
 

PROTOKOLL Sida 1(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2022-08-30 kl. 09.00-12.04 

Ajournering: kl 10.37-10.47 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
Satu Goldbech (M)  
David Öberg (KD) 
Peter Wennerberg (C)  
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
Liselott Vahermägi (S) 
Mats Lindqvist (S) ersätter Johan Augustsson (S)  
Bengt Holwaster (MP) ersätter Mats Johansson (V) som deltar på distans 
Per Ranch (SN) 
Christoffer Edman (SD) 
 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Leif Öbrink (L) 
Åsa Brodin (M) 
Carina Kiejstut (KD) 
Thomas Zallin (S) 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) 
Lena Dafgård (SN) deltar på distans 
 

 

Paragrafer 
§§ 80-90 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning torsdag 1 september kl 10.00 

Underskrifter 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Ola Hägg (S) 
Justerare 

 
 
  
Karin Dellenholt 
Sekreterare    
 
 

Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-08-30 
Anslaget sätts upp: 2022-09-01             Anslaget tas ned: 2022-09-23 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL Sida 2(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
 

Övriga deltagare  
Helena Matthews, förvaltningschef 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Rikard Andersson, tf avdelningschef näringslivsavdelningen 
Johanna Olsson, controller 
Irene Odenstig, kommunikatör 
Linda Stenström, Transportföretagen, deltar § 81 
Lars Nyberg, biträdande rektor Nynäshamns gymnasium, deltar § 81 
Janet Jonsson, näringslivsutvecklare, deltar § 82 
Susanne Ortmanns, Leader Stockholmsbygd, deltar § 82 
Åsa Nygren, statistiker, kommunstyrelseförvaltningen, deltar § 83 
 
Solveig Törnblom (C) 
Anne-Li Hagman Larsson (SN) 
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Linda Stenström, Transportföretagen, deltar § 81
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PROTOKOLL Sida 3(19) 
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Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 

 
Innehållsförteckning             Sida 

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  80/22 Fastställande av dagordning 
 

  81/22 Transportföretagen – presentation 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 82/22 Medfinansiering av Leader Stockholmsbygd för programperiod 2023-2027 6 
§ 83/22 Nya indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2 8 
§ 84/22 Redovisning av kränkningar som inträffat vid Nynäshamns gymnasium och 

Campus Nynäshamn 
11 

§ 85/22 Redovisning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål 12 
§ 86/22 Redovisning av delegationsbeslut 14 
§ 87/22 Protokoll F-samverkan 2022-08-18 16 

  Informationsärenden 
 

  88/22 Politikerrapport 
 

  89/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

  90/22 Övriga frågor 
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PROTOKOLL Sida 4(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
§ 80/22 

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

Under § 90 övriga frågor: 

Mikael Persson (L) önskar informera om Svenska Hus och lokaler för Nynäshamns gymnasium.  

Ola Hägg (S) anmäler övriga frågor avseende; 
• utskick av statistik från kommunens statistiker, 
• önskemål om information av utvärdering ny förvaltare för hamnen, 
• organisationsförändringar inom utbildningsavdelningen. 

 

Efter § 81 välkomnades nya förvaltningschefen, tillika näringslivschef, Helena Matthews och fick ordet för en 
presentation. 
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§ 80/22

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

Under § 90 övriga frågor:

Mikael Persson (L) önskar informera om Svenska Hus och lokaler för Nynäshamns gymnasium.

Ola Hägg (S) anmäler övriga frågor avseende;
• utskick av statistik från kommunens statistiker,
• önskemål om information av utvärdering ny förvaltare för hamnen,
• organisationsförändringar inom utbildningsavdelningen.

Efter§ 81 välkomnades nya förvaltningschefen, tillika näringslivschef, Helena Matthews och fick ordet för en
presentation.



 

PROTOKOLL Sida 5(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
§ 81/22  

Transportföretagen – presentation 
Transportföretagen informerar om sjöfartsprogrammet - gymnasieutbildning. 

Transportföretagen har även samarbete med Chalmers tekniska högskola och Linnéuniversitetet för vidare 
studier. 

Ansökan om YH-utbildningar från privata aktörer har förekommit. 
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§ 81/22

Transportföretagen - presentation
Transportföretagen informerar om sjöfartsprogrammet - gymnasieutbildning.

Transportföretagen har även samarbete med Chalmers tekniska högskola och Linneuniversitetet för vidare
studier.

Ansökan om YH-utbildningar från privata aktörer har förekommit.



 

PROTOKOLL Sida 6(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
§ 82/22 KS/2021/0205/140 

Medfinansiering av Leader Stockholmsbygd för programperiod 
2023-2027 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att  

1 godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att omfatta hela Nynäshamns kommun, 
så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte som tidigare endast 
landsbygd och skärgårdsområden,  

2. godta fortsatt deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 2023 till 
och med 2027, 

3. avsätta 345 000 kr årligen för perioden 2023 till och med 2027 vilket motsvarar kommunens 
medfinansiering som ska beaktas i kommande budgetar inom näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens budgetram. 

4. nominera näringslivsutvecklare Janet Jonsson till ledamot av styrelsen för Leader 
Stockholmsbygd samt nominera avdelningschef för näringslivsavdelningen till ersättare.  

 

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutspunkt 1 och inkommer med ett särskilt yttrande som biläggs protokollet 
såsom bilaga A.  

Protokollsanteckningar 
Leader Stockholmsbygd och näringslivsutvecklare presenterade projektet och den nu föreslagna utvidgningen 
av samarbetsområdet till att omfatta stadskärnan.  

Ärendet 
Med utgångspunkt i den formulerade strategin för Leader Stockholmsbygd 2023-2027 kommer projekt inom 
Leader Stockholmsbygd arbeta för hur vår region och landsbygd kan utvecklas och skötas. Detta med hjälp 
av insatser och aktiviteter ledda från regionalt håll för att främja en hållbar utveckling inom områden som vi 
från förvaltningens sida anser ligger helt i linje med den utveckling vi ämnar jobba för och den potential vår 
landsbygd har. 

Förvaltningens bedömning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har till detta yttrande tagit emot den nya strategin för Leader 
Stockholmsbygd 2023-2027. Jordbruksverket rangordnade Leader Stockholmsbygds strategi till den tredje 
främsta av 40 inlämnade strategier och vi tilldelades hela den budget vi ansökte om vilket var 44 miljoner kr. 
 
Strategins syfte och mål ligger helt i linje med det arbete Nynäshamns kommun har till grund för sin 
landsbygdsutveckling i kommunen. Med strategins tillhörande och noga analysarbete finner vi att Leaders 
Stockholmsbygd ger oss tillgång till många viktiga verktyg och etablerade arbetssätt för att jobba i rätt 
riktning och hantering av stora frågor kopplade till landsbygdsutveckling, landsbygdens näringslivsutveckling, 
lokal- och regional livsmedelsförsörjning, hållbarhetsarbeten, arbetsmarknadsåtgärder, kompetensutveckling 
och lokal- och rikstäckande krisberedskap. 

Leaders Stockholmsbygds strategi delar många beröringspunkter och är en viktig förlängning av Landsbygds- 
och Skärgårdsstrategin och den regionala Livsmedelsstrategin bland annat, som i sin tur har sin 
utgångspunkt i RUFS 2050. 

Fortsättning och uppföljning 
Arbetet med genomföranden av projekt i kommunen kopplat till Leader Stockholmsbygd genomförs i 
huvudsak enskilt av eller i samarbeten med föreningar, organisationer, näringsliv och offentlig sektor. 
Uppdraget planeras fortgå i Näringslivsavdelningens regi i samarbete med referensgrupp med utvalda 
tjänstemän i ett eventuellt Leaderråd för större spridning och information om projektformens potential 
och möjligheter. Ytterligare uppdatering om aktiviteter för spridning och engagemang kommer 
löpande att utvecklas. 
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§ 82/22 KS/2021/0205/140

Medfinansiering av Leader Stockholmsbygd för programperiod
2023-2027
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att

l godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att omfatta hela Nynäshamns kommun,
så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte som tidigare endast
landsbygd och skärgårdsområden,

2. godta fortsatt deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 2023 till
och med 2027,

3. avsätta 345 000 kr årligen för perioden 2023 till och med 2027 vilket motsvarar kommunens
medfinansiering som ska beaktas i kommande budgetar inom näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens budgetram.

4. nominera näringslivsutvecklare Janet Jonsson till ledamot av styrelsen för Leader
Stockholmsbygd samt nominera avdelningschef för näringslivsavdelningen till ersättare.

Reservationer och särskilda yttranden
Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutspunkt l och inkommer med ett särskilt yttrande som biläggs protokollet
såsom bilaga A.

Protokollsanteckningar
Leader Stockholmsbygd och näringslivsutvecklare presenterade projektet och den nu föreslagna utvidgningen
av samarbetsområdet till att omfatta stadskärnan.

Ärendet
Med utgångspunkt i den formulerade strategin för Leader Stockholmsbygd 2023-2027 kommer projekt inom
Leader Stockholmsbygd arbeta för hur vår region och landsbygd kan utvecklas och skötas. Detta med hjälp
av insatser och aktiviteter ledda från regionalt håll för att främja en hållbar utveckling inom områden som vi
från förvaltningens sida anser ligger helt i linje med den utveckling vi ämnar jobba för och den potential vår
landsbygd har.

Förvaltningens bedömning
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har till detta yttrande tagit emot den nya strategin för Leader
Stockholmsbygd 2023-2027. Jordbruksverket rangordnade Leader Stockholmsbygds strategi till den tredje
främsta av 40 inlämnade strategier och vi tilldelades hela den budget vi ansökte om vilket var 44 miljoner kr.

Strategins syfte och mål ligger helt i linje med det arbete Nynäshamns kommun har till grund för sin
landsbygdsutveckling i kommunen. Med strategins tillhörande och noga analysarbete finner vi att Leaders
Stockholmsbygd ger oss tillgång till många viktiga verktyg och etablerade arbetssätt för att jobba i rätt
riktning och hantering av stora frågor kopplade till landsbygdsutveckling, landsbygdens näringslivsutveckling,
lokal- och regional livsmedelsförsörjning, hållbarhetsarbeten, arbetsmarknadsåtgärder, kompetensutveckling
och lokal- och rikstäckande krisberedskap.

Leaders Stockholmsbygds strategi delar många beröringspunkter och är en viktig förlängning av Landsbygds-
och Skärgårdsstrategin och den regionala Livsmedelsstrategin bland annat, som i sin tur har sin
utgångspunkt i RUFS 2050.

Fortsättning och uppföljning
Arbetet med genomföranden av projekt i kommunen kopplat till Leader Stockholmsbygd genomförs i
huvudsak enskilt av eller i samarbeten med föreningar, organisationer, näringsliv och offentlig sektor.
Uppdraget planeras fortgå i Näringslivsavdelningens regi i samarbete med referensgrupp med utvalda
tjänstemän i ett eventuellt Leaderråd för större spridning och information om projektformens potential
och möjligheter. Ytterligare uppdatering om aktiviteter för spridning och engagemang kommer
löpande att utvecklas.



 

PROTOKOLL Sida 7(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att  

1 godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att omfatta hela Nynäshamns kommun, 
så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte som tidigare endast 
landsbygd och skärgårdsområden,  

2. godta fortsatt deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 2023 till 
och med 2027, 

3. avsätta 345 000 kr årligen för perioden 2023 till och med 2027 vilket motsvarar kommunens 
medfinansiering som ska beaktas i kommande budgetar inom näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens budgetram. 

4. nominera näringslivsutvecklare Janet Jonsson till ledamot av styrelsen för Leader 
Stockholmsbygd samt nominera avdelningschef för näringslivsavdelningen till ersättare.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att  

1 godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att omfatta hela Nynäshamns kommun, 
så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte som tidigare endast 
landsbygd och skärgårdsområden,  

2. godta fortsatt deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 2023 till 
och med 2027, 

3. avsätta 345 000 kr årligen för perioden 2023 till och med 2027 vilket motsvarar kommunens 
medfinansiering som ska beaktas i kommande budgetar inom näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens budgetram. 

4. nominera näringslivsutvecklare Janet Jonsson till ledamot av styrelsen för Leader 
Stockholmsbygd samt nominera avdelningschef för näringslivsavdelningen till ersättare.  

Yrkanden 
Mikael Persson (L), Håkan Svanberg (M), Peter Wennerberg (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Per Ranch (SN) yrkar på avslag till punkt 1. godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att 
omfatta hela Nynäshamns kommun, så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte 
som tidigare endast landsbygd och skärgårdsområden, samt yrkar bifall till övriga beslutspunkter 2-4. 

Propositionsordning 
Ordförande fastställer följande propositionsordning;  

1. bifall till arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 1 eller bifall till Per Ranch (SN) yrkande till att avslå 
punkt 1, 

2. bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 2-4. 

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

Beslutsunderlag 
Beslut från KS § 169 2021-05-19 intentionsavtal hösten 2021 
Leader-2016-2021 Nynäshamn 
Leader medfinans Nynäshamn 
Strategi 2023-2027 Leader Stockholmsbygd 
Leaderprojekt hela Leader Stockholmsbygd 2016-2021 
Leader Sthlmsbygd kvantitativa målvärden 
 

Skickas till 
Akten 
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Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att

l godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att omfatta hela Nynäshamns kommun,
så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte som tidigare endast
landsbygd och skärgårdsområden,

2. godta fortsatt deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 2023 till
och med 2027,

3. avsätta 345 000 kr årligen för perioden 2023 till och med 2027 vilket motsvarar kommunens
medfinansiering som ska beaktas i kommande budgetar inom näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens budgetram.

4. nominera näringslivsutvecklare Janet Jonsson till ledamot av styrelsen för Leader
Stockholmsbygd samt nominera avdelningschef för näringslivsavdelningen till ersättare.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att

l godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att omfatta hela Nynäshamns kommun,
så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte som tidigare endast
landsbygd och skärgårdsområden,

2. godta fortsatt deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under perioden 2023 till
och med 2027,

3. avsätta 345 000 kr årligen för perioden 2023 till och med 2027 vilket motsvarar kommunens
medfinansiering som ska beaktas i kommande budgetar inom näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens budgetram.

4. nominera näringslivsutvecklare Janet Jonsson till ledamot av styrelsen för Leader
Stockholmsbygd samt nominera avdelningschef för näringslivsavdelningen till ersättare.

Yrkanden
Mikael Persson (L), Håkan Svanberg (M), Peter Wennerberg (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.

Per Ranch (SN) yrkar på avslag till punkt l. godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att
omfatta hela Nynäshamns kommun, såsamarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte
som tidigare endast landsbygd och skärgårdsområden, samt yrkar bifall till övriga beslutspunkter 2-4.

Propositionsordning
Ordförande fastställer följande propositionsordning;

l. bifall till arbetsutskottets förslag till beslut i punkt l eller bifall till Per Ranch (SN) yrkande till att avslå
punkt l,

2. bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 2-4.

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

Beslutsunderlag
Beslut från KS§ 169 2021-05-19 intentionsavtal hösten 2021
Leader-2016-2021 Nynäshamn
Leader medfinans Nynäshamn
Strategi 2023-2027 Leader Stockholmsbygd
Leaderprojekt hela Leader Stockholmsbygd 2016-2021
Leader Sthlmsbygd kvantitativa målvärden

Skickas till
Akten



 

PROTOKOLL Sida 8(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
§ 83/22 NAN/2022/0186/012 

Nya indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför 
tertialrapport 2 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. lägga till följande indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2, 2022:  

A. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 
B. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor, andel 

(%)  
C. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel (%)  
D. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)  
E. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 
F. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, andel (%) 
G. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel (%)  
H. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 
Med tillägg av Socialdemokraternas yrkade indikatorer: 

• Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 
år, hemkommun, andel (%) 

• Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 

Reservationer och särskilda yttranden 
Socialdemokraterna inkommer med yrkanden avseende uppföljningsvärden i Kolada för ungdomar i 
gymnasieåldern som biläggs protokollet såsom bilaga B.  

Protokollsanteckningar 
Christoffer Edman (SD) poängterar att alla ungdomar i gymnasieålder ska omfattas av statistiken, även 
ungdomar som inte har kommit in på någon gymnasieutbildning.  

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen fick vid det extrainsatta sammanträdet 14 juni 2022 i uppdrag 
att ta fram förslag till nya indikatorer som mäter andelen av alla elever på Nynäshamns gymnasium och alla 
kommunens ungdomar i gymnasieåldern som tar gymnasieexamen, samt hur dessa indikatorer ska kunna 
implementeras. Väljer man att utöka befintlig indikator ”Andelen avgångselever i samtliga nationella program 
med en gymnasieexamen”, behöver målet om 90 % ses över. Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 2022. 
 
Den 25 januari 2022 beslutade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att anta den Verksamhetsplan 2022 
som näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram. Verksamhetsplanen 2022 beskriver de mål, 
aktiviteter och indikatorer nämnden har att rapportera vid tertialuppföljningar. I Verksamhetsplanen 2022 
fanns avseende Nynäshamns gymnasium under nämndmålet ”Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas 
varje skoldag” indikatorn ”Andelen avgångselever i samtliga nationella program med en gymnasieexamen”. 
Indikatorn är beslutad av kommunfullmäktige, och överfördes från barn- och utbildningsnämnden till 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i samband med att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
startade 1 september 2022. Denna indikator kan inte ändras av nämnden, eftersom det är en indikator som 
har beslutats av kommunfullmäktige. Däremot kan nämnden föreslå kommunfullmäktige en specifik ändring, 
och kommunfullmäktige kan därefter besluta om ny eller förändrad indikator.  
 
Eftersom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden önskar att nya indikatorer ska inkluderas och beaktas 
från Tertialrapport 2, 2022, är det inte tidsmässigt möjligt att ändra eller komplettera indikatorer via 
kommunfullmäktige, utan nämnden kan istället komplettera nuvarande indikator med ytterligare indikatorer 
där andra elevgrupper omfattas och där annat målvärde sätts. 
 
Nya indikatorer tas fram utifrån befintliga och offentliga statistikkällor såsom Kolada eller 
Statistikmyndigheten SCB, för jämförbarhet över tid och med andra kommuner. Indikatorer kan vara av 
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§ 83/22 NAN/2022/0186/012

Nya indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför
tertialrapport 2
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:
l. lägga till följande indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2, 2022:

A. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel(%)
B. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor, andel

(%)
C. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel(%)
D. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel(%)
E. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel(%)
F. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, andel (%)
G. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel(%)
H. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel(%)
Med tillägg av Socialdemokraternas yrkade indikatorer:

• Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4
år, hemkommun, andel (%)

• Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel(%)

Reservationer och särskilda yttranden
Socialdemokraterna inkommer med yrkanden avseende uppföljningsvärden i Kolada för ungdomar i
gymnasieåldern som biläggs protokollet såsom bilaga B.

Protokollsanteckningar
Christoffer Edman (SD) poängterar att alla ungdomar i gymnasieålder ska omfattas av statistiken, även
ungdomar som inte har kommit in på någon gymnasieutbildning.

Ärendet
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen fick vid det extrainsatta sammanträdet 14 juni 2022 i uppdrag
att ta fram förslag till nya indikatorer som mäter andelen av alla elever på Nynäshamns gymnasium och alla
kommunens ungdomar i gymnasieåldern som tar gymnasieexamen, samt hur dessa indikatorer ska kunna
implementeras. Väljer man att utöka befintlig indikator "Andelen avgångselever i samtliga nationella program
med en gymnasieexamen", behöver målet om 90 % ses över. Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 2022.

Den 25 januari 2022 beslutade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att anta den Verksamhetsplan 2022
som näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram. Verksamhetsplanen 2022 beskriver de mål,
aktiviteter och indikatorer nämnden har att rapportera vid tertialuppföljningar. I Verksamhetsplanen 2022
fanns avseende Nynäshamns gymnasium under nämndmålet "Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas
varje skoldag" indikatorn "Andelen avgångselever i samtliga nationella program med en gymnasieexamen".
Indikatorn är beslutad av kommunfullmäktige, och överfördes från barn- och utbildningsnämnden till
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i samband med att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
startade l september 2022. Denna indikator kan inte ändras av nämnden, eftersom det är en indikator som
har beslutats av kommunfullmäktige. Däremot kan nämnden föreslå kommunfullmäktige en specifik ändring,
och kommunfullmäktige kan därefter besluta om ny eller förändrad indikator.

Eftersom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden önskar att nya indikatorer ska inkluderas och beaktas
från Tertialrapport 2, 2022, är det inte tidsmässigt möjligt att ändra eller komplettera indikatorer via
kommunfullmäktige, utan nämnden kan istället komplettera nuvarande indikator med ytterligare indikatorer
där andra elevgrupper omfattas och där annat målvärde sätts.

Nya indikatorer tas fram utifrån befintliga och offentliga statistikkällor såsom Kolada eller
Statistikmyndigheten SCB, för jämförbarhet över tid och med andra kommuner. Indikatorer kan vara av
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informationskaraktär, det vill säga vara en mätpunkt som ger näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden viss 
information, men där nämnden inte har rådighet att påverka utfallet, eller resultatindikatorer där näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden har möjlighet att påverka utfallet med olika åtgärder.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. lägga till följande indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2, 2022:  

A. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 
B. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor, andel 

(%)  
C. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel (%)  
D. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)  
E. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 
F. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, andel (%) 
G. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel (%)  
H. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. lägga till följande indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2, 2022:  

A. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 
B. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor, andel 

(%)  
C. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel (%)  
D. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)  
E. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 
F. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, andel (%) 
G. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel (%)  
H. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Yrkanden 
Socialdemokraterna yrkar att följande indikatorer från Kolada läggs till: 
- Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 
- Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%) 
 
Per Ranch (SN) yrkar att nämnden ska ha nyckeltal från Kolada som möjliggör jämförelser med övriga 
kommuner. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning;  

1. bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut, 
2.  bifall eller avslag till Socialdemokraternas yrkande om tillägg av två indikatorer: 

• Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

• Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägg av Socialdemokraternas 
yrkande om tillägg av två indikatorer: 

• Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

• Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 
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Sida 9(19)

informationskaraktär, det vill säga vara en mätpunkt som ger näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden viss
information, men där nämnden inte har rådighet att påverka utfallet, eller resultatindikatorer där näringslivs-
och arbetsmarknadsnämnden har möjlighet att påverka utfallet med olika åtgärder.

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:
l. lägga till följande indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2, 2022:

A. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel(%)
B. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor, andel

(%)
C. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel(%)
D. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel(%)
E. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel(%)
F. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, andel (%)
G. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel(%)
H. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel(%)

Arbetsutskottets förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:
l. lägga till följande indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2, 2022:

A. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel(%)
B. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor, andel

(%)
C. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel(%)
D. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel(%)
E. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel(%)
F. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, andel (%)
G. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel(%)
H. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel(%)

Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar att följande indikatorer från Kolada läggs till:
- Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år,
hemkommun, andel (%)
- Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)

Per Ranch (SN) yrkar att nämnden ska ha nyckeltal från Kolada som möjliggör jämförelser med övriga
kommuner.

Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning;

l. bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut,
2. bifall eller avslag till Socialdemokraternas yrkande om tillägg av två indikatorer:

• Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

• Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel(%)

Proposition
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägg av Socialdemokraternas
yrkande om tillägg av två indikatorer:

• Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

• Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel(%)
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Beslutsunderlag 
220811 Nyckeltal gymnasiet 

Skickas till 
Akten 
Statistiker 
Skolchef 
Rektor gymnasiet 
 

  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-30

Sida 10(19)

Beslutsunderlag
220811 Nyckeltal gymnasiet
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§ 84/22 NAN/2022/0188/606 

Redovisning av kränkningar som inträffat vid Nynäshamns 
gymnasium och Campus Nynäshamn 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
 
 

Protokollsanteckning 
Enligt ordförandens mening ska beslutet ha följande lydelse: 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden  

1. godtar förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna. 
 
Enligt justerarens mening behandlades inte ärendet vid det aktuella sammanträdet.  

Justeringen överlåtes till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden som får avgöra hur den aktuella 
paragrafen ska justeras.  

 

Ärendet 
Nedan sammanställning avser antal kränkningar och status i hanteringen av dessa vid Nynäshamns 
gymnasium samt Campus Nynäshamns perioden från 1 september 2021 till 1 augusti 2022. 
 
Nynäshamns gymnasium 
 
Nynäshamns gymnasium har två ärenden avseende kränkningar som är hanterade. 
 
På gymnasiet arbetar man aktivt med frågan. Det finns dock ett orosmoln, där man tror att det finns en 
mindre benägenhet att informera personal när kränkningar inträffar. Rent spekulativt antar man att det är en 
samhällstrend, att eleverna hellre är tysta än talar med personal. 
 
Campus Nynäshamn 
 
Campus Nynäshamn har inga ärenden avseende kränkningar. 
 
Se bilagan CN rapport kränkningar 2021_2022. 
 
En förklaring till det låga antalet kränkningar kan hänföras till att verksamheterna har haft distansstudier.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

1. godtar förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Gymnasiet - plan mot kränkande behandling 2022-2023 rutin 
Campus likabehandlingsplan 22-23 
CN rapport kränkningar 2021_2022 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 84/22 NAN/2022/0188/606

Redovisning av kränkningar som inträffat vid Nynäshamns
gymnasium och Campus Nynäshamn
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Protokollsanteckning
Enligt ordförandens mening ska beslutet ha följande lydelse:
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

l. godtar förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna.

Enligt justerarens mening behandlades inte ärendet vid det aktuella sammanträdet.

Justeringen överlåtes till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden som får avgöra hur den aktuella
paragrafen ska justeras.

Ärendet
Nedan sammanställning avser antal kränkningar och status i hanteringen av dessa vid Nynäshamns
gymnasium samt Campus Nynäshamns perioden från l september 2021 till l augusti 2022.

Nynäshamns gymnasium

Nynäshamns gymnasium har två ärenden avseende kränkningar som är hanterade.

Pågymnasiet arbetar man aktivt med frågan. Det finns dock ett orosmoln, där man tror att det finns en
mindre benägenhet att informera personal när kränkningar inträffar. Rent spekulativt antar man att det är en
samhällstrend, att eleverna hellre är tysta än talar med personal.

Campus Nynäshamn

Campus Nynäshamn har inga ärenden avseende kränkningar.

Sebilagan CNrapport kränkningar 2021_2022.

En förklaring till det låga antalet kränkningar kan hänföras till att verksamheterna har haft distansstudier.

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

l. godtar förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Gymnasiet - plan mot kränkande behandling 2022-2023 rutin
Campus likabehandlingsplan 22-23
CNrapport kränkningar 2021_2022

Skickas till
Akten
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§ 85/22 NAN/2022/0013/108 

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

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna synpunkter, förslag och klagomål när de inkommit samt besvarats. Redovisningen 
avser vad som inkommit efter 2022-06-13, när förra redovisningen sammanställdes till näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
 

1. Dnr NAN/2022/0013/108-22 Synpunkt och svar angående upphandlade avtal, inkom 2022- 
06-29 och besvarades 2022-06-29 av Mikael Persson (L). 

 
2. Dnr NAN/2022/0013/108-23 Svar. YH-utbildning, Campus Nynäshamn, inkom 2022-07-11 

och besvarades 2022-07-11 av Mikael Persson (L). 
 

3.   Dnr NAN/2022/0013/108-24 Båttvätten, inkom 2022-07-28 och besvarades 2022-07-28 av 
enhetschef gästhamn och besökscenter Rikard Andersson. 

 
4. Dnr NAN/2022/0013/108-25 Frejas holme och restaurang Rotundan, inkom 2022-08-02. 

Innehåller omfattade frågeställningar som omfattar mark- och exploatering. Frågan är 
skickad vidare till förvaltningschef för hantering. 

 
5. Dnr NAN/2022/0013/108-26 Trött på alla tillsägelser – Aktivitetshuset Idun, inkom 2022-08- 

04 och besvarades 2022-08-04 av Mikael Persson (L) samt 2022-08-05 av gruppchef 
Aktivitetshuset Idun. 

 
6. Dnr NAN/2022/0013/108-27 Klagomål kring datorer på Idun Aktivitetshus samt svar. Detta 

ärende är ihopkopplat med NAN/2022/0013/108-26 och är besvarat enligt ovan. 
 

7. Dnr NAN/2022/0013/108-28 Gästhamnens rutiner och dockspot, inkom 2022-08-11 och 
besvarades 2022-08-12 av gästhamnsföreståndare. 

 
8. Dnr NAN/2022/0013/108-29 Transgender har inga rättigheter i Nynäshamns kommun, 

inkom 2022-08-15 och kommer hanteras via skolledningen genom dialog och möten. 
 

9. Dnr NAN/2022/0121/108-11 E-tjänst – Klagomål gymnasiet, inkom 2022-06-17 och 
besvarades 2022-06-21 av rektor på gymnasiet. 

 
10. Dnr NAN/2022/0121/108-12 Klagomål – Nu räcker det, inkom 2022-06-22 och besvarades 

2022-06-22 av Mikael Persson (L). 
 

11. Dnr NAN/2022/0121/108-13 Noll tolerans enligt lag, inkom 2022-06-26 och har besvarats 
tillsammans med ärende NAN/2022/0121/108-14. 

 
12. Dnr NAN/2022/0121/108-14 Mejlkonversation mellan vårdnadshavare och politiker kring 

situation i gymnasiet, inkom 2022-06-26 och besvarades 2022-06-29 av Ola Hägg (S) samt 
2022-06-30 av Emma Solander (MP). 

 
13. Dnr NAN/2022/0121/108-15 Synpunkt och svar – Ang. om att öka elevantalet på 

gymnasieskolan i Nynäshamn, inkom 2022-07-06 och besvarades 2022-07-08.
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§ 85/22 NAN/2022/0013/108

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

Ärendet
Nedan redovisas inkomna synpunkter, förslag och klagomål när de inkommit samt besvarats. Redovisningen
avser vad som inkommit efter 2022-06-13, när förra redovisningen sammanställdes till näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden.

l. Dnr NAN/2022/0013/108-22 Synpunkt och svar angående upphandlade avtal, inkom 2022-
06-29 och besvarades 2022-06-29 av Mikael Persson (L).

2. Dnr NAN/2022/0013/108-23 Svar. YH-utbildning, Campus Nynäshamn, inkom 2022-07-11
och besvarades 2022-07-11 av Mikael Persson (L).

3. Dnr NAN/2022/0013/108-24 Båttvätten, inkom 2022-07-28 och besvarades 2022-07-28 av
enhetschef gästhamn och besökscenter Rikard Andersson.

4. Dnr NAN/2022/0013/108-25 Frejas holme och restaurang Rotundan, inkom 2022-08-02.
Innehåller omfattade frågeställningar som omfattar mark- och exploatering. Frågan är
skickad vidare till förvaltningschef för hantering.

5. Dnr NAN/2022/0013/108-26 Trött på alla tillsägelser - Aktivitetshuset Idun, inkom 2022-08-
04 och besvarades 2022-08-04 av Mikael Persson (L) samt 2022-08-05 av gruppchef
Aktivitetshuset Idun.

6. Dnr NAN/2022/0013/108-27 Klagomål kring datorer påIdun Aktivitetshus samt svar. Detta
ärende är ihopkopplat med NAN/2022/0013/108-26 och är besvarat enligt ovan.

7. Dnr NAN/2022/0013/108-28 Gästhamnens rutiner och dockspot, inkom 2022-08-11 och
besvarades 2022-08-12 av gästhamnsföreståndare.

8. Dnr NAN/2022/0013/108-29 Transgender har inga rättigheter i Nynäshamnskommun,
inkom 2022-08-15 och kommer hanteras via skolledningen genom dialog och möten.

9. Dnr NAN/2022/0121/108-11 E-tjänst - Klagomål gymnasiet, inkom 2022-06-17 och
besvarades 2022-06-21 av rektor på gymnasiet.

10. Dnr NAN/2022/0121/108-12 Klagomål - Nu räcker det, inkom 2022-06-22 och besvarades
2022-06-22 av Mikael Persson (L).

11. Dnr NAN/2022/0121/108-13 Noll tolerans enligt lag, inkom 2022-06-26 och har besvarats
tillsammans med ärende NAN/2022/0121/108-14.

12. Dnr NAN/2022/0121/108-14 Mejlkonversation mellan vårdnadshavare och politiker kring
situation i gymnasiet, inkom 2022-06-26 och besvarades 2022-06-29 av Ola Hägg (S) samt
2022-06-30 av Emma Selander (MP).

13. Dnr NAN/2022/0121/108-15 Synpunkt och svar - Ang. om att öka elevantalet på
gymnasieskolan i Nynäshamn, inkom 2022-07-06 och besvarades 2022-07-08.



 

PROTOKOLL Sida 13(19) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 

           

 
14. Dnr NAN/2022/0121/108-16 Sv. Noll tolerans enligt lag, inkom 2022-07-11 och 

besvarades 2022-07-11. 
 

15. Dnr NAN/2022/0121/108-17 Re: Sv: Noll tolerans enligt lag, registrerat 
2022-07-13, innehåller samma svar som ovan nämnda 
NAN/2022/0121/108-16. 

 
16. Dnr NAN/2022/0121/108-18 Svar Noll tolerans enligt lag, innehåller svar på ovan 

nämnda NAN/2022/0121/108-17. 
 

17. Dnr NAN/2022/0121/108-19 Angående sekretess, Noll tolerans enligt lag, inkom 
2022-07-13 och är hanterat av skolchef och rektor. 

 
18. Dnr NAN/2022/0121/108-20 Synpunkt rörande pågående ärende på 

gymnasiet, inkom 2022-08-08 och besvarades 2022-08-08 av skolchef. 

 
Enligt beslut § 74 vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-06-21 
gavs förvaltningen i uppdrag att återkoppla till nämnden avseende obesvarade ärenden till 
sammanträdet den 30 augusti 2022. 

Nedan följer en lista på de berörda ärendena samt återkoppling om svar. 

1. Dnr NAN/2022/0013/108-19 – Besvarades 2022-06-14 av gästhamnsföreståndare. 
2. Dnr NAN/2022/0121/108-7 – Ej besvarat då kontaktuppgifter saknas. 
3. Dnr NAN/2022/0121/108-8 – Ej besvarat då personen valt att vara anonym. 
4. Dnr NAN/2022/0121/108-9 – Ej besvarat, ärendet kopplas till fler registrerade 

klagomål och har därigenom blivit besvarade. 
5. Dnr NAN/2022/0121/108-10 – Ej besvarat, ärendet kopplas till fler registrerade klagomål 

och har därigenom blivit besvarade. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar förvaltningens redovisning och lägger den till 
handlingarna. 
  

Skickas till 
Akten 
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14. Dnr NAN/2022/0121/108-16 Sv. Noll tolerans enligt lag, inkom 2022-07-11 och
besvarades 2022-07-11.

15. Dnr NAN/2022/0121/108-17 Re: Sv: Noll tolerans enligt lag, registrerat
2022-07-13, innehåller samma svar som ovan nämnda
NAN/2022/0121/ l 08-16.

16. Dnr NAN/2022/0121/108-18 Svar Noll tolerans enligt lag, innehåller svar på ovan
nämnda NAN/2022/0121/108-17.

17. Dnr NAN/2022/0121/108-19 Angående sekretess, Noll tolerans enligt lag, inkom
2022-07-13 och är hanterat av skolchef och rektor.

18. Dnr NAN/2022/0121/108-20 Synpunkt rörande pågående ärende på
gymnasiet, inkom 2022-08-08 och besvarades 2022-08-08 av skolchef.

Enligt beslut§ 74 vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-06-21
gavs förvaltningen i uppdrag att återkoppla till nämnden avseende obesvarade ärenden till
sammanträdet den 30 augusti 2022.

Nedan följer en lista på de berörda ärendena samt återkoppling om svar.

l. Dnr NAN/2022/0013/108-19 - Besvarades 2022-06-14 av gästhamnsföreståndare.
2. Dnr NAN/2022/0121/108-7 - Ej besvarat då kontaktuppgifter saknas.
3. Dnr NAN/2022/0121/108-8 - Ej besvarat då personen valt att vara anonym.
4. Dnr NAN/2022/0121/108-9 - Ej besvarat, ärendet kopplas till fler registrerade

klagomål och har därigenom blivit besvarade.
5. Dnr NAN/2022/0121/108-10- Ej besvarat, ärendet kopplas till fler registrerade klagomål

och har därigenom blivit besvarade.

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godtar förvaltningens redovisning och lägger den till
handlingarna.

Skickas till
Akten
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§ 86/22 NAN/2022/0009/002 

Redovisning av delegationsbeslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. 
 

Ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut tagna i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen sedan förra 
redovisningen 2022-06-13: 
 
NAN/2022/0009/002-43  
Beslut om placering på Gymnasiesärskolan har tagits med stöd av punkt 11.2.1 näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. 
 
NAN/2022/0009/002-45 
Beslut om investeringsmedel upp till tio prisbasbelopp inom budgetram IDUN gymnaseisärskola har 
tagits med stöd av punkt 11.2.1 näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. 
 
NAN/2022/0009/002-47 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Trädgårdsmästare, har tagits med stöd av punkt 3.1.1 i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning. Trädgårdsmästare YH01511-1, kurs: Entreprenörskap och försäljning. 
 
NAN/2022/0009/002-48 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Trädgårdsmästare, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning. Trädgårdsmästare YH01511-2, Kurs: Trädvård och beskärning. 
 
NAN/2022/0009/002-49 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Trädgårdsmästare, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning. Trädgårdsmästare YH01511-1, Kurs: Planering och gestaltning. 
 
NAN/2022/0009/002-50 
Bslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Trädgårdsmästare, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning. Trädgårdsmästare YH01511-1, Kurs: Grön infrastruktur i staden. 
 
NAN/2022/0009/002-51 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Behandlingspedagog, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. YH-01789-1, Socialt arbete - yrkesintro, organisation. 
 
NAN/2022/0009/002-52 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Behandlingspedagog, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Behandlingspedagog YH-01789-1, Etik, värdegrund 
och förhållningssätt. 
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§ 86/22

Redovisning av delegationsbeslut
NAN/2022/0009/002

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

l. lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen sedan förra
redovisningen 2022-06-13:

NAN/2022/0009/002-43
Beslut om placering på Gymnasiesärskolan har tagits med stöd av punkt 11.2.1 näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning.

NAN/2022/0009/002-45
Beslut om investeringsmedel upp till tio prisbasbelopp inom budgetram IDUN gymnaseisärskola har
tagits med stöd av punkt 11.2.1 näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning.

NAN/2022/0009/002-47
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen
Trädgårdsmästare, har tagits med stöd av punkt 3.1.1 i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens
delegationsordning. Trädgårdsmästare YH01511-1, kurs: Entreprenörskap och försäljning.

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

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

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

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

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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NAN/2022/0009/002-53 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Behandlingspedagog, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Behandlingspedagog YH-01789-1, Juridik och 
dokumentation. 
 
NAN/2022/0009/002-54 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Automationstekniker, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Automationstekniker YH1590-2, Matematik för 
tekniker. 
 
NAN/2022/0009/002-55 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Automationstekniker, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Automationstekniker YH1590-2, Elteknik. 
 
NAN/2022/0009/002-56 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Automationsspecialist, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Automationsspecialist YH1590-1, System- och 
funktionsanalys 
 
NAN/2022/0009/002-57 
Beslut om avskrivning av fordran upp till fyra prisbasbelopp, har tagits med stöd av punkt 2.1 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Delegat avdelningschef 
näringslivsavdelningen. Avser ett flertal båt- och förtöjningsplatser för 2021. 
 
NAN/2022/0009/002-59 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Marintekniker, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning. Marinteknisk utbildning YH01602-2001-1 termin 3. 
 
NAN/2022/0009/002-60 
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen 
Marintekniker, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning. Marinteknisk utbildning YH01602-2001-2, termin 1 ht 22. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna. 
  

Skickas till 
Akten 
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NAN/2022/0009/002-53
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen
Behandlingspedagog, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Behandlingspedagog YH-01789-1, Juridik och
dokumentation.

NAN/2022/0009/002-54
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen
Automationstekniker, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Automationstekniker YH1590-2, Matematik för
tekniker.

NAN/2022/0009/002-55
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen
Automationstekniker, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Automationstekniker YH1590-2, Elteknik.

NAN/2022/0009/002-56
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen
Automationsspecialist, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Automationsspecialist YH1590-1, System- och
funktionsanalys

NAN/2022/0009/002-57
Beslut om avskrivning av fordran upp till fyra prisbasbelopp, har tagits med stöd av punkt 2.1
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Delegat avdelningschef
näringslivsavdelningen. Avser ett flertal båt- och förtöjningsplatser för 2021.

NAN/2022/0009/002-59
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen
Marintekniker, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens
delegationsordning. Marinteknisk utbildning YH01602-2001-1 termin 3.

NAN/2022/0009/002-60
Beslut om direktupphandling av kursledare/lärare inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen
Marintekniker, har tagits med stöd av punkt nr 3.1.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens
delegationsordning. Marinteknisk utbildning YH01602-2001-2, termin l ht 22.

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

l. lägga redovisningen av delegationsbesluten till handlingarna.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 87/22 NAN/2022/0010/021 

Protokoll F-samverkan 2022-08-18 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan  
2022-08-18 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 protokollet 
från F-samverkan 2022-08-18. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan  
2022-08-18 till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
220818 Protokoll F-samverkan 
 

Skickas till 
Akten 
  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-30

Sida 16(19)

§ 87/22

Protokoll F-samverkan 2022-08-18

NAN/2022/0010/021

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan
2022-08-18 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 protokollet
från F-samverkan 2022-08-18.

Förvaltningens förslag ti l l beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan
2022-08-18 till handlingarna.

Besiutsunderlag
220818 Protokoll F-samverkan

Skickas ti l l
Akten

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 88/22  

Politikerrapport 
Ingen politikerrapport föredrogs.  
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§ 88/22

Politikerrapport
Ingen politikerrapport föredrogs.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 89/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Förvaltningschef informerar om status i utredningen av innovationscenter. 

Näringslivsavdelningen informerar om resultatet av Småföretagarnas riksförbunds enkät. 
 
Förvaltningschef informerar om arbetsmiljöarbete inom förvaltningen; medarbetarenkäten och 
handlingsplaner. Ny medarbetarundersökning skickas ut idag. 
 
Håkan Svanberg (M) efterlyser presentation av medarbetarenkäten per avdelning eller enhet, här 
presenteras en aggregerad nivå, önskar fokus på gymnasiet med anledning av arbetet med 
utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium, men även Campus Nynäshamn.  
Ola Hägg (S) önskar fokus på hållbart medarbetarengagemang per verksamhet.  
Det beslutas att vid nästa nämndsammanträde 20 september 2022 presenteras en djupare analys av 
medarbetarenkäten per avdelning med fokus på Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen informerar om: 

• EVA - Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning, Arbetsmarknad – analysverktyg där man får 
hjälp att få fram siffror över klientprocesser, liknande kostnad per brukar-mätning som 
används inom socialförvaltningen. 

• Care-utlysningen - pågående planering kring ansökan om ESF-medel med Campus, 
arbetsmarknad, försörjningsstöd och familjeomsorgen i Nynäshamns kommun i samverkan 
med Haninge och Tyresö kommun. Avser mottagande, samhällsvägledning, stödinsatser för 
flyktingar från Ukraina. Campus Nynäshamn blir eventuellt projektägare. Handlar om cirka 
160-170 personer. 
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§ 89/22

Aktuellt från förvaltningen
Förvaltningschef informerar om status i utredningen av innovationscenter.

Näringslivsavdelningen informerar om resultatet av Småföretagarnas riksförbunds enkät.

Förvaltningschef informerar om arbetsmiljöarbete inom förvaltningen; medarbetarenkäten och
handlingsplaner. Ny medarbetarundersökning skickas ut idag.

Håkan Svanberg (M) efterlyser presentation av medarbetarenkäten per avdelning eller enhet, här
presenteras en aggregerad nivå, önskar fokus på gymnasiet med anledning av arbetet med
utvecklingsplan för Nynäshamns gymnasium, men även Campus Nynäshamn.
Ola Hägg (S) önskar fokus på hållbart medarbetarengagemang per verksamhet.
Det beslutas att vid nästa nämndsammanträde 20 september 2022 presenteras en djupare analys av
medarbetarenkäten per avdelning med fokus på Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn.

Arbetsmarknadsavdelningen informerar om:
• EVA - Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning, Arbetsmarknad - analysverktyg där man får

hjälp att få fram siffror över klientprocesser, liknande kostnad per brukar-mätning som
används inom socialförvaltningen.

• Care-utlysningen - pågående planering kring ansökan om ESF-medel med Campus,
arbetsmarknad, försörjningsstöd och familjeomsorgen i Nynäshamns kommun i samverkan
med Haninge och Tyresö kommun. Avser mottagande, samhällsvägledning, stödinsatser för
flyktingar från Ukraina. Campus Nynäshamn blir eventuellt projektägare. Handlar om cirka
160-170 personer.
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§ 90/22  

Övriga frågor 
Mikael Persson (L) informerar om en artikel i Nynäshamns-Posten, där fastighetsbolaget Svenska 
Hus föreslår en flytt av Nynäshamns gymnasium. Han vill förtydliga att artikeln ska ses som en del 
av Svenska Hus opinionsbildning. Han påpekar också att han varit tydlig med att det är positivt att 
företag visar intresse för att skapa lokaler till gymnasiet, men att vi kommer att följa de rutiner som 
gäller för beredning och beslut kring gymnasiets lokalisering. 

Ola Hägg (S) frågar om statistik från kommunens statistiker skickas ut till alla och uppmanar 
samtidigt alla att ta del av statistiken. Mikael Persson (L) svarar att man får anmäla sig för att få 
underlaget. Ola Hägg (S) föreslår att vi bjuder in statistikern till nämnden för en presentation kring 
arbetslöshetssiffror. 

Ola Hägg (S) anmäler att information önskas om hur utvärderingen av den nya förvaltaren för 
gästhamnen ska genomföras. Tf avdelningschef näringsliv förtydligar att det inte handlar om 
gästhamnen, utan om förvaltning av hamnbodarna. Fastighetsavdelningen ansvarar för 
hamnbodarna och restaurangerna sedan 2014. Från 2021 har mark och exploatering (MEX) 
övertagit förvaltningen och har lagt ut den på en privat aktör. Det är kommunstyrelsen som har att 
initiera en utvärdering. Ola Hägg (S) önskar en mer övergripande presentationspunkt på nämnden 
framöver. 

Ola Hägg (S) frågar om det har förekommit organisationsförändringar inom Nynäshamns 
gymnasium, särskolan före sommaren. Representant från utbildning inte närvarande, varför frågan 
kring organisationsförändringar flyttas till nästa nämndsammanträde. 
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§ 90/22

Övriga frågor
Mikael Persson (L) informerar om en artikel i Nynäshamns-Posten, där fastighetsbolaget Svenska
Hus föreslår en flytt av Nynäshamns gymnasium. Han vill förtydliga att artikeln ska ses som en del
av Svenska Hus opinionsbildning. Han påpekar också att han varit tydlig med att det är positivt att
företag visar intresse för att skapa lokaler till gymnasiet, men att vi kommer att följa de rutiner som
gäller för beredning och beslut kring gymnasiets lokalisering.

Ola Hägg (S) frågar om statistik från kommunens statistiker skickas ut till alla och uppmanar
samtidigt alla att ta del av statistiken. Mikael Persson (L) svarar att man får anmäla sig för att få
underlaget. Ola Hägg (S) föreslår att vi bjuder in statistikern till nämnden för en presentation kring
arbetslöshetssiffror.

Ola Hägg (S) anmäler att information önskas om hur utvärderingen av den nya förvaltaren för
gästhamnen ska genomföras. Tf avdelningschef näringsliv förtydligar att det inte handlar om
gästhamnen, utan om förvaltning av hamnbodarna. Fastighetsavdelningen ansvarar för
hamnbodarna och restaurangerna sedan 2014. Från 2021 har mark och exploatering (MEX)
övertagit förvaltningen och har lagt ut den på en privat aktör. Det är kommunstyrelsen som har att
initiera en utvärdering. Ola Hägg (S) önskar en mer övergripande presentationspunkt på nämnden
framöver.

Ola Hägg (S) frågar om det har förekommit organisationsförändringar inom Nynäshamns
gymnasium, särskolan före sommaren. Representant från utbildning inte närvarande, varför frågan
kring organisationsförändringar flyttas till nästa nämndsammanträde.
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