
 

 

 
 

 

 
              

 
 
 

                   
           

 

 

   

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
  
 

  

PROTOKOLL Sida 1(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

Plats och tid 
Örngrund, 2021-12-07 kl. 08.30 – 09.30 

Ajournering: kl 09.06-09.13 

Beslutande 
Mikael Persson (L) 
Håkan Svanberg (M) 
Johan Augustsson (S) ersätter Ola Hägg (S) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Petra Kålbäck, tf förvaltningschef 
Johanna Olsson, controller 
Marianne Lundin Lagestam, avdelningschef 
arbetsmarknadsavdelningen 

På distans: 
Jabil Seven, skolchef 
Nina Munters, tf näringslivschef 

Paragrafer 
§§ 20-30 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning, 10 december kl 09.00 

Underskrifter 

Mikael Persson (L) Johan Augustsson (S) 
Ordförande Justerare 

Karin Dellenholt 
Sekreterare  

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-12-07 
Anslaget sätts upp: 2021-12-10 Anslaget tas ned: 2022-01-01 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift Utdragsbestyrkande 

https://09.06-09.13


 

 

 
 

 

                
 
 

 
             

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 
 

  
 

   
 

   
 

  

PROTOKOLL Sida 2(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

Innehållsförteckning Sida  

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

20/21 Fastställande av dagordning 

Beslutspunkter 

§ 21/21 Sammanträdesdagar för näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 4 
2022 

§ 22/21 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2022 6 
§ 23/21 Ersättningstabell för gymnasiesärskolan 2022 8 
§ 24/21 Remissvar E-förslaget Stäng av trafiken i centrumkärnan under 10 

sommarmånaderna 
§ 25/21 Ratihabering av överenskommelse om att tillskjuta medel till Projektet Landsorts 13 

Hamnar 
§ 26/21 Yttrande över väckt ärende - utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium 14 
§ 27/21 Besvarande av frågor ställda i samband med beslut om programutbud gymnasiet 16 

Nynäshamns kommun 2022/2023 
§ 28/21 Socialdemokraternas väckande av ärende kring stödpersonal på gymnasiet 18 

29/21 Aktuellt från förvaltningen 

30/21 Övriga frågor 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  

PROTOKOLL 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

Sida 3(21) 

§ 20/21 

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med 
följande tillägg under § 30, Övriga frågor:  

Mikael Persson (L) anmälde övrig fråga om temadag för gymnasiet. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

PROTOKOLL Sida 4(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

§ 21/21 NAN/2021/0112/008 

Sammanträdesdagar för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets 
sammanträden ska hållas följande datum och vid tidpunkten 09.00 – 11-00: 
11 januari 
8 februari 
8 mars 
5 april 
10 maj 
7 juni 
16 augusti 
6 september 
11 oktober 
8 november 
29 november 

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets 
sammanträden ska hållas följande datum och vid tidpunkten 09.00 – 11-00: 
11 januari 
8 februari 
8 mars 
5 april 
10 maj 
7 juni 
16 augusti 
6 september 
11 oktober 
8 november 
29 november 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets 
sammanträden ska hållas följande datum och vid tidpunkten 09.00 – 11-00: 
11 januari 
8 februari 
8 mars 
5 april 
10 maj 
7 juni 
16 augusti 
6 september 
11 oktober 
8 november 
29 november 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

PROTOKOLL Sida 5(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

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

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag
Sammanställning näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens och utskottets sammanträden 2022 

Skickas till 
Förtroendevalda i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Förvaltningschef 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 6(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

§ 22/21 NAN/2021/0110/012 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 
2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Johan Augustsson (S) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Håkan Svanberg (M) önskar förtydliga handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimats roll i 
verksamhetsplanen, och nämna den som en egen punkt. 

Ärendet 
I näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och internbudget tydliggörs hur 
nämnden ska bidra till uppfyllelse av kommunens övergripande mål och vision. Innehållet styrs i hög 
grad av nämndens ansvar att fullgöra de uppgifter som följer av huvudmannaskapet för 
utbildningsväsendet för ungas utbildning och etablering på arbetsmarknaden, att underlätta för 
invånarna att försörja sig genom arbete och att stärka kommunens företagsklimat och stärka 
Nynäshamn som besöksmål. Förvaltningen har även ett uppdrag att bedriva besökscenter och 
gästhamnsverksamhet.  

Kommunfullmäktige har fastställt Mål- och budget 2022 för Nynäshamns kommun. Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden erhåller delar av barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens nämndbidrag uppgående till 175 miljoner kronor. 
Jämfört med 2021 års nämndbidrag sker en uppräkning motsvarande 14,1 miljoner kronor. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden erhåller i nämndbidraget en kompensation för ökade 
personalkostnader och platsköpskostnader på 2,2 procent, hyresökningar kompenseras med 2,0 
procent och övriga driftskostnader kompenseras med 1,7 procent. Volymkompensationen uppgår till 
totalt 1,8 miljoner kronor och avser vuxenutbildning. 

Då förvaltningen och nämnden startades upp den första september 2021 är verksamheten 
fortfarande i en uppstartsfas. Verksamheterna i nämndens ansvarsområde är dock existerande och 
många av de processer som förvaltningen nu skapar hämtas till stor del från redan existerande i 
andra förvaltningar och stödfunktioner. Det finns dock ett större arbete i att förankra och skapa ett 
gemensamt ”vi” i organisationen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022. 

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 7(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

Proposition
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan VP 2022 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsen 
Controller 
Skolchef 
Avdelningschefer  
Kommunikatör 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PROTOKOLL Sida 8(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

§ 23/21 NAN/2021/0109/632 

Ersättningstabell för gymnasiesärskolan 2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa ersättningstabellen 2022 för 
försäljning av gymnasiesärskoleplatser enligt bilaga 1. Ersättningstabellen börjar gälla från och med 
1 januari 2022. 

Protokollsanteckningar 
Förvaltningen korrigerar uppgiften ”Ersättningen för elevgruppen IAIND1, tidigare benämning IV1, 
har minskat från 507 802 kr till 481 239 kr.” Beloppet om 507 802 kr handlar om en felskrivning i 
erhållna underlag, rätt ersättning för 2021 är 471 802 kr. Således har ersättningen för elevgruppen 
IAIND1, tidigare benämning IV1, inför 2022 indexerats upp med 2 %. 

Ärendet 
Förvaltningen har i samråd med ekonomiavdelningen med utgångspunkt från den av näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden antagna internbudgeten 2022 arbetat fram en ersättningstabell 2022 
vid försäljning av gymnasiesärskoleplatser (se bilaga 1). 

Nämnden ska besluta om ersättningstabellen senast i december inför kommande budgetår men 
eftersom ersättningen utgår från fastställd internbudget måste verksamhetsplan och internbudget 
för 2022 beslutas om först. Därefter kan beslut om ny ersättningstabell fattas. Enligt förvaltningens 
förslag börjar den nya ersättningstabellen att gälla från och med 1 januari 2022. 

Ersättningen för elevgruppen IAIND1, tidigare benämning IV1, har minskat från 507 802 kr till 
481 239 kr. Ersättningen för elevgruppen IAIND2, tidigare benämning IV2, har ökat från 523 767 kr 
till 631 291 kr. 

Anledningen till den kraftiga ökningen på IANID2 är att man gjort en ny beräkning, istället för en 
indexuppräkning. Antalet barn har minskat kraftigt från beräkningen som gjordes 2015 till 2021. 
Detta gör att allt färre elever delar på de fasta kostnaderna, vilka till största del består av 
lokalkostnader. 

Det rör sig om en relativt stor skillnad mellan ersättningsnivåerna avseende elevgrupp IAIND1 
respektive IAIND2, vilket 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, tidigare IV1: 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, tidigare IV2: 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. 
Utöver programpengen kan samtliga skolor ansöka om verksamhetsstöd (gäller enbart kommunala 
skolor) eller tilläggsbelopp (gäller enbart fristående skolor).  Det görs alltid en individuell prövning 
för att bedöma om skolorna har rätt till extra resurser utöver programpengen. Beloppet kan varieras 
beroende på hur mycket som definieras vara extraordinära insatser. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 9(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa ersättningstabellen 2022 för 
försäljning av gymnasiesärskoleplatser enligt bilaga 1. Ersättningstabellen börjar gälla från och med 
1 januari 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa ersättningstabellen 2022 för 
försäljning av gymnasiesärskoleplatser enligt bilaga 1. Ersättningstabellen börjar gälla från och med 
1 januari 2022. 

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

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande fastställande av ersättningstabell för gymnasiesärskolan 2022 
Bilaga 1 Ersättningstabell gymnasiesärskolan 2022 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden, handläggare gymnasiesärskola 
Skolchef 
Akt 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

PROTOKOLL Sida 10(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

§ 24/21 NAN/2021/0023/061 

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

Reservationer och särskilda yttranden 
Johan Augustsson (S) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Protokollsanteckningar 

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. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROTOKOLL Sida 11(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

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. 

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

Proposition
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 12(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

Beslutsunderlag
E-förslaget ”Stäng av biltrafiken i centrum.  

KS/2020/0398/141-11 Slutrapport - Initiativ för utveckling av handeln i Nynäshamns centrum 

Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 
  

PROTOKOLL Sida 13(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

§ 25/21 KS/2016/0151/149 

Ratihabering av överenskommelse om att tillskjuta medel till 
Projektet Landsorts Hamnar 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att 
Lämna ärendet utan eget ställningstagande.  

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. 

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 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Beslut KS/2019/0003/002-23 

Skickas till 
Näringslivschef 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 14(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

§ 26/21 BUN/2021/0158/612 

Yttrande över väckt ärende - utvecklingsplan för Nynäshamns 
gymnasium 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner yttrandet som sitt eget. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Johan Augustsson (S) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Håkan Svanberg (M) anser att det är otydligt att det står nå de mål som politiken har satt i 
meningen ”Den femårsplan som gymnasieskolan ska ta fram i verksamhetsplanen 2022 (VP) och 
regelbundet revideras, ska innehålla en tydlig strategi för att nå de mål som politiken har satt för 
gymnasiets marknadsposition.” Det är mål som ska sättas. 

Ärendet 
Socialdemokraterna föreslår i ett ärende väckt 2021-04-28 att barn- och utbildningsnämnden ska ta 
fram en utvecklingsplan för gymnasiet mot bakgrund av det vikande elevunderlaget. 

Den 1 september 2021 påbörjade den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden sitt arbete. Då 
detta är en fråga med lång planeringshorisont kommer beslutet rimligtvis att ha stor påverkan på 
den nya nämndens arbete. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden bör äga möjligheten att 
planera sin framtida verksamhet, varför barn- och utbildningsförvaltningen överlämnat ärendet för 
hantering i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

När det gäller själva sakfrågan, att ta fram en utvecklingsplan för en gymnasiet, är det en fråga för 
såväl nämnd som verksamhet. Ytterst är det kommunfullmäktige som är huvudman för gymnasiet, 
med nämnden som dess operativa styrelse, som har som uppgift att ge förutsättningar för 
gymnasieskolan att utvecklas och bli attraktiv för fler än vad som är fallet idag.  

Huvudmannens roll framgår av skollagens (2010:800) 2 kap. 2 – 8 §§. Styrkedjan inom den svenska 
skolan är att planera, följa upp och utveckla utbildningen inom hela organisationen. För det här 
arbetet är huvudmannen beroende av underlag från enheterna. Huvudmannens ansvar – att ge 
förutsättningarna – innebär då bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån 
lokala förutsättningar och att utbildningen är likvärdig. Rektors ansvar följer av 2 kap. 9 – 10 §§. Av 
bestämmelserna följer att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en 
rektor och att rektorn särskilt ska verka för att utbildningen utvecklas (9 §). Av 10 § följer att det är 
rektorn som beslutar om sin enhets inre organisation. Det finns fler bestämmelser som reglerar vem 
som gör vad, men dessa bestämmelser klargör lagstiftarens intentioner avseende ansvarsfördelning. 

En utvecklingsplan av typen som socialdemokraterna pekar på kan inte anses ingå inom ramen för 
huvudmannens uppdrag att ge förutsättningar. En utvecklingsplan handlar ytterst om den konkreta 
verksamhetens utformning och planering. Det är enligt skollagen rektor som äger sin inre 
organisation och arbete och leder arbetet. Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen menar 
därför att en utvecklingsplan för gymnasiet i första hand är en fråga för ledningsgruppen inom 
gymnasieskolan. Det är de som kan sin verksamhet bäst och är de som ser vilka behov och 
förändringar som ger bäst effekt.  

Samtidigt finns det delar i frågan som åligger huvudmannen och dennes övergripande ansvar för 
utbildningen; förutsättningar handlar också om lokalfrågor och kompetensförsörjning. Detta är 
viktiga och ekonomiskt kostsamma delar som är fundamentala i den långsiktiga planeringen av 
kommunens gymnasieverksamhet.  

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

PROTOKOLL Sida 15(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

Det står klart att huvudmannen och skolans ledning behöver en samsyn nås om gymnasiets framtid, 
en samsyn som behöver klargöra såväl förutsättningar som skolans utvecklingsarbete i fråga om att 
bli mer attraktiv. Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen förslår därför att näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden löpande på ordinarie nämndsammanträden tillsammans med ledningen för 
gymnasiet diskuterar möjligheter, begränsningar och ansvar för den långsiktiga utvecklingen av 
Nynäshamns gymnasium. Dylika diskussioner samt även återkommande informationspunkter från 
gymnasieledning kan ge en samsyn också gagna förståelsen mellan nämnden och en av dess 
verksamheter.  

Den femårsplan som gymnasieskolan ska ta fram i verksamhetsplanen 2022 (VP) och regelbundet 
revideras, ska innehålla en tydlig strategi för att nå de mål som politiken har satt för gymnasiets 
marknadsposition. Strategin och utvecklingen ska regelbundet presenteras för nämnden och där ges 
möjlighet för politiken att hålla sig informerad om utvecklingen och utformningen av varumärket. 
Femårsplanen kommer bland annat att innehålla delar som handlar om marknadskommunikationen 
mot potentiella elevgrupper som speglar de aspekter som finns presenterade i den av 
socialdemokraterna väckta ärendet. Därmed kan ärendet som väcktes i barn- och 
utbildningsnämnden anses vara besvarad i VP 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

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

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

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

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande per 2021-12-29 
Socialdemokraterna väckande av ärende utvecklingsplan för gymnasiet 

Skickas till 
Förvaltningschef, näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Avdelningschef, gymnasieutbildningen 
Rektor för Nynäshamns gymnasium 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 16(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

§ 27/21 NAN/2021/0016/612 

Besvarande av frågor ställda i samband med beslut om 
programutbud gymnasiet Nynäshamns kommun 2022/2023 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner yttrandet som sitt eget. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Johan Augustsson (S) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Ärendet 
Frågeställningarna i de sex punkterna ligger i linje med Socialdemokraternas tidigare väckta ärende 
från 2021-04-28 om utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium över minst 5 år framåt. Där 
yrkades att barn- och utbildningsförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för 
Nynäshamns gymnasium. Ärendet väcktes i barn- och utbildningsnämnden som då var huvudman 
för gymnasiet, och ärendet flyttades över till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden som övertog 
huvudmannaskapet för gymnasiet 2021-09-01. 
Gemensamma delar i båda ärendena är att det handlar om omvärldsanalys, marknadsföring, nya 
inriktningar för gymnasiet för att gymnasiet ska bli mer attraktivt. 

Huvudmannens roll framgår av skollagen (2010:800) 2 kap. 2 – 8b §§. Huvudmannen ansvar för att 
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats 
med stöd av denna lag samt bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Kommuner ska fördela 
resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov. 

I styrkedjan inom den svenska skolan är huvudmannens uppdrag att planera, följa upp och utveckla 
utbildningen inom hela organisationen. För det här arbetet är huvudmannen beroende av underlag 
från enheterna. Huvudmannens ansvar – att ge förutsättningarna – innebär då bland annat att 
fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar och att utbildningen är 
likvärdig. Rektors ansvar följer av 2 kap. 9 – 10 §§. Av bestämmelserna följer att det pedagogiska 
arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor och att rektorn särskilt ska verka för 
att utbildningen utvecklas (9 §). Av 10 § följer att det är rektorn som beslutar om sin enhets inre 
organisation. Det finns fler bestämmelser som reglerar vem som gör vad, men dessa bestämmelser 
klargör lagstiftarens intentioner avseende ansvarsfördelning. 

Socialdemokraternas punkter som ska besvaras, går utöver ramen för huvudmannens uppdrag att 
ge förutsättningar. Flera punkter handlar ytterst om den konkreta verksamhetens utformning och 
planering. Det är enligt skollagen rektor som äger sin inre organisation och arbete och leder arbetet. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen menar därför att punkterna i första hand är en fråga 
för ledningsgruppen inom gymnasieskolan. Det är de som kan sin verksamhet bäst och är de som 
ser vilka behov och förändringar som ger bäst effekt. 

Däremot kommer punkterna delvis, liksom förslaget för framtagande av en femårsplan för 
gymnasiet, att ingå i verksamhetsplanen 2022, som innehåller ett flertal aktiviteter som rör 
Nynäshamns gymnasium. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden kommer således att få 
återkommande uppföljningar avseende gymnasiet. Utöver det kan skolchef, under den på 
sammanträdena återkommande punkten aktuellt från förvaltningen, för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden närmare presentera gymnasiets marknadsföring. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 17(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

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

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

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

Proposition
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - besvarande av frågor ställda i samband med beslut om programutbud gymnasiet 
Nynäshamns kommun 2022/2023 
Socialdemokraternas yrkanden gällande programutbud för Nynäshamns gymnasium 

Skickas till 
Akten 
Förvaltningschef 
Skolchef 
Rektor Nynäshamns gymnasium 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 18(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

§ 28/21 NAN/2021/0107/008 

Socialdemokraternas väckande av ärende kring stödpersonal 
på gymnasiet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts beslut Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att ärendet är besvarat och lägger ärendet till 
handlingarna. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Johan Augustsson (S) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Ärendet 
Bakgrunden till det framställda yrkandet är att det inkommit skrivelser till Socialdemokraterna och 
nämnden från olika intressegrupper kopplade till Nynäshamns gymnasium avseende bland annat 
önskemål om att behålla stödresurser på nuvarande nivå. 

Huvudmannens roll framgår av skollagen (2010:800) 2 kap. 2 – 8b §§. Huvudmannen ansvar för att 
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats 
med stöd av denna lag samt bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Kommuner ska fördela 
resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov. 

Huvudmannens ansvar – att ge förutsättningarna – innebär då bland annat att fördela resurser och 
organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar och att utbildningen är likvärdig. Rektors 
ansvar följer av 2 kap. 9 – 10 §§. Av bestämmelserna följer att det pedagogiska arbetet vid en 
skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor och att rektorn särskilt ska verka för att 
utbildningen utvecklas (9 §). Av 10 § följer att det är rektorn som beslutar om sin enhets inre 
organisation. Det finns fler bestämmelser som reglerar vem som gör vad, men dessa bestämmelser 
klargör lagstiftarens intentioner avseende ansvarsfördelning. 

Socialdemokraternas framställda yrkande, går utöver ramen för huvudmannens uppdrag att ge 
förutsättningar. Flera punkter handlar ytterst om den konkreta verksamhetens utformning och 
planering. Det är enligt skollagen rektor som äger sin inre organisation och arbete och leder arbetet. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen menar därför att yrkandet i första hand är en fråga för 
ledningsgruppen inom gymnasieskolan.  

I nuläget har inte några personalförändringar gjorts, men när det framöver beslutas om personella 
förändringar är det rektors beslut, som har budgetansvaret. 

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att ärendet är besvarat och lägger ärendet till 
handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden anser att ärendet är besvarat och lägger ärendet till 
handlingarna. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 19(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

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

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag
Väckande av ärende kring stödpersonal slutligt.pdf 

Skickas till 
Akten 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens förtroendevalda 
Skolchef 
Rektor gymnasiet 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

PROTOKOLL Sida 20(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

§ 29/21 

Aktuellt från förvaltningen 
Johanna Olsson, controller och Marianne Lagestam, avdelningschef presenterade budget för 
arbetsmarknadsavdelningen att finansiering om 2,4 Mkr saknas. 

2020 togs beslut i socialnämnden om implementering av Etableringscentrum, tillskott 0,6 Mkr och 
resten har finansierats med medel från migrationsverket. 

Förslag om att äska medel i T1. Förvaltningen ser över befintliga resurser och skriver fram ett 
förslag till nämndsammanträdet 22 december 2021. 

Nina Munters föredrog vad som ska presenteras på nämndsammanträdet under Aktuellt från 
förvaltningen; statistik om gästnätter i gästhamnen, dragning om verksamhetsmark samt 
sammanställning om förfrågningar. 

(S) väckta fråga om nettokostnadsavvikelse gymnasiet kommer att besvaras på 
nämndsammanträdet. 

Skolchef kommer vid nämndsammanträdet att informera om: 

 Hur gymnasiet jobbar med marknadsföring i stort. 
 Hur gymnasiet följer upp att den garanterade timtiden hålls. 
 Hur ishockeyprofilen på gymnasiet fungerar. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

PROTOKOLL Sida 21(21) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

§ 30/21 

Övriga frågor 
Mikael Persson (L) föreslog att nämnden vid sammanträdet den 25 januari 2022 har en temadag för 
gymnasiet. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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