
  
 

 

 
              

 
 
 

                   
           

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 1(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

Plats och tid 
Landsort och teams, 2021-12-22 kl. 09.00-12.18 

Ajournering: kl. 10.47-10.52 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Peter Wennerberg (C) 
Mats Johansson (V) 

På distans: 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
Satu Goldbech (M), lämnade kl 11.50
David Öberg (KD) 
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
Liselott Vahermägi (S) 
Mats Lindqvist (S) ersätter Johan Augustsson (S) 
Per Ranch (SN) 
Christoffer Edman (SD) 

Paragrafer 
§§ 43-52 

Justeringens plats och tid 
Direktjustering 

Underskrifter 

Mikael Persson (L) Mats Johansson (V) 
Ordförande Justerare 

Karin Dellenholt 
Sekreterare  

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-12-22 
Anslaget sätts upp: 2021-12-22 Anslaget tas ned: 2022-01-13 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift Utdragsbestyrkande 

https://10.47-10.52
https://09.00-12.18


  
 

 

                
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

PROTOKOLL Sida 2(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

Icke tjänstgörande ersättare 
Leif Öbrink (L) 
Åsa Brodin (M) 
Clarence Eneroth (KD) 
Anders Lindeberg (S) anslöt kl 9.11 
Bengt Holwaster (MP) 
Lena Dafgård (SN) 

Övriga deltagare 
Petra Kålbäck, tf förvaltningschef 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef 
arbetsmarknadsavdelningen 
Nina Munters, avdelningschef näringslivsavdelningen 
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen 
Johanna Olsson, controller 
Irené Odenstig, kommunikatör 
Sabina Edelman, mark-/exploateringschef, deltar kl 10-10.47. 
Alarik von Hofsten, tf planeringschef, deltar kl 10-10.47. 
Simon André, projektledare, deltar kl 10-10.47. 

Aline Varre (M) 
Gustav Ahlsson (L) 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 

https://10-10.47
https://10-10.47
https://10-10.47


  
 

 

                
 
 

 
             

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

   
 

   
 

  

PROTOKOLL Sida 3(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

Innehållsförteckning Sida  

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

43/21 Fastställande av dagordning 

Beslutspunkter 

§ 44/21 Ratihabering av överenskommelse om att tillskjuta medel till Projektet Landsorts 5 
Hamnar 

§ 45/21 Remissvar E-förslaget Stäng av trafiken i centrumkärnan under 7 
sommarmånaderna 

§ 46/21 Arbetsmarknadsavdelningen - äskande av medel till budget 2022 10 
§ 47/21 Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 12 
§ 48/21 Redovisning av delegationsbeslut 13 
§ 49/21 Protokoll F-samverkan 2021-12-09 14 

50/21 Politikerrapport 

51/21 Aktuellt från förvaltningen 

52/21 Övriga frågor 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 4(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

43/21 

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

Under § 52, Övriga frågor, görs följande tillägg: 

Per Ranch (SN) väcker ärende rörande ombildning av huvudmannaskap för vägnätet i 
Sunnerby industriområde och har skickat in skrivelse inför nämndsammanträdet som har 
vidarebefordrats till nämnden. 

Ola Hägg (S) väcker övrig fråga om varför ärenden inte har F-samverkats. 

Under § 50 anmäler Håkan Svanberg (M) en politikerrapport avseende verksamhetsbesök. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

  

 

 

 

PROTOKOLL Sida 5(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

§ 44/21 KS/2016/0151/149 

Ratihabering av överenskommelse om att tillskjuta medel till 
Projektet Landsorts Hamnar 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ratihabera överenskommelsen mellan 
Nynäshamns kommun, Region Stockholm och Statens fastighetsverk som innebär att vardera part 
ska tillskjuta ytterligare 50 000 kronor till Projektet Landsorts Hamnar. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) vill ha till protokollet att man inte bör använda ett ålderdomligt uttryck som 
ratihabering utan att förklara innebörden. 

Ärendet 
Landsorts Sjö och MiljöCentrum har sedan tidigare beviljats bidrag ut hållbarhets och 
skärgårdsanslaget för hamnutveckling på Landsort. Under förarbete och upphandling framkom 
behov av ytterligare mätningar, juridisk expertis, lab/analysarbete och teknisk rådgivning. En 
överenskommelse slöts därför mellan Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Nynäshamns kommun och Statens fastighetsverk om att tillskjuta 150 000 kr vardera. Nynäshamns 
kommuns beslut formaliserades genom beslut den 19 december 2019 (KS/2019/0003/002-23).  

Länsstyrelsen valde dock att frånträda sin del i överenskommelsen varför de återstående parterna 
kom överens om att finansiera projektet med ytterligare 50 000 kronor vardera. Nu aktuellt beslut 
avser att ratihabera den redan ingångna överenskommelsen om att tillskjuta ytterligare 50 000 kr till 
projektet. Med anledningen av inrättandet av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har ansvaret 
för ärendet flyttats från kommunstyrelsen till den nya nämnden. 

Väl fungerande, säkrade hamnar är helt avgörande för att människor ska kunna bo och försörja sig 
på Landsort, därav anser förvaltningen att både projektet samt kostnaden är högst relevant. 
Landsorts Sjö och MiljöCentrum har lagt ned mycket arbete för att få fram nödvändiga underlag för 
det fortsatta arbetet med hamnarna. Hade inte överenskommelsen gjorts kring att tillskjuta 
ytterligare 50 000 kronor vardera från Region, Statens Fastighetsverk och kommun hade projektet 
inte kunnat slutföras. De 50 000 kronorna finns i Näringslivsavdelningens budget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ratihabera överenskommelsen mellan 
Nynäshamns kommun, Region Stockholm och Statens fastighetsverk som innebär att vardera part 
ska tillskjuta ytterligare 50 000 kronor till Projektet Landsorts Hamnar. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Lämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till förvaltningens förslag till 
beslut. 

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 

 
  

PROTOKOLL Sida 6(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

Beslutsunderlag 
Beslut KS/2019/0003/002-23 

Skickas till 
Näringslivschef  
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

PROTOKOLL Sida 7(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

§ 45/21 NAN/2021/0023/061 

Remissvar E-förslaget Stäng av trafiken i centrumkärnan under 
sommarmånaderna 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar som sitt 
eget. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) saknar turistperspektivet i yttrandet. Centrum har flyttat sig när man ser ur ett 
historiskt perspektiv. Vill ha in frågan i ett större sammanhang; hur ska Nynäshamns kommun se ut 
framöver. Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet. 

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till kommunen. Förslagsställaren beskriver hur ett bilfritt 
centrum är något som många kommuner har i centrumområden. I Nynäshamn är det skyltat som 
gångfartsområde på delar av Centralgatan men enligt förslagsställaren är det trots skyltning bilar 
som till stor del har företräde framför gående och cyklister. Förslagsställaren menar att 
parkeringsfrågan brukar användas som ett argument till att inte ha ett bilfritt centrum men att det i 
Nynäshamns stad handlar om så pass få platser att det inte är ett hållbart argument. 
Förslagsställaren beskriver hur ett bilfritt centrum väntas möta motstånd till en början tills folk 
vänjer sig. Det ger möjligheter för affärer och kaféer att flytta ut på gatan vilket kan skapa mer liv 
och rörelse och i längden ökad försäljning. Förslaget i sig är inte nytt och många små orter har 
bilfria centrum och enligt förslaget bör det även vara möjligt även i Nynäshamn. 

För att kunna lyfta just näringslivets inställning till förslaget har förvaltningen talat med företagare 
med verksamheter i olika branscher, i olika storlekar och på olika platser i centrumkärnan. 
Förvaltningen har också talat med företrädare för Stadskärneföreningen som kommunen samverkar 
med i frågor kring stadskärneutveckling. Stadskärneföreningen har flertalet företagare i centrum 
som medlemmar. Även resultatet från utredningsuppdraget ”Initiativ för utveckling av handeln i 
Nynäshamns centrum” som näringslivsavdelningen (då tillhörande kommunstyrelseförvaltningen) 
tidigare under 2021 fick av kommunstyrelsen, har beaktats. 

Förvaltningens förslag till remissvar 
Den samlade bilden av näringslivets synpunkter, erfarenheter och önskemål är att en avstängning 
av biltrafiken i centrum skulle påverka näringslivet negativt. Punkter som lyfts är att en avstängning 
begränsar tillgängligheten för kunderna, framför allt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Även   
att centrum skulle blir ödsligt tas upp, liksom hinder för varutransporter. Vittnesmål har kommit 
fram om att tidigare försök med avstängning av biltrafiken resulterat i minskad omsättning. 

Ovan bekräftas av Stadskärneföreningen, kommunens samarbetspart i frågor kring 
stadskärneutveckling. Föreningen har stor samlad erfarenhet och kunskaper kring 
framgångsfaktorer för en attraktiv stadskärna, vilka bör beaktas inför beslutet om E-förslaget. 
Föreningen har haft frågan om att stänga av biltrafiken uppe vid flera tillfällen. Majoriteten av 
medlemmar har hittills sagt nej, baserat på erfarenheter från tidigare försök och utifrån samråd med 
andra liknande stadskärnor med erfarenheter av egna gågator. Slutsatsen blir att handelns 
omsättning minskar när tillgängligheten försämras. 

Förslagsställaren skriver att bristen på parkeringsplatser skulle komma att användas som ett 
motargument för en avstängning. Detta är dock inget som kommit fram i de dialoger förvaltningen 
haft med näringslivet. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 8(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

Det som förenar alla de parter förvaltningen talat med, oavsett om man är för eller emot en 
avstängning, är att det finns många andra åtgärder som först måste göras för att få centrum mer 
attraktivt och på så sätt skapa förutsättningar för ett växande näringsliv i stadskärnan. Rent och 
snyggt, bättre belysning, ökad trygghet, bättre skyltning, fler aktiviteter och mer utsmyckning är 
punkter som återkommer. 

Resultatet av utredningsuppdraget ”Initiativ för utveckling av handeln i Nynäshamns centrum” som 
näringslivsavdelningen (då tillhörande kommunstyrelseförvaltningen) tidigare under 2021 fick av 
kommunstyrelsen bekräftar ovan. ”Fler butiker”, ”fler offentliga mötesplatser (exempelvis lekparker 
eller allmänna sittplatser)”, ”mer utsmyckning (exempelvis blommor, konst, julbelysning med 
mera)”, ”möjligheten att ta sig till stadskärnan med bil (inklusive möjligheten att parkera)” samt ”fler 
restauranger och kaféer” prioriterades högre än ”färre bilar i centrum”. 

Att besökare till Nynäshamns centrum skulle uppskatta bilfria gator sommartid är möjligt. Dock bör 
de åtgärder och satsningar som görs för att öka centrums attraktivitet göras utifrån önskemål och 
inspel från kommuninvånarna, det vill säga kunder vilka företagen i centrum är beroende av under 
hela året. 

Satsningar på fler butiker, matställen och mötesplatser, bättre belysning, ökad utsmyckning och fler 
aktiviteter, förslagsvis i ännu tätare samverkan med Stadskärneföreningen, bedöms vara en bättre 
väg framåt än att stänga av biltrafiken, för att öka centrums attraktivitet både för besökare och 
näringslivet. Åtgärder som riskerar att skada företagen går också emot kommunens mål om att 
skapa goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen. Det vinster som skulle 
göras ur ett miljöperspektiv torde vara små då förslaget rör ett litet område som stängs av för 
biltrafik. (Dessutom finns viss risk att människor istället tar bilen till andra orter för att handla.) Ser 
man till de ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiven torde förlusterna bli större, då minskad 
omsättning hindrar företagens utveckling och möjlighet att skapa arbetstillfällen och samhällsnytta. 

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

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

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

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

Beslutsunderlag
E-förslaget ”Stäng av biltrafiken i centrum.  
KS/2020/0398/141-11 Slutrapport - Initiativ för utveckling av handeln i Nynäshamns centrum 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 

 
 
  

PROTOKOLL Sida 9(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 10(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

§ 46/21 NAN/2021/0118/049 

Arbetsmarknadsavdelningen - äskande av medel till budget 
2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att äska medel från kommunfullmäktige om 
sammanlagt 2 127 000 kr för att täcka upp ett budgetunderskott på arbetsmarknadsavdelningen 
avseende:  

1. två heltidstjänster till en kostnad om 1 100 000 kr på Arbetscentrum samt 
2. en tjänst med tjänstgöringsgrad om 75 % för studie- och yrkesvägledare (SYV) i Ung i 

Nynäs, samt en heltidstjänst för ledning till en kostnad om 1 027 000 kr.  

Ärendet 
Efter beslut i SON 2020-12-15 implementerades projektet Etableringscentrum vid Arbetscentrum i 
april 2021. Totalt tre tjänster samt metodik. I samband med överflyttning av verksamhet och 
resurser från socialförvaltningen till näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen i samband med 
bildandet av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, har det nu uppdagats att det endast har följt 
med nämndbidrag för en tjänst. 

Utöver dessa två tjänster kommer Nynäshamns kommun att behöva överta finansieringen av 1,75 
tjänster för Ung i Nynäs för ledning och SYV. Samordningsförbundet Östra Södertörn har under 
många år bekostat två tjänster inom sin ordinarie budgetram men på grund av försämrade 
budgetförutsättningar och osäkerheten kring ESF-medel inför 2022 måste kommunen ta över 
finansieringen om verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas. 

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att äska medel från kommunfullmäktige om 
sammanlagt 2 127 000 kr för att täcka upp ett budgetunderskott på arbetsmarknadsavdelningen 
avseende:  

1. två heltidstjänster till en kostnad om 1 100 000 kr på Arbetscentrum samt 
2. en tjänst med tjänstgöringsgrad om 75 % för studie- och yrkesvägledare (SYV) i Ung i 

Nynäs, samt en heltidstjänst för ledning till en kostnad om 1 027 000 kr.  

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till förvaltningens förslag till 
beslut. 

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 11(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

Beslutsunderlag 
1. Beslut SON § 162, 2020-12-15 - Implementering av arbetsmarknadsinsatser riktade till 

nyanlända på Etableringscentrum efter projektavslut 
2. Tjut - Implementering av arbetsmarknadsinsatser riktade till nyanlända på 

Etableringscentrum efter projektavslut. 
3. Implementering av EtC slutversion 
4. Etableringscentrum slutrapport 2021-06-17 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Arbetsmarknadsavdelningen 
Campus 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

 
 

 

 
 

 

   

 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 12(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

§ 47/21 NAN/2021/0001/108 

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

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna klagomål, förslag och synpunkter när de inkommit samt besvarats. 
Redovisningen avser vad som inkommit efter 2021-11-18, när förra redovisningen sammanställdes 
till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

1 Dnr: NAN/2021/0001/108-13 Frågor/synpunkter gällande bryggor Nickstabadsviken, 
Tritonhamnen. Inkom 2021-11-12, besvarades 2021-11-17. 

2 Dnr: NAN/2021/0001/108-14 Frågor angående uppsägning av verkstadslokaler Nynäshamns 
gymnasium, särskolan. Inkom 2021-11-24, besvarades 2021-11-25 och 2021-12-08. 

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

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

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  

 

 
 

 
 
 

  
 

 

   
 

 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 13(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

§ 48/21 NAN/2021/0060/002 

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

Ärendet 
KS/2021/0438/059-9 Näringslivsavdelningen 
Beslut om direktupphandling av föreläsare till företagarträff inom projektet Hållbar Utveckling 
Nynäshamn, har tagits med stöd av punkt 3.1.1 i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning 2021-09-01 §7/21. 
Inköpen belastar tillfälligt Näringslivsavdelningens budget, kostanden ersätts i efterhand av ESF. I 
samråd med Upphandling Södertörn och Nynäshamns kommuns kansliavdelning, har 
tillvägagångssättet direktupphandling beslutats användas. 

NAN/2021/0081/059-5 Näringslivsavdelningen 
Beslut om direktupphandling av utbildningsinsatser för deltagare i projektet Hållbar utveckling 
Nynäshamn, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning 2021-09-01 § 7/21. 

KS/2021/0063/629-16 Näringslivsavdelningen - sommarjobb 
Ordförandebeslut 2021-11-26 om att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att: 1. Tillföra Näringslivsavdelningen/Sommarjobb 250,000 kr av 
ofördelade medel för satsningen Starta Eget – Unga sommarentreprenörer. 2. Ge 
Näringslivsavdelningen i uppdrag att genomföra satsningen Starta Eget – Unga 
sommarentreprenörer tillsammans med Nynäshamns gymnasium. 

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

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

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



  
 

 

                
 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 14(17) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
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§ 49/21 NAN/2021/0061/026 

Protokoll F-samverkan 2021-12-09 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan 
2021-12-09 till handlingarna. 

Ärendet 
Innan beslut i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör 
personal i verksamheterna. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av protokoll från 
F-samverkan 2021-12-09. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan 
2021-12-09 till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan 
2021-12-09 till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
211209 Protokoll F-samverkan 

Skickas till 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Politikerrapport 
Håkan Svanberg (M) träffade representanter för arbetsmarknadsavdelningen, verksamheten Ung i 
Nynäs där man gör ett viktigt jobb. 

Mikael Persson (L) har varit på företagsbesök hos: 

 Hummeltorps Torvindustri AB. Diskuterade företagsklimat, hamn, verksamhetsmark, 
logistikparken i Norvik där NCC äger marken. 

 Sorunda korvfabrik AB, önskar verksamhetsmark i Segersäng, har köpt upp Charkmaster AB 
med verksamhet i Slakthusområdet. 

David Öberg (KD) besökte Campus Nynäshamn, yrkeshögskolan med koppling till arbetsmarknad. 
Berömmer marknadsföringen av Campus Nynäshamn. Fråga om lokalbehov diskuterades. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Aktuellt från förvaltningen 
Nina Munters, tf näringslivschef föredrog följande ärenden: 

 starta eget – sommarentreprenörer, samarbete näringslivsavdelningen och Nynäshamns 
kommun 

 sommarfixarna – aktör behöver upphandlas inför nästa år 
 lokalstrategens rapport avseende lokal för företagscenter – 3 förslag nämndes mer 

detaljerat, ytterligare finns. Nornan, fackliga expeditionen nämns som det bästa alternativet 
om man ser till interna lokaler. 

 statistik gästhamn och besökscenter – besökare till besökscenter samt antal båtnätter mäts, 
färre besökare under pandemin 

Sabina Edelman, Simon André från mark- och exploatering (MEX) samt Alarik von Hofsten, tf 
planeringschef avdelningen för planering och hållbarhet, presenterade: 

 ny organisation MEX med förstärkning mot verksamhetsmark 
 status för projekt avseende verksamhetsmark – Vansta, Älby, Sunnerby industriområde, 

Kalvö industriområde 
 arbete med översiktsplan (ÖP) avseende verksamhetsmark 

Jabil Seven, skolchef/avdelningschef utbildningsavdelningen, besvarade frågor om: 

 nationella program omfattar 2 500 poäng - kärnämnen, programfördjupning, inriktningar, 
individuellt val 

 ishockeyprofilen och fotbollsprofilen på gymnasiet ingår i individuellt val om 200 poäng, inte 
samma som riksrekrytering/nationellt godkänd idrottsutbildning då man läser 600-700 
poäng specialidrott 

 hur gymnasiet följer upp att den garanterade timtiden hålls – rutiner för frånvarohantering 
 hur gymnasiet jobbar med marknadsföring i stort – öppet hus, utskick, information på 

gymnasiets webbplats, Facebook, Instagram, artiklar i Nynäshamnsposten, elever – interna 
ambassadörer. Gymnasiemässan i Älvsjö har varit inställd i två år på grund av pandemin. 

 nya utbildningar Campus Nynäshamn startar måleriutbildning våren 2022 i samverkan med 
näringslivet samt har planer på att starta glasmästeri 

Håkan Svanberg (M) önskar återkoppling med detaljerad information om frånvaron på gymnasiet; 
antal inställda och framflyttade lektioner, hur ofta vikarier kallas in till nästa nämndsammanträde. 

Jabil Seven, skolchef/avdelningschef utbildningsavdelningen och Johanna Olsson, controller 
besvarade Ola Häggs (S) väckta fråga om nettokostnadsavvikelse gymnasiet. 

Nettokostnadsavvikelse - avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad, kronor per 
invånare. Kostnader som ingår i jämförelsen. 

Avsändarkommun/boendeort eller skolans placeringsort, länsprislista behöver beaktas. 

Petra Kålbäck, tf förvaltningschef, informerar om ny förvaltningschef. Kravspecifikation har tagits 
fram, facklig samverkan i eftermiddag, möjlig slutkandidat i början av mars som kan vara på plats 
till sommaren. Interim förvaltningschef kan vara på plats i slutet av januari. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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Övriga frågor 

Per Ranch (SN) väcker ärende rörande ombildning av huvudmannaskap för vägnätet i 
Sunnerby industriområde och har skickat in skrivelse inför nämndsammanträdet som har 
vidarebefordrats till nämnden.  

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att överlämna ärendet till förvaltningen för 
beredning. 

Ola Hägg (S) väcker övrig fråga om varför ärenden inte har F-samverkats. Petra Kålbäck tf 
förvaltningschef, besvarar att kallelsen skickades ut sent initialt, men vi fick ny mötestid. 
Förvaltningen fick mycket återkoppling avseende verksamhetsplanen. 

Mikael Persson (L) informerade att på sammanträdet 25 januari 2022 påbörjar vi arbetet med 
framtagande av en utvecklingsplan för gymnasiet, vilket fortsätter även på kommande 
sammanträden. 

Mikael Persson (L) informerade att den 18 januari 2022 kommer arbetsutskottet ha en träff med 
aktörer inom sjöfart, hamn och logistik. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 


