har externt konsultstöd från Knowit.
Campus Nynäshamns del i upphandlingen pågår fortfarande med mål att teckna avtal med
leverantör under jan-feb 2023.

• Inom förvaltningen pågår nu budgetarbete, verksamhetsberättelse 2022 och
verksamhetsplan 2023 (VP2023). Verksamheternas kärnuppdrag ska inte vara med i
VP2023.

• Ny kommundirektör Kristina Tidestav börjar i januari.
• Antonella Pirrone (KD) blir ny ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden från 1

januari 2023.
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§ 149/22

Handlingsplan efter medarbetarundersökning 
HR-partner presenterar förvaltningsövergripande resultat av medarbetarundersökning och att 
handlingsplaner upprättas efter den. När medarbetarundersökningen är genomförd börjar man 
åtgärda problem nerifrån och upp när det gäller arbetsplatsspecifika problem. Nu kommer vi att 
lägga in förvaltningsövergripande aktiviteter i verksamhetsplanen 2023. 

Nämnden är ytterst arbetsmiljöansvariga, men nämnden har fördelat arbetsmiljöarbetet till cheferna 
i organisationen. 

Diskussioner kring resultat på avdelningsnivå och vad som rapporteras till Kolada, HME (hållbart 
medarbetarengagemang) och NMI (nöjd medarbetarindex). Ola Hägg (S) framhöll att det är viktigt 
att nämnden hålls informerad om det som rapporteras till nationella databaser som exempelvis 
Kolada. 
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§ 150/22

Ekonomisk redovisning 
Controller föredrar en ekonomisk statusrapport som skickas ut efter sammanträdet. 
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§ 151/22

Övriga frågor 
Peter Wennerberg (C) anmäler övrig fråga att han har blivit kontaktad av elev som vill läsa 
matematik 2A istället för matematik 1A, men har nekats. 
Skolchef förklarar att matematik 2A inte är en obligatorisk kurs som därmed inte behöver erbjudas, 
det handlar om en resursfråga, gymnasiet säkerställer att vi erbjuder det alla elever har rätt till. 

Leif Öbrink (L) anmäler övrig fråga om att han har träffat representanter från Ung företagsamhet 
(UF) där företag startas, drivs och avvecklas, samt efterfrågar information eller workshop om UF-
företag. 

Leif Öbrink (L) anmäler övrig fråga om dåliga tågförbindelserna i lokaltrafiken, som påverkar 
företagsetableringar i Nynäshamns kommun. 

Rebecca Ädel (-) anmäler övrig fråga och påtalar det goda samarbetet i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
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