
 

PROTOKOLL Sida 1(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-10-25 
Anslaget sätts upp: 2022-10-27  Anslaget tas ned: 2022-11-18 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2022-10-25 kl. 09.00-12.21 

Ajournering: kl. 10.20-10.30. 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
Satu Goldbech (M), kl 9.00-12.18  
David Öberg (KD) 
Åsa Brodin (M) ersätter Peter Wennerberg (C)  
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
Liselott Vahermägi (S) 
Mats Lindqvist (S) ersätter Johan Augustsson (S) 
Mats Johansson (V), kl 9.00-12.19 
Per Ranch (SN) 
Christoffer Edman (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Leif Öbrink (L) 
Thomas Zallin (S) 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN), deltar på distans 
Bengt Holwaster (MP) 
Lena Dafgård (SN) 
Rebecca Ädel (SD) 

Paragrafer 
§§ 104-122

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning torsdag 27 oktober kl 15.00. 

Underskrifter 

Mikel Persson (L) 
Ordförande 

Ola Hägg (S) 
Justerare 

Karin Dellenholt 
Sekreterare  
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Övriga deltagare 
Helena Matthews, förvaltningschef 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Nina Munters, tillväxtstrateg näringslivsavdelningen, deltar §§ 114-116 

Deltar på distans: 
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen 
Johanna Olsson, controller 
Irene Odenstig, kommunikatör 
Marie Jansson, registrator 
Erica Bäckman, kommunala aktivitetsansvaret deltar § 105/22 
Malin Wallmark, Ung i Nynäs, deltar § 105/22 
Mikaela Almerud, konsult Faugert & Co, deltar § 117/22 
Anne-Li Hagman Larsson (SN) 
Solveig Törnblom (C) 
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Innehållsförteckning   Sida 

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

104/22 Fastställande av dagordning 

105/22 Kommunala aktivitetsansvaret 

Beslutspunkter 

§ 106/22 Programutbud Nynäshamns gymnasium läsår 2023/2024 6 
§ 107/22 Rekommendation uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom

gymnasieskolan för 2023 
9 

§ 108/22 Remissvar - Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 12 
§ 109/22 Redovisning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål 14 
§ 110/22 Redovisning av delegationsbeslut 15 
§ 111/22 Protokoll F-samverkan 2022-10-13 16 

Informationsärenden 

112/22 Aktuellt från politiken 

113/22 Aktuellt från förvaltningen 

114/22 Samverkansorganisationen Stockholm Archipelago (SA) 

115/22 Strategi för bättre företagsklimat 

116/22 Näringsliv – ranking 

117/22 Näringslivs- och innovationscenter 

118/22 Process inför framtagande av en utvecklingsplan för gymnasiet 

119/22 Ekonomi 

120/22 Forskarrapport om Sammanhållen mobilisering mot arbetsmarknaden 
(SamMA) 

121/22 Arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen 

122/22 Övriga frågor 
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§ 104/22

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen fastställer dagordningen. Inga övriga frågor 
anmäldes. 

Mikael Persson (L) informerade kort om förändring av tidigare informationspunkten Politikerrapport, 
som nu namnändrats till Aktuellt från politiken, för att bredda informationsomfånget till att inte 
endast avse rapporter kring exempelvis verksamhetsbesök. 

Dagordningen är förändrad då punkter som tidigare presenterats under Aktuellt från förvaltningen 
har brutits ut till egna informationspunkter. 

Punkterna §§ 118/22 till 121/22 utgår på grund av tidsbrist, och får föredras vid nästa sammanträde 
i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 22 november 2022 eller information i utskick via mail 
eller FirstAgenda. 
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§ 105/22

Kommunala aktivitetsansvaret 
Erica Bäckman, kommunala aktivitetsansvaret (KAA) presenterar verksamheten. 

Malin Wallmark, Ung i Nynäs, dit KAA hänvisar klienter, är med och besvarar frågor. 

Målgrupp 16-20 år, men personer upp till 24 år avvisas inte om de har ett behov av stöd. 
Arbetsförmedlingen har i sin definition av unga vuxna en åldersgrupp om 16-24 år. 

200 ungdomar i KAA. 

Ola Hägg (S) frågade om långa väntetider inom psykiatrin, att klienter i verksamheten får status 
”annan sysselsättning” när man får vård inom psykiatrin, men det borde vara ett samtidigt steg i 
hjälpen att komma till sysselsättning.  

I Haninge finns WeMind Unga Vuxna, där klienter upplevs få ett bredare stöd, Ung i Nynäs har 
återkommande terminsmöten med dem. 

Lena Dafgård (SN) efterfrågade vilka insatser som görs för att ”fila ned trösklarna” och förenkla för 
den här gruppen att få stöd. Ung i Nynäs jobbar med individuellt stöd till klienten, är vid behov med 
vid besök om det behövs. Vanlig tidsperiod för stöd i Ung i Nynäs är cirka 10 månader. 
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§ 106/22 NAN/2022/0203/612 

Programutbud Nynäshamns gymnasium läsår 2023/2024 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2023/2024.
2. medge näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott att, efter slutlig antagning,

fatta beslut om att inte starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt.

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) lyfte frågor kring protokollet från F-samverkan 2022-10-13, om strukturförändringar 
och möjligheten att ha tomma platser i utbildningar. I väntan på att vi har en strategi kan vi ha ett 
beslut i arbetsutskottet, där arbetsutskottet ges mandat att omfördela pengar till utbildningar som 
alternativ till att välja att inte starta programmet i fråga. 

Ärendet 
Enligt skollag (2010:800) 16 kap. § 42 ansvarar hemkommunen för att alla behöriga 
ungdomar i kommunen erbjuds utbildning på nationella program. Erbjudandet ska omfatta 
ett allsidigt urval av nationella program och nationella inriktningar. Hemkommunen ska 
enligt samma lag 15 kap. § 30 erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning 
som anordnas av en annan kommun eller region enligt samverkansavtal med kommunen 
eller regionen. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser ska så långt det är möjligt 
anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 

Nynäshamns kommun är med i Gemensam gymnasieregion, som är ett samarbete mellan 
kommuner i Stockholms län. Samarbetet innebär att elever som bor i någon av 
samverkanskommunerna blir mottagna som sökande i första hand till alla de nationella och 
specialutformade programmen som erbjuds inom samverkansområdet. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fullgör, enligt av kommunfullmäktige antaget 
reglemente, kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet och har därför rätt att 
fatta beslut om programutbudet vid Nynäshamns gymnasium läsårsvis. 

Gymnasieprogram och inriktning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen gör bedömningen att nedan programutbud kan 
erbjudas inför läsåret 2023/2024. 

Programutbud gymnasieskolan 

Samhällsvetenskapsprogrammet (32 platser) 
Samhällsvetenskap 
Beteendevetenskap 

Ekonomiprogrammet (32 platser) 
Ekonomi 
Juridik 

Naturvetenskapsprogrammet (16 platser) 
Naturvetenskap 

Teknikprogrammet (16 platser) 



 

PROTOKOLL Sida 7(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

Informations- och medieteknik 

El- och energiprogrammet (32 platser) 
Elteknik 
Dator- och kommunikationsteknik 

Bygg- och anläggningsprogrammet (32 platser) 
Husbyggnad 

Försäljnings- och serviceprogrammet (32 platser) 
 Handel och service 

Programutbud gymnasiesärskolan 
Programmet för administration, handel och varuhantering 
Individuella programmet 

Vid lågt antal sökande till något program 
Den slutliga antagningen är klar under sommaren, efter att nämnden haft sitt sista sammanträde. 
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger skolchef för gymnasie- och vuxenutbildningen mandat 
att i samband med den slutliga antagningen för läsåret 2023/2024 fatta beslut om att inte starta ett 
program, om verksamhetens bedömning är att antalet sökande är för få att det inte går att driva 
inriktningen med god kvalitet och ekonomisk bärighet. Om skolchef fattar ett sådant beslut ska det 
redovisas för nämnden. 

Skolchef Jabil Seven informerade vid sammanträdet 25 oktober 2022 om vart elever som inte väljer 
Nynäshamns gymnasium söker sig, och vilka andra inriktningar som lockar. Antalet platser som 
anges är inte ett maxantal, utan kan komma att utökas om efterfrågan finns. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2023/2024.
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut

om att inte starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt.

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2023/2024.
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut om att
inte starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt.

Yrkanden 
Ola Hägg (S) yrkar på att delegationen i punkt två ska tillfalla näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskottet och inte skolchef. 
Mikael Persson (L) yrkar bifall till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag i 
punkt 1 och yrkar bifall till Ola Häggs (S) yrkande att medge näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott att, efter slutlig antagning, fatta beslut om att inte starta 
ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut att: 
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1 godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2023/2024.  
Bifall eller avslag till Ola Häggs (S) och Mikael Perssons (L) yrkande att: 
2 medge näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott att, efter slutlig antagning, fatta 
beslut om att inte starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag med tillägg av Ola Häggs (S) och Mikael Perssons 
(L) yrkande att näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott ges mandat att efter slutlig
antagning, fatta beslut om att inte starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för
lågt.

Skickas till 
Skolchef 
Rektor gymnasiet 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 9(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

§ 107/22 NAN/2022/0229/612 

Rekommendation uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2023 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att: 
1. anta Storsthlms förslag att prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig
uppräkning om 1,8 procent,
2. anta Storsthlms förslag att barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet,
försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet) och hotell- 
och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023,
3. anta Storsthlms förslag att programpriset för fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023,
4. anta Storsthlms förslag att strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.
5. Nynäshamns kommun gör en markering av att prisuppräkningen behöver justeras utifrån rådande
kostnadsutveckling.
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ser det som naturligt att näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott närvarar vid kommunstyrelsens beslut i ärendet.

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) nämnde de frågor som han lyfte vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott till skolchef Jabil Seven som besvarades. 
Skolchef nämnde även de introduktionsprogram som erbjuds, vilket kommer som ett beslutsärende 
vid sammanträde senare i år.  

Ärendet 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalspartema årligen besluta om eventuell justering 
av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs 
en politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program 
och strukturtillägget räknas upp med i genomsnitt 1,8 procent inför 2023. 

Uppräkningen av programpriserna differentieras så att priserna för barn- och fritidsprogrammet, 
vård- och omsorgsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och 
administrationsprogrammet) och hotell- och turismprogrammet justeras upp med 3 procent i 
förhållande till 2022 års priser. Programpriserna för Fordonsprogrammen får en uppjustering med 
ett fast belopp på 1 000 kronor i förhållande till programpriserna 2022. Det motsvarar en justering 
av programpriset om 0,7 procent. Programpriserna för övriga program justeras ned med beaktande 
av de justeringarna som görs i differentieringen. Den genomsnittliga uppräkningen av 
programpriserna blir således 1,76 procent. 

Uppräkning programpriser 2023 
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga kommunala löner inom 
gymnasieskolan, lokaler, KPIF (KPI med fast ränta) och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på 
gymnasieskolan mellan 2021 och 2022 på 2,8 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget 
beaktas också i samband med uppräkningen av programpriserna. Efter samråd med 
kommunledningarna har Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets 
kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med 
hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar. 
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Uppräkning strukturtillägg 2023 
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2023. Här tas hänsyn till index från SCB:s lärarlöner 
samt KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,8 procent. Strukturtillägget följer uppräkningen 
för prislistan och har också räknats upp med 1,8 procent. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att: 
1. anta Storsthlms förslag att prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig
uppräkning om 1,8 procent,
2. anta Storsthlms förslag att barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet,
försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet) och hotell- 
och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023,
3. anta Storsthlms förslag att programpriset för fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023,
4. anta Storsthlms förslag att strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att: 
1. anta Storsthlms förslag att prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig
uppräkning om 1,8 procent,
2. anta Storsthlms förslag att barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet,
försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet) och hotell- 
och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023,
3. anta Storsthlms förslag att programpriset för fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023,
4. anta Storsthlms förslag att strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar på att vi beslutar enligt liggande förslag med tillägg av att föreslå 
kommunstyrelsen att: 
5. Nynäshamns kommun gör en markering av att prisuppräkningen behöver justeras utifrån rådande
kostnadsutveckling.
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ser det som naturligt att näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott närvarar vid kommunstyrelsens beslut i ärendet.

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag 
till arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå kommunstyrelsen att: 
1. anta Storsthlms förslag att prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig
uppräkning om 1,8 procent,
2. anta Storsthlms förslag att barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet,
försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet) och hotell- 
och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023,
3. anta Storsthlms förslag att programpriset för fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023,
4. anta Storsthlms förslag att strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.
Bifall eller avslag till Mikael Perssons (L) yrkande att föreslå kommunstyrelsen att:
5. Nynäshamns kommun gör en markering av att prisuppräkningen behöver justeras utifrån rådande
kostnadsutveckling.
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ser det som naturligt att näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott närvarar vid kommunstyrelsens beslut i ärendet.
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Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att näringslivs 
och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskotts förslag med tillägg av Mikael Perssons (L) yrkande att föreslå kommunstyrelsen att: 
5. Nynäshamns kommun gör en markering av att prisuppräkningen behöver justeras utifrån rådande
kostnadsutveckling.
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ser det som naturligt att näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott närvarar vid kommunstyrelsens beslut i ärendet.

Beslutsunderlag 
NAN/2022/0229/612-2 Tjänsteutlåtande Rekommendation uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2023 
Bilaga 1 Förslag prislista för gymnasieskolan 2023  
Rekommendation uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2023 

Skickas till 
Kommunstyrelsen med kopia till Dan Olén, ekonomichef  
Skolchefen för gymnasie- och vuxenutbildning 
Kommunstyrelsens beslut skickas till registrator@storsthlm.se, med angivande av ärendenummer 
S/22/0079  
Akten 

mailto:registrator@storsthlm.se
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§ 108/22 NAN/2022/0215/791 

Remissvar - Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 
2. uppmana kommunstyrelsen att även ta fram en strategi mot gängkriminalitet. 

 

Protokollsanteckningar 
Sverigedemokraterna lyfter frågan om att även gängkriminalitet behöver lyftas in i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens remissvar. Nuvarande strategi beaktar endast extremism av olika 
inriktningar; vänster, höger, islamism, men gängkriminalitet saknas, vilket är det största problemet 
man möter i skolorna. 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen anser att strategin är välformulerad och tydlig. 
Förvaltningen har upprättat ett remissvar som nämnden föreslås anta som sitt eget, se bilaga 1. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
      1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Sverigedemokraterna yrkar på ett tillägg där näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppmanar 
kommunstyrelsen även ta fram en strategi om gängkriminalitet. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag 
till arbetsutskottets förslag till beslut att:  
      1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Bifall eller avslag till Sverigedemokraternas yrkande att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
uppmanar kommunstyrelsen att även ta fram en strategi mot gängkriminalitet. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg av Sverigedemokraternas 
yrkande att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att även ta fram 
en strategi mot gängkriminalitet. 

Beslutsunderlag 
NAN/2022/0215/791-2 Tjänsteutlåtande Remissvar - Nynäshamns kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism 
Bilaga 1 NANs remissvar - Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 



 

PROTOKOLL Sida 13(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

  Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande

KS/2017/0187/009-7-8 Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 
Nämndremiss - Nynäs Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

PROTOKOLL Sida 14(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109/22 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 2022-09-12, när den förra redovisningen 
sammanställdes till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 
 

1. Dnr NAN/2022/0013/108-33 – 55 frågor. Svara senast under fredagen den 9 september, 
inkom 2022-09-14 och är besvarat av förvaltningschef genom vidare kommunikation under 
september 2022. 

2. Dnr NAN/2022/0013/108-34 – E-tjänst – Synpunkt, inkom 2022-09-19. 
3. Dnr NAN/2022/0013/108-37 – E-tjänst – Synpunkt, inkom 2022-10-13. 

Synpunkt 2 och 3 är från samma avsändare och hanteras av förvaltningen samt är besvarat 
av skolchef 2022-10-17. 

4. Dnr NAN/2022/0013/108-35 – Ordningsregler Idun, inkom 2022-09-15 och är besvarat av 
ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2022-09-19 samt av avdelningschef 
arbetsmarknad 2022-09-19. 

 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 15(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 110/22 NAN/2022/0009/002 

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

Ärendet 
Sedan förra redovisningen av delegationsbeslut 2022-09-12 har inga delegationsbeslut tagits i 
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godta förvaltningens redovisning av 
delegationsbeslut och lägga den till handlingarna.  

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111/22 NAN/2022/0010/021 

Protokoll F-samverkan 2022-10-13 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokoll från F-samverkan 2022-10-13 
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 2022-10-13. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokoll från F-samverkan 2022-10-13 
till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
221013 Protokoll F-samverkan 
Bilaga 1 Lärarförbundets yttrande om rekommendation uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg inom gymnasieskolan 2023 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112/22  

Aktuellt från politiken 
Inga punkter föredrogs.  



 

PROTOKOLL Sida 18(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Förvaltningschef Helena Matthews föredrar följande: 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd/förvaltning – flera andra kommuner har implementerat 
liknande upplägg. 

Näringsliv 
Konferens företagsklimat SBA 
Alla i kommunen som ansvarar för någon form av social media kanal  
Seminarium Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ”Vi utbildar för framtiden nu” – inspel till 
en ny strategi för entreprenörskap i skolan. 
Diskussioner om möten, mötesformer aktiviteter för verksamhetsplan samt etablering som grupp. 

1. Genomförd Finansieringsträff för företagare - Är du rätt rustad för ett förändrat ekonomiskt 
läge? Lyckad träff med bra föreläsare från LRF, Företagarna (Handelsbanken) och Almi. 
Samtliga företag (13 st) medverkade 

2. Planerad: 
- frukostklubb 15 nov i Bulkhamnen stora Vika  
- byggaktörsträff den 11 november 
- viltveckan vecka 47 

3. Fortsätter med olika företagsbesök. Representanter från NAF, SHB och MEX samt politiker 
deltar på Konferens Företagsklimat inom Stockholm Business Alliance 
 

Arbetsmarknad 
Lyckad avslutning av Samma-och Mia projektet, mycket gott resultat för vår verksamhet. 
Två ansökningar inskickade för kännedom via Samordningsförbundet Östra Södertörn. 

 
Utbildning 

• Skolinspektionen har genomfört inspektion - inväntar utfall 
• Diskrimineringsombudsmannen har inte återkommit angående väckt ärende 
• Gymnasiet har haft SAM-dag med grundskolan hur vi kan ta ett gemensamt ansvar för 

utvecklingen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
  



 

PROTOKOLL Sida 19(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114/22  

Samverkansorganisationen Stockholm Archipelago (SA) 
Nina Munters, tillväxtstrateg, informerade om kommande beslutsärende avseende 
samverkansorganisationen Stockholm Archipelago (SA). 

 

 

§ 115/22  

Strategi för bättre företagsklimat 
Nina Munters, tillväxtstrateg, presenterade strategi för bättre företagsklimat. 

Satu Goldbech (M) poängterade att strategin behöver ges mer utrymme, där ytterligare möjligheter 
till frågor ges. 

Håkan Svanberg (M) lyfte frågan om en större genomgång av strategin för vidareutveckling. 

 

 

§ 116/22  

Näringsliv - ranking 
Nina Munters, tillväxtstrateg, presenterade näringslivsrankingen från Svenskt Näringsliv. 

 

 

§ 117/22  

Näringslivs- och innovationscenter 
Mikaela Almerud, konsult Faugert & Co, presenterade statusrapport kring näringslivs- och 
innovationscenter. 

Ola Hägg (S) lyfter fråga om virtuellt center som alternativ till fysisk plats. Virtuellt center har inte 
aktualiserats, fysisk plats anses vara väldigt viktigt för samtliga tillfrågade. 

Lena Dafgård (SN) frågar om det finns tankar om plats, närmare Stockholm, så vi håller oss inom 60 
minuters restids-gränsen. Vi har bara tänkt kring en placering inom Nynäshamns tätort.  

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 20(20) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118/22  

Process inför framtagande av en utvecklingsplan för gymnasiet 
Punkten utgår från dagordningen. Förvaltningschef Helena Matthews presentation skickas ut.  

 

 

§ 119/22  

Ekonomi 
Punkten utgår från dagordningen. Controller Johanna Olssons presentation skickas ut.  

 

 

§ 120/22  

Forskarrapport om Sammanhållen mobilisering mot 
arbetsmarknaden (SamMA) 
Punkten utgår från dagordningen. Forskarrapporten skickas ut.  

 

 

§ 121/22  

Arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen 
Punkten utgår från dagordningen och flyttas till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens nästa 
sammanträde 22 november 2022. 

 

 

§ 122/22  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 
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