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§ 123/22 

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg:  

Under § 141/22 Övriga frågor:  

Per Ranch (SN) anmäler övrig fråga om V-klass. 

Mikael Persson (L) informerar att ärendena §§ 131-133 investering Campus Nynäshamn, där 
beställningar till viss del gjorts före nämndbeslut, görs till informationsärenden vid dagens 
sammanträde där fortsatt hantering diskuteras. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden kan 
därefter ge arbetsutskottet mandat att besluta i ärendena vid näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 29 november 2022, så investeringarna 
hinner genomföras under 2022. 

Ola Hägg (S) nämner en synpunkt som kom in igår som behöver tas upp under § 134 Redovisning 
av inkomna synpunkter, förslag och klagomål. 

Lena Dafgård (SN) nämnde problem att komma åt underlag i FirstAgenda. Janice Boije Junerud (S), 
Peter Wennerberg (C), Mats Lindqvist (S) och Mats Johansson (V) har upplevt liknande problem.  
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§ 124/22 NAN/2022/0002/629 

Sommarjobbsrapport 2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden tackar för sommarjobbsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendet 
Denna rapport redovisar sommarjobbssatsningen för kommunens ungdomar 2022 och inkluderar 
bland annat en sammanfattning av enkätsvar från ungdomar och handledare. De kommunala 
sommarjobben för ungdomar syftar till att hjälpa ungdomarna ut i arbetslivet. De får viktiga egna 
kontakter oavsett föräldrarnas nätverk, de får ett arbetsintyg och tjänar egna pengar. De får framför 
allt viktig erfarenhet och kunskap om olika kommunala yrken som kan bidra till deras motivation att 
söka sig till någon av kommunens arbetsplatser eller få inspiration till utbildning.  
 
Enligt Mål och budget för 2022 ska förvaltningen anpassa sommarjobbsgarantin utifrån fastställd 
budgetram. De ungdomar som omfattades av garantin erbjöds därefter ett sommarjobb. Garantin 
för 2022 innebar att alla 16-åringar garanterades ett sommarjobb, att 17-åringar erbjöds 
sommarjobb i mån av plats inom budgetramen samt att vissa 18-ringar erbjöds sommarjobb efter 
särskild prövning. De ungdomar som uppfyllde kriterierna samt de som sökte i tid erbjöds ett 
sommarjobb om de var folkbokförda i Nynäshamns kommun, deltog på ett obligatoriskt 
informationsmöte och inte redan hade arbetat genom Nynäshamns kommun två tidigare år.  
 
Arbetsprocessen kring sommarjobben pågår året runt, men intensifieras från januari fram till slutet 
av september månad.  
Efter extraordinära insatser med erbjudanden av ett stort antal platser hos bland annat Gata och 
Park och olika samarbetssatsningar kunde alla ungdomar födda 2006 och som omfattades av årets 
garanti, 188 stycken, slutligen erbjudas en arbetsplats. Därtill kunde ytterligare 199 ungdomar födda 
2005 eller tidigare erbjudas ett sommarjobb. Totalt sommarjobbade 324 ungdomar efter att ha 
tackat ja till sitt erbjudande, vilket är en ökning med 51 ungdomar jämfört med förra året. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden tackar för sommarjobbsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Sommarjobb för ungdomar 2022 
Överenskommelse fastighetsbolagen-kommunen 
KS/2021/0063/629-16 Starta eget – Ordförandebeslut gällande unga sommarentreprenörer  
Beslut Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-03-22 § 28 
Sommarjobbssatsningen 2022 – Extraplatser genom samarbetsavtal 

Skickas till 
Akten 
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§ 125/22 KS/2019/0440/106 

Fortsatt samverkan Stockholm Archipelago 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. fortsatt delta i samverkan Stockholm Archipelago för åren 2024-2026. 
2. ge förvaltningschefen i uppdrag att, i samverkan med övriga avtalsparter, ta fram ett avtal 

för perioden med utgångspunkt från det bilagda avtalsutkastet, med eventuella mindre 
redaktionella ändringar.  

3. den årliga avgiften till Stockholm Archipelago om upp till 200 000 kronor, ska belasta 
förvaltningens ordinarie budget. 

Ärendet 
Stockholm Archipelago har operativt varit igång sedan i mars 2015. 

Visionen lyder ”Stockholms skärgård ska vara en året-runt-destination i världsklass”. 

Samarbetet har en styrgrupp och en beredningsgrupp med representanter från parterna, samt en 
anställd person på heltid och en på halvtid, placerade på Visit Stockholm. 

Arbetet har fokus på att: 

1. Marknadsföra Stockholm Archipelago för internationell marknad mot naturtriben (ett 
intressesegment) 

2. Skapa möjligheter för fler affärer för besöksnäringsföretagen i skärgården -
destinationsutveckling. 

För att vara konkurrenskraftig på en internationell marknad krävs idag en hög grad av 
exportmognad. Detta innebär kortfattat att det finns ett professionellt värdskap och förmåga att 
möta olika nationaliteter, fysiskt och digitalt. Det innebär också en hög kunskap inom internationella 
affärer med utländska researrangörer och ha ett medvetet arbete inom hållbarhet. För att bli en 
exportmogen destination krävs tillgång till de verktyg, kanaler och forum som vi får via Stockholm 
Archipelago. 

Genom sin roll som regionalt samverkansorgan får/kan Stockholm Archipelago:  

• Få tillgång till/skapa verktyg för hållbar företags- och destinationsutveckling.  
• Synas i Visit Stockholm sociala kanaler.  
• Samverka med Visit Sweden. 
• Vara en stark och viktig part i dialogen med andra offentliga parter, tex Waxholmsbolaget. 
• Möjlighet att söka stöd/delta i utvecklingsprojekt, både nationellt och via EU.  
• Erbjuda våra besöksnäringsföretag högklassig kompetensförstärkning.  
• Nå internationell press  
• Skapa samverkansplattformar för företag i hela Stockholms Skärgård och Stockholm Stad  
 
Arbetet har varit framgångsrikt och lokala besöksnäringsföretagen är närvarande i samarbetet. En 
rad kompetensförstärkande aktiviteter för företagen har genomförts, vi har deltagit på flera 
internationella mässor, vi har fått fina pressresultat. Fram till pandemin ökade även de 
internationella gästnätterna i Nynäshamns kommun.  
 
Samarbetet innebär en ökad regional sammanhållning och därmed en bättre dialog mellan 
skärgårds- och kustlandskapets alla partner, såväl det offentliga som det privata. Organisationen 
kan också, som en samlad kraft, bättre adressera gemensamma regionala utmaningar och 
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möjligheter, till exempel möjligheten att vara mottagare av olika typer av nationella och 
internationella tillväxtprogram. Arbetet med Stockholm Archipelago har också bidragit till ett ökat 
antal samarbeten mellan företagen i skärgården har växt fram.  
 
Till grund för samarbetet Stockholm Archipelago ligger ett samverkansavtal som alla parter ingår. 
För att finansiera samarbetet bidrar nuvarande parter enligt följande:  
Stockholm stad/Visit Stockholm   200 000 kronor/år  
Övriga deltagande kommuner vardera  150 000 kronor/år  
Region Stockholm    500 000 kr/år  
Skärgårdsstiftelsen i Stockholm län  50 000 kr/år  
 
Då ovan belopp varit desamma sedan starten 2015, föreslår förvaltningen att nämnden tar höjd för 
eventuella kommande kostnadsökningar med hänsyn till rådande inflation och beslutar om en årlig 
insats om upp till 200 000 kronor.  
 
I nuvarande avtal stipuleras ett års uppsägningstid varför beslut om fortsatt deltagande efter 2023 
måste ske före den 31 december 2022. Det nya avtalet gäller åren 2024-2026, under förutsättning 
att samtliga hittills deltagande kommuner och Stockholms stad samt Region Stockholm och 
Skärgårdsstiftelsen förbinder sig att delta i enlighet med avtalet, samt att respektive avtalspart 
beslutar godkänna avtalet. 
 
Ett utkast till nytt avtalsförslag har tagits fram för perioden 2024-2026. Eftersom parterna vid tiden 
för det här beslutet inte har tagit fram ett färdigt avtal, föreslår förvaltningen nämnden att besluta 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att, i samverkan med övriga avtalsparter, ta fram ett färdigt 
avtal baserat på det bilagda förslaget, där mindre redaktionella ändringar eventuellt kan komma att 
ske.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. fortsatt delta i samverkan Stockholm Archipelago för åren 2024-2026. 
2. ge förvaltningschefen i uppdrag att, i samverkan med övriga avtalsparter, ta fram ett avtal 

för perioden med utgångspunkt från det bilagda avtalsutkastet, med eventuella mindre 
redaktionella ändringar.  

3. den årliga avgiften till Stockholm Archipelago om upp till 200 000 kronor, ska belasta 
förvaltningens ordinarie budget.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  

1. fortsatt delta i samverkan Stockholm Archipelago för åren 2024-2026. 
2. ge förvaltningschefen i uppdrag att, i samverkan med övriga avtalsparter, ta fram ett avtal 

för perioden med utgångspunkt från det bilagda avtalsutkastet, med eventuella mindre 
redaktionella ändringar.  

3. den årliga avgiften till Stockholm Archipelago om upp till 200 000 kronor, ska belasta 
förvaltningens ordinarie budget. 

Beslutsunderlag 
Avtalsutkast Stockholm Archipelago 2024-2026 
Presentation av Stockholm Archipelago 
Årsrapport Stockholm Archipelago 

Skickas till 
Akten 
Näringslivschef 
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§ 126/22 NAN/2021/0069/140 

Näringslivs- och innovationscenter - fortsatt beredning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

- ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta bereda ärendet och ta fram förslag på 
verksamheter, lokaler samt budget och finansieringsförslag. Beredningsarbetet läggs in som 
en aktivitet i verksamhetsplanen 2023. 

- förvaltningen presenterar ett förslag i samband med beslut om tertialrapport 2, 2023. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Socialdemokraterna, Per Ranch (SN) och Mats Johansson (V) reserverar sig mot beslutet 
beträffande proposition 2. 

Ärendet 
Rapporten från utredande konsult anger att ”Ett näringslivs- och innovationscenter kan förväntas 
leda till ökad attraktivitet för kommunen, höjd utbildningsnivå, stärkt kompetensförsörjning liksom 
företagsklimat samt en ökad kunskapsöverföring, effekter som givet de utmaningar Nynäshamn har 
är viktiga. Studien indikerar att Nynäshamns kommuns potential är underutnyttjad och att ett 
näringslivs- och innovationscenter kan vara ett, av möjligen flera, viktiga verktyg för att bättre 
tillvara potentialen.  

I ett nästa steg om kommunen väljer att gå vidare med förslaget är det av vikt att fastställa en ordning 
för fortsatt process kring etableringen av ett näringslivs- och innovationscenter.  
För att kunna förankra och kunna kommunicera förslaget på ett trovärdigt sätt är det av vikt att kunna 
besvara frågan; varför ska Nynäshamns kommun ha ett näringslivs- och innovationscenter. Därefter 
behöver man fastställa vilka verksamheter som ska ingå i ett näringslivs- och innovationscenter. Det 
kräver en inventering och analys av kommunens olika verksamheter samt en förståelse för deras syfte, 
målsättningar och ambitioner. När frågan om vilka verksamheter som ska ingå är det möljligt att 
utreda placeringen av ett näringslivs- och innovationscenter. Slutligen, när platsen har fastställts är 
det möjligt att utreda finansieringsfrågan. 
Utifrån den anlitade konsultens rapport rekommenderar näringslivs- och 
arbetsmarknadsförvaltningen att förvaltningen, baserat på projektrapporten, får i uppdrag att 
fortsätta bereda ärendet genom att sätta ihop en styrgrupp för att identifiera lämpliga 
verksamheter, med särskilt fokus på co-working space, för Nynäshamns näringslivs- och 
innovationscenter. Beredningen sker i dialog med relevanta förvaltningar, inklusive studiebesök till 
andra kommuners liknande center/verksamheter. Därefter tas förslag på lämpliga lokaler fram samt 
budget och finansieringsfrågor. I uppdraget ingår att kartlägga möjliga finansieringsalternativ, både 
vad gäller lokal samt drift. Det fortsatta beredningsarbetet läggs in i verksamhetsplanen, vilket ger 
en kontinuerlig redovisning till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden hur arbetet framskrider. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta bereda ärendet och ta fram förslag på 
verksamheter, lokaler samt budget och finansieringsförslag. Beredningsarbetet läggs in som 
en aktivitet i verksamhetsplanen 2023. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
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1. ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta bereda ärendet och ta fram förslag på verksamheter, 
lokaler samt budget och finansieringsförslag. Beredningsarbetet läggs in som en aktivitet i 
verksamhetsplanen 2023.  
2. förvaltningen presenterar ett förslag i samband med beslut om tertialrapport 2, 2023. 

Yrkanden 
Ola Hägg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av att beredningen av ärendet har 
ett takpris om 150 000 kronor, därefter behöver förvaltningen återkomma till nämnden. 
Mikael Persson (L) yrkar avslag till Ola Häggs (S) tilläggsyrkande. 
Per Ranch (SN), Mats Johansson (V) yrkar bifall till Ola Häggs (S) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut att: 

1. - ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta bereda ärendet och ta fram förslag på 
verksamheter, lokaler samt budget och finansieringsförslag. Beredningsarbetet läggs in som 
en aktivitet i verksamhetsplanen 2023. 
- förvaltningen presenterar ett förslag i samband med beslut om tertialrapport 2, 2023. 

Bifall eller avslag till Ola Häggs (S) tilläggsyrkande att: 
2. - beredningen av ärendet har ett takpris om 150 000 kronor, därefter behöver förvaltningen 

återkomma till nämnden. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutat att:  
1. bifalla arbetsutskottets förslag till beslut, 
2. avslå Ola Häggs (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
221101 Rapport Näringslivs- och innovationscenter i Nynäshamn 
221025 Presentation näringslivs- och innovationscenter NAN 
Beslut näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 27 §, 2022-03-22, Näringslivs- och 
innovationscenter 

Skickas till 
Akten 
Förvaltningschef och avdelningschefer i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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§ 127/22 NAN/2022/0223/002 

Revidering av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
1. anta den reviderade delegationsordningen,  
2. den reviderade delegationsordningen ska börja gälla från och med 2022-12-01. 

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) redogjorde för den dialog som förekommit i arbetsutskottet, att arbetsutskottet, som 
är ett beredande organ, även har delegation att fatta vissa exekutiva och ekonomiska beslut. 
Mikael Persson (L) informerade att alla nämnder har liknande delegation. 

Ärendet 
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enlig 7 kap 5 § KL. Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutade om antagande av en delegationsordning vid sammanträdet 
2021-09-01. Utifrån nya behov i verksamheten och att vissa tydliggöranden har behövts har 
förvaltningen upprättat ett förslag till revidering av delegationsordningen. I bilagan ”221003 Förslag 
till förändring i näringslivs och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning” framgår vilka 
förändringar som förvaltningen föreslår, där röd text indikerar avsnitt som tas bort och blå text 
indikerar ny text som läggs till.  
 
Vad som har tillkommit är punkt 8.3 som ger arbetsmarknadsavdelningens verksamhet 
Aktivitetshuset en möjlighet att utdela skriftliga varningar och avvisa deltagare/klient. Delegat är 
avdelningschef. 
I bilaga 1 Förkortningar och förtydliganden har en definition av enhetschef lagts till där rektor 
omnämns samt att definitionen av skolchef har förtydligats. 
Under punkt 6 Fastighetsärenden har omfattande förändringar gjorts för att anpassa 
delegationsordningen till faktiska begrepp som används vid lokalanpassningar. Tidigare begrepp 
”Beställning av programhandling” (punkt 6.2-4) används inte längre. Nytt begrepp är att uppdra åt 
fastighetsavdelningen att genomföra en förstudie (ny punkt 6.2). Utifrån den förstudien kan man 
därefter besluta om genomförande enligt förstudie (ny punkt 6.3), projektera arbete efter förstudie 
(ny punkt 6.4) och slutligen besluta om genomförande enligt projektering (ny punkt 6.5). Ny punkt 
6.6 avser godkänna avvikelse av projekts budget. 
Punkt 5.5.1 om arkivärenden har uppdaterats utifrån att det sedan 2022-04-21 finns en 
kommungemensam dokumenthanteringsplan som har beslutades av kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen är arkivmyndighet och äger frågan avseende uppdateringar i dokumenthanteringsplanen. 
 
I övrigt har en del förändringar av mindre karaktär genomförts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. anta den reviderade delegationsordningen, 
2. den reviderade delegationsordningen ska börja gälla från och med 2022-12-01. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
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1. anta den reviderade delegationsordningen,  
2. den reviderade delegationsordningen ska börja gälla från och med 2022-12-01. 

Beslutsunderlag 
221003 Förslag till förändring i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2022-12-01 

Skickas till 
Akten 
Förvaltningschef och avdelningschefer i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kommunikatören 
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§ 128/22 NAN/2022/0276/449 

Remissvar - Plan mot ANDTS i Nynäshamns kommunala skolor 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. anta remissvaret som sitt eget och överlämna det till barn- och utbildningsnämnden, 
2. anta näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts tillägg i remissvaret att se över 
innebörden och behovet av funktionen ANDTS-koordinator eller liknande i Nynäshamns kommun, 
3. ställa sig bakom att för egen del komplettera med Ola Häggs (S) att-satser i remissvaret: 

• att ANDTS-strategin kompletteras med ett genusperspektiv i arbetet mot drog och 
spelberoende 

• att komplettera med hur problematiken kring ungas psykiska hälsa ska belysas i ett 
förebyggande perspektiv 

• att man inför en tydligare strategi för föräldrautbildning 
• att strategin kompletteras avseende sambandet drogberoende – försäljning – kriminalitet 
• att SMOHF:s roll i det förebyggande arbete förtydligas i ANDTS strategin, samt hur man 

anmäler tillsynsrelaterade ärenden till SMOF i handlingsplanerna. 
• att man startar en kommunövergripande styrgrupp kring ANDTS frågor 

Reservationer och särskilda yttranden 
Socialdemokraterna har inkommit med ett yttrande som biläggs protokollet såsom bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har uppdragit (§ 91/21) barn- och utbildningsnämnden att ta fram en plan mot 
droger för både grundskolan och gymnasieskolan. När uppdraget tilldelades, tillhörde 
grundskolan och gymnasieskolan samma nämnd, men sedan 1 september 2021 tillhör gymnasiet 
istället näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, vilket komplicerar ärendets hantering. Uppdraget 
från fullmäktige var att anta en plan för både grundskolan och gymnasieskolan. Arbetet med att ta 
fram planen har skett i samråd mellan förvaltningarna, men beslut om planen måste fattas enskilt av 
de respektive nämnderna. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit ett huvudansvar för 
upprättandet av planen, därefter har barn- och utbildningsnämnden beslutat att remittera planen till 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för inhämtande av synpunkter. Därefter kan beslut fattas 
att anta planen i de båda nämnderna. 
 
Planen har tagits fram i samarbete med skolchef för grund- och grundsärskola och avdelningschef 
för avdelningen för stöd och utveckling. Även rektor vid gymnasiet och den lokala polisen i 
Nynäshamns kommun har samverkat kring innehållet. Planen mot ANDTS (alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar) för Nynäshamn kommunala skolor är uppdelad i fyra delar: 

1. En inledande del med bland annat beskrivningar av definitioner, lagstiftning och omfattning.  
2. En andra del som beskriver det förebyggande arbetet samt hur samverkan ser ut och vilka 

aktörer som i huvudsak är inblandade. 
3. En tredje del som utgörs av en handlingsplan för grundskolan respektive gymnasieskolan 

samt  
4. En fjärde och avslutande del med frågor och svar och bilagor som hänvisar till var du hittar 

mer fakta och information i ämnet samt en kortversion av ANDTS-planen.  
Varje skola med rektor som ytterst ansvarig, ansvarar för att ANDTS-planen förankras hos 
medarbetare, elever och föräldrar. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget och överlämna 
det till barn- och utbildningsnämnden. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget och överlämna 
det till barn- och utbildningsnämnden.  

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar för egen del att göra ett tillägg i 
remissvaret att se över innebörden och behovet av funktionen ANDTS-koordinator eller liknande i 
Nynäshamns kommun. 

Yrkanden 
Ola Hägg (S) yrkar på följande tillägg till remissvaret: 

• att ANDTS-strategin kompletteras med ett genusperspektiv i arbetet mot drog och 
spelberoende 

• att komplettera med hur problematiken kring ungas psykiska hälsa ska belysas i ett 
förebyggande perspektiv 

• att man inför en tydligare strategi för föräldrautbildning 
• att strategin kompletteras avseende sambandet drogberoende – försäljning – kriminalitet 
• att SMOHF:s roll i det förebyggande arbete förtydligas i ANDTS strategin, samt hur man 

anmäler tillsynsrelaterade ärenden till SMOF i handlingsplanerna. 
• att man startar en kommunövergripande styrgrupp kring ANDTS frågor 

 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag 
till arbetsutskottets förslag till beslut att: 
1. anta remissvaret som sitt eget och överlämna det till barn- och utbildningsnämnden, 
2. anta näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts tillägg i remissvaret att se över 
innebörden och behovet av funktionen ANDTS-koordinator eller liknande i Nynäshamns kommun. 
Bifall eller avslag till att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden: 
3. ställa sig bakom att för egen del komplettera med Ola Häggs (S) att-satser i remissvaret: 

• att ANDTS-strategin kompletteras med ett genusperspektiv i arbetet mot drog och 
spelberoende 

• att komplettera med hur problematiken kring ungas psykiska hälsa ska belysas i ett 
förebyggande perspektiv 

• att man inför en tydligare strategi för föräldrautbildning 
• att strategin kompletteras avseende sambandet drogberoende – försäljning – kriminalitet 
• att SMOHF:s roll i det förebyggande arbete förtydligas i ANDTS strategin, samt hur man 

anmäler tillsynsrelaterade ärenden till SMOF i handlingsplanerna. 
• att man startar en kommunövergripande styrgrupp kring ANDTS frågor 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg att för egen del komplettera 
med Ola Häggs (S) att-satser i remissvaret: 

• att ANDTS-strategin kompletteras med ett genusperspektiv i arbetet mot drog och 
spelberoende 

• att komplettera med hur problematiken kring ungas psykiska hälsa ska belysas i ett 
förebyggande perspektiv 

• att man inför en tydligare strategi för föräldrautbildning 
• att strategin kompletteras avseende sambandet drogberoende – försäljning – kriminalitet 
• att SMOHF:s roll i det förebyggande arbete förtydligas i ANDTS strategin, samt hur man 
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anmäler tillsynsrelaterade ärenden till SMOF i handlingsplanerna. 
• att man startar en kommunövergripande styrgrupp kring ANDTS frågor 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens remissvar - Plan mot ANDTS i Nynäshamns 
kommunala skolor 
Bilaga 1, Plan mot ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, för de 
kommunala skolorna i Nynäshamn 
Beslut BUN § 106/22 Plan mot ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar 
Tjänsteutlåtande Plan mot ANDTS, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, för de 
kommunala skolorna i Nynäshamn 
 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Rektor gymnasiet 
  



2022-11-20 

Socialdemokraternas förslag till komplettering av yttrande över förslaget till 
ANDT strategi 

Socialdemokraterna ställer sig bakom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens förvaltnings 
förslag till yttrande över förslaget till ANDT strategi. Vi bifaller också förslaget till att utse en 
Andts samordnare för Nynäshamns kommun med en adekvat delegation 

Vi har några förslag som vi tycker bättre borde belysas 

- I Stockholmsenkätens svar avseende gymnasiet kan man se stora skillnader mellan
pojkar och flickor inom flera områden. Vi anser därför att genusperspektivet ska
belysas i Andts strategin

o Storkonsumenter av alkohol flickor
o Snus pojkar
o Narkotika pojkar
o Sniffning pojkar
o I ovanstående ligger vi dessutom högt i ett länsperspektiv

- Nynäshamn var tidigare med i ett internationellt projekt Alcohol and drugprevention
among Youth (ADPY). Var att ha en styrgrupp för ANDT arbetet bestående av
politiker och förvaltningschefer.

o Man ansåg vidare att man skulle ha en övergripande strategi och årliga
handlingsplaner

o Att tillsynen skulle lyftas upp i ANDT arbetet
o Att föräldrautbildning var en viktig insats då det i underlaget visade sig att

föräldrarna i Nynäshamn var mer välvilliga till droger
o Det fanns naturligtvis fler rekommendationer Nynäshamn hade då en

folkhälsosamordnare som också skötte ANDT samordningen
- Det har den senaste tiden uppmärksammats att gängkriminaliteten startar med

drogförsäljning i tidiga tonåren. Pengar är drivkraften till att fortsätta, vi ser inte
något av det resonemanget återspeglas i NAN s remissvar trots att vi har ansvar för
den åldersgruppen

- Vi ser inte heller beskrivningar kring hur vi ska koppla ihop det drogförebyggande
arbetet för att i samarbete arbeta med ungdomars psykiska hälsa. Vi har en hög
konsumtion av psykiatrisk medicin i Nynäshamn. Det kan finnas samband med droger
som så kallad ”självmedicinering” som skulle kunna finnas med i texten.

- Vi saknar också instruktioner i handlingsplanerna kring hur relationen till SMOF ska se
ut avseende anmälan mm. Det kan vara så att man inte tänkt på att SMOF är en
egen nämnd och att de olika tillsynsformerna inte längre sorterar under
Socialnämndens ansvar.

- 

Socialdemokraterna har också några förslag till kompletteringar i nämndens svar till Barn- 
och utbildningsnämnden. Vi föreslår att nämnden yrkar 

Bilaga 1



 

 

Att ANDT strategin kompletteras med ett genusperspektiv i arbetet mot drog och 
spelberoende 

Att komplettera med hur problematiken kring ungas psykiska hälsa ska belysas i ett 
förebyggande perspektiv 

Att man inför en tydligare strategi för föräldrautbildning 

Att strategin kompletteras avseende sambandet drogberoende – försäljning – kriminalitet 

Att SMOF s roll i det förebyggande arbete förtydligas i ANDTS strategin, samt hur man 
anmäler tillsynsrelaterade ärenden till SMOF i handlingsplanerna. 

Att man startar en kommunövergripande styrgrupp kring ANDTS frågor 

 

För Socialdemokraterna i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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§ 129/22       NAN/2022/0202/141 

Remissvar - Program för uppföljning av privata utförare i 
Nynäshamns kommun, mandatperioden 2023-2026 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
- anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen, 
- bilägga Ola Häggs (S) yttrande till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens remissvar till 
kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Socialdemokraterna har inkommit med ett yttrande som biläggs protokollet såsom bilaga 2. 

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) önskar ett tillägg att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden även tillsammans med 
socialförvaltningen följer upp privata utförares stöd till ungdomar inom näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde avseende gymnasieutbildning och stödinsatser till 
densamma i ett individperspektiv. 
Jabil Seven, skolchef, förklarade att vi inte har rådighet över elever som går i skola i andra 
kommuner, utan det är rektor på respektive skola som avgör stödinsatser. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har under våren 2022 följt upp nämndernas efterlevnad av fullmäktiges program 
för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utförare, mandatperioden 2019–2022. Efter 
genomförd uppföljning har kommunstyrelsen sammanfattningsvis bedömt att nämnderna har haft 
en begränsad efterlevnad av programmet under den senaste mandatperioden. 
 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-12 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt 
program för uppföljning av privata utförare under mandatperioden 2023–2026. Av beslutet framgår 
även att kommunstyrelseförvaltningens rekommendationer ska beaktas vid framtagandet av 
programmet.  
 
Av de aktuella rekommendationerna framgår att följande åtgärder ska vidtas i samband med att 
kommunen tar fram ett nytt program för uppföljning av privata utförare: 

1. I beslut om att anta fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 
mandatperioden 2023–2026 ska kommunfullmäktige även ta ställning till vilka avtal som 
initialt ska omfattas av nämndernas planer för uppföljning. Listan måste anses vara 
preliminär eftersom att avtalen kan förändras under mandatperioden. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen ska ta fram en mall för hur planen för uppföljning ska se ut 
och överlämnar den till nämnderna i samband med expediering av fullmäktiges antagna 
program för uppföljning av privata utförare mandatperioden 2023–2026. 

3. Med hjälp av kommunens kommunikationsenhet och webbansvariga bör 
kommunstyrelseförvaltningen säkerställa att det finns en lämplig sida på kommunens 
webbplats som nämnderna kan fylla på med information efter genomförda uppföljningar. 
Med stöd av kommunikationsenheten kan resultatet även i framtiden kommuniceras ut till 
medborgarna via andra lämpliga kanaler såsom sociala medier, lokaltidning och liknande. 

4. I samband med att det nya programmet för uppföljning av privata utförare träder i kraft ska 
kommunstyrelseförvaltningen ansvara för att implementera programmet hos de olika 
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förvaltningarna och utbilda ansvariga kring det uppdrag som åläggs nämnderna av 
fullmäktige i enlighet med programmet. 

 
Kommunfullmäktige bedömer att nedanstående typer av avtal bör omfattas av näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens uppföljningsplaner: 
• Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
• Utbildning på entreprenad hos Campus 
 
Båda ovan nämnda punkter avser verksamheter i Campus Nynäshamn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens remissvar som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen. 

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

Yrkanden 
Ola Hägg (S) ställer sig bakom näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till remissvar 
och yrkar ett tillägg att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden även tillsammans med 
socialförvaltningen följer upp privata utförares stöd till ungdomar när än ungdom är placerad inom 
Nynäshamns kommun, inom näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde avseende 
gymnasieutbildning och stödinsatser till densamma i ett individperspektiv. 
Mikael Persson (L) yrkar avslag till Ola Hägg (S) tilläggsyrkande men föreslår att vi kan bilägga Ola 
Häggs (S) yttrande till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens remissvar till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag 
till arbetsutskottets förslag till beslut att: 
- anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen, 
- anta Ola Häggs (S) tilläggsyrkande att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden även tillsammans 
med socialförvaltningen följer upp privata utförares stöd till ungdomar när än ungdom är placerad 
inom Nynäshamns kommun, inom näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde 
avseende gymnasieutbildning och stödinsatser till densamma i ett individperspektiv, 
- bilägga Ola Häggs (S) yttrande till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens remissvar till 
kommunstyrelsen. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg av att bilägga Ola Häggs 
(S) yttrande till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens remissvar till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens remissvar – förslag till program för uppföljning 
av privata utförare under mandatperioden 2023-2026 
Förslag till program för uppföljning av privata utförare - mandatperioden 2023–2026 
Program för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utförare 2019–2022 
Rapport - Uppföljning av efterlevnaden av fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare i 
Nynäshamns kommun 
Remiss - Program för uppföljning av privat driven verksamhet i Nynäshamns kommun, 
mandatperioden 2023-2026 
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Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
  



2022-11-21 

Yttrande kring punkt 129/22 uppföljning av privata utförare 

Socialdemokraterna ställer sig bakom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens förvaltnings 
förslag till remissvar. 

I och med det ansvar nämnden har för skolgången för Nynäshamns kommuns medborgare 
anser vi att nämnden skulle ha ytterligare ett uppföljningsområde. De ungdomar som av 
olika orsaker placerats på institution eller familjehem har ofta en problematik som även berör 
skolan. Vi har frågat våra representanter i socialnämnden om man där följer upp skolgång 
och eventuellt behov av särskilt stöd. Utifrån den information vi fått finns ingen systematik 
kring uppföljningen av utbildningsinsatser för målgruppen. Då NAN har ansvaret för sista 
steget till arbete och ett självständigt liv så är naturligtvis förutsättningarna för en 
framgångsrik skolgång central för oss. Tidigare har socialförvaltningen tillsammans med 
barn- och utbildningsförvaltningen gjort gemensamma resor till målgruppen men det tycks 
inte genomföras längre? 

Om elever som är inom målgruppen inte lyckas med skolgången kommer de att hamna i 
NAN s verksamheter för en andra chans som Ung i Nynäs, SAMMA eller Campus. NAN har 
därför ett intresse av att tidigt se till att målgruppen har tillgång till det stöd som behövs. 

Socialdemokraterna yrkar därför 

Att Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden även tillsammans med socialförvaltningen 
följer upp privata utförares stöd till ungdomar inom Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde avseende gymnasieutbildning och stödinsatser till 
densamma i ett individperspektiv 

För Socialdemokraterna i arbetsmarknadsnämnden 

Bilaga 2
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§ 130/22 NAN/2022/0266/008 

Sammanträdesdagar 2023 för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
1. näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden under 2023 ska hållas kl. 09.00 
följande dagar: 

1. 24 januari 
2. 21 februari 
3. 21 mars 
4. 25 april 
5. 23 maj 
6. 13 juni 
7. 29 augusti 
8. 19 september 
9. 24 oktober 
10. 21 november 
11. 12 december 

 
2. näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har en temadag den 14 mars 2023 kl. 09.00. 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2023. Samtliga sammanträden är förlagda till tisdag 
förmiddag klockan 9.00. Dessutom föreslås en temadag den 14 mars 2023. 
 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och dess arbetsutskott har att förlägga sina 
sammanträden till tisdag förmiddagar. Samma vecka som arbetsutskottet har sammanträde, fast på 
torsdag förmiddag, har näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen F-samverkan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
1. näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden under 2023 ska hållas kl. 09.00 
följande dagar: 

1. 24 januari 
2. 21 februari 
3. 21 mars 
4. 25 april 
5. 23 maj 
6. 13 juni 
7. 29 augusti 
8. 19 september 
9. 24 oktober 
10. 21 november 
11. 12 december 

 
2. näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har en temadag den 14 mars 2023 kl. 09.00. 
 



 

PROTOKOLL Sida 19(30) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-11-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Sammanträdesdagar näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och dess arbetsutskott 

Skickas till 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare  
Förvaltningschef samt avdelningschefer i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Akten 
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§ 131/22 NAN/2022/0277/059 

Investering Campus Nynäshamn - AV-utrustning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
- delegera beslutanderätten till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 
- arbetsutskottet före sitt beslut ska bereda ärendet ytterligare genom att lägga till information som 
framkommit vid nämndsammanträdet. 

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) kommenterar att det inte framgår av tjänsteutlåtandet hur upphandlingen har gått till; 
har man tagit in tre anbud och har man tagit in en second opinion kring teknikval. Lyfte även frågan 
huruvida förändringar av lokaler med rivande av innertak, asbestsanering är förankrat med 
fastighetsägaren. Drabbas vi av en hyreshöjning efter lokalförbättringar, trots att vi själva har 
betalat förbättringarna. 
Rektor på Campus Nynäshamn svarade att vid investeringar av IT-utrustning där statsbidrag utgivits 
har vi en skyldighet att redovisa gjorda investeringar till bidragsgivaren. Inventering av behovet har 
gjorts med hjälp av IT-tekniker från Campus Värnamo, allt har stämts av med Upphandling 
Södertörn och lagen om offentlig upphandling har följts. 
Anpassning av utbildningslokaler har att göra med akustik för AV-tekniken, gjorda anpassningar och 
lokalförbättringar kommer inte att påverka lokalhyran. 
Automationslyftet – kompetensen är efterfrågad av branschen och två grupper utbildas för 
närvarande. Invandrare som läser på SFI kan snabbare komma in i utbildningar inom teknik och 
automation. Inköpet avser hårdvara i form av moduler, som man kan bygga på eftersom vid behov 
av vidareutveckling av utbildningen. 

Ärendet 
Statsbidraget från Skolverket ska bidra till insatser för att stimulera utvecklingen av nya och/eller 
befintliga lärcentrum. Lärcentrum kan vara tillgängliga för studier inom kommunal vuxenutbildning, 
yrkeshögskola, universitet och högskola eller andra utbildningsformer. Med lärcentrum avses en 
verksamhet där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges 
möjlighet att möta andra studerande 

Vi har konstaterat att våra lärcentra idag ställs inför nya utmaningar bland annat vad gäller 
eftergymnasial utbildning. I allt större utsträckning kräver omvärlden utbildning med hög grad av 
flexibilitet och tillgänglighet. Det sker utifrån önskemålet att delta på distans när det kan finnas 
orsaker som gör att den studerande inte kan delta på plats vid lärcentrum, men inte vill missa 
undervisningstillfällen, exempelvis på grund av vård av barn, sjukdom eller andra faktorer som gör 
att den studerande får förhinder. Därför är det viktigt att svara upp emot dessa krav genom att 
erbjuda hybridundervisning med hög kvalitet där vissa studerande finns på plats vid lärcentra och 
andra finns on-line i samband med synkron undervisning. Behovet har accentuerats under pandemin 
och hybridundervisning kan numera betraktas som det ”nya normala”. Denna erfarenhet delar vi 
med högskolor och universitet som liksom vi, ser att en utveckling av hybridundervisningen även 
kan bidra till att nå högre mål. Vid en konferens för högskolan ansåg flera talare att 
hybridundervisning kan ha högre mål eftersom man gör utbildningar tillgängliga i hela landet. ”Ett 
annat mål är breddade studentgrupper och att yrkesverksamma kan vara del i grupper som går på 
Campus”, Niklas Brinkfeldt, chef för Nästa generations lärande-centrum vid Högskolan Dalarna. ”Och 
det kan ge mervärde för det livslånga lärandet och för unga vuxna som har barn”, tillade Martin 
Stigmar, professor i högskolepedagogik vid Malmö universitet. (Universitetsläraren 27/5 -21) 
Ovanstående gäller i allra högsta grad för våra lärcentra. Hybridundervisningen ställer särskilda krav 
på lärmiljön, såväl den fysiska vid lärcentrat som den digitala. Dessutom krävs en anpassad 
pedagogik och metodik för att lärandet för olika kategorier av studerande ska vara likvärdigt och ha 
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hög kvalitet oberoende av var den studerande befinner sig. Därför finns ett stort utvecklingsbehov 
vid samverkanskommunernas lärcentra för att kunna svara upp emot de högt ställda krav på 
anpassad lärmiljö, tillgänglighet, flexibilitet och anpassad pedagogik som kan ställas på 
hybridundervisningen. 

Hela projektet ska vara klart innan årsskiftet 2022/2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  

1. i efterhand godkänna att Campus Nynäshamn investerar i AV-utrustning för 
hybridundervisning till ett belopp om 820 000 kronor, där beställningen redan har gjorts,  

2. godkänna att Campus Nynäshamn investerar ett belopp om 240 000 kronor avseende 
kvarstående del av AV-utrustning för hybridundervisningsprojektet på Campus Nynäshamn.  

Investeringarna om sammanlagt 1 060 000 kronor görs inom beslutad investeringsram och 
finansieras i sin helhet av externt statsbidrag. 

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
- delegera beslutanderätten till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 
- arbetsutskottet före sitt beslut ska bereda ärendet ytterligare genom att lägga till information som 
framkommit vid nämndsammanträdet. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag 
till Mikael Perssons (L) yrkande att: 
- delegera beslutanderätten till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 
- arbetsutskottet före sitt beslut ska bereda ärendet ytterligare genom att lägga till information som 
framkommit vid nämndsammanträdet. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med Mikael Perssons (L) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Drift och investeringskalkyl inför investeringsbeslut AV-utrustning 1 
Drift och investeringskalkyl inför investeringsbeslut AV-utrustning 2  
220112 Skolverket beslut om statsbidrag Lärcentrautveckling 2022  
Planskiss över hur en undervisningslokal är uppmonterad efter avslutat projekt 
Offert hybridundervisning 

Skickas till 
Rektor Campus Nynäshamn 
Skolchef 
Controller näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Investeringscontroller 
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§ 132/22 NAN/2022/0282/615 

Investering Campus Nynäshamn - anpassning av 
undervisningslokaler 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:   
- delegera beslutanderätten till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 
- arbetsutskottet före sitt beslut ska bereda ärendet ytterligare genom att lägga till information som 
framkommit vid nämndsammanträdet. 
 

Ärendet 
Campus Nynäshamn är kommunens lärcentrum och är tillgänglig för studier inom kommunal 
vuxenutbildning, yrkeshögskola, universitet och högskola, eller andra utbildningsformer. Med 
lärcentrum menas en fysisk mötesplats där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och 
annan personal samt ges stöd i sitt lärande och undervisning genom modern teknik. I det 
hybridprojektet 2022 behöver lokalerna anpassas för att ny teknik kommer till sin rätt när den ska 
användas. 

Hela projektet ska vara klart innan årsskiftet 2022/2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:   

1. i efterhand godkänna av Campus Nynäshamn gjord beställning avseende anpassning av sex 
undervisningslokaler med ljudakustik och ytskiktsbehandling till ett belopp om 660 000 
kronor.  

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
- delegera beslutanderätten till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 
- arbetsutskottet före sitt beslut ska bereda ärendet ytterligare genom att lägga till information som 
framkommit vid nämndsammanträdet. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag 
till Mikael Perssons (L) yrkande att: 
- delegera beslutanderätten till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 
- arbetsutskottet före sitt beslut ska bereda ärendet ytterligare genom att lägga till information som 
framkommit vid nämndsammanträdet. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med Mikael Perssons (L) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Drift och investeringskalkyl inför investeringsbeslut - anpassning av undervisningslokaler CN 
Offert anpassning av klassrum 
Tidsplan anpassning av klassrum 

Skickas till 
Rektor Campus Nynäshamn 
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Skolchef 
Controller näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Investeringscontroller 
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§ 133/22 NAN/2022/0288/059 

Investering Campus Nynäshamn - Automationslyftet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
- delegera beslutanderätten till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 
- arbetsutskottet före sitt beslut ska bereda ärendet ytterligare genom att lägga till information som 
framkommit vid nämndsammanträdet. 

 Ärendet 
Efterfrågan på kompetens inom automation är stort inom flera branscher. Campus Nynäshamn har 
ett kompetensförsörjningsuppdrag som styrs av både skollagen och lagen om yrkeshögskola. I de 
befintliga teknikutbildningarna som lärcentrat bedriver omfattar samtliga teknik/yrkeshögskole-
utbildningar moment innehållande automation: 

1. Automationstekniker 
2. Solcellstekniker 
3. Marintekniker 
4. Bryggeritekniker 

Campus Nynäshamn saknar en testmiljö innehållande utbildningsmoduler för att kunna erbjuda 
studerande en möjlighet att utveckla sina färdigheter och efterfrågade kompetenser inom 
teknik/automationsområdet. 

Investeringen syftar till att: 
1.  utveckla befintliga teknikutbildningar inom yrkeshögskolan på Campus Nynäshamn, främst  

den Automationstekniska utbildningen,  
2. ta tillvara på kompetensen hos utrikesfödda genom att använda utrustningen i undervisning 

för SFI-studerande vid Yrkes-SFI-undervisningen för studerande med erfarenhet från sitt 
hemland, 

3. inom regional yrkesvux utveckla yrkespaket med stor efterfrågan inom automation.  

Camus Nynäshamn har hämtar inspiration från Vuxenutbildningen i Skellefteå som har utvecklat ett 
yrkespaket som kallas ”från frisör till operatör” i samarbete med Northvolt.  

Vid framtagningen av automationslyftet vid Campus Nynäshamn har företrädare från branschen 
deltagit i dialogen, bland andra Nynas AB. Inköpet genomförs med stöd av Upphandling Södertörn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  

1. godkänna att Campus Nynäshamn investerar 800 000 kronor i ett komplett utbildningspaket 
för att bedriva utbildningar inom automatiserad styr- och processteknik, automationslyftet.  

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
- delegera beslutanderätten till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 
- arbetsutskottet före sitt beslut ska bereda ärendet ytterligare genom att lägga till information som 
framkommit vid nämndsammanträdet. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag 
till Mikael Perssons (L) yrkande att: 
- delegera beslutanderätten till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 
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- arbetsutskottet före sitt beslut ska bereda ärendet ytterligare genom att lägga till information som 
framkommit vid nämndsammanträdet. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med Mikael Perssons (L) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Drift- och investeringskalkyl inför investeringsbeslut – automationslyftet 
Inköp Automationslyftet oktober 2022 

Skickas till 
Rektor Campus Nynäshamn 
Skolchef 
Controller näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Investeringscontroller 
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§ 134/22 NAN/2022/0013/108 

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

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna synpunkter, förslag och klagomål när de inkommit samt besvarats. 
Redovisningen avser vad som inkommit sedan 2022-10-13, när den förra redovisningen 
sammanställdes till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 
 

1. Dnr NAN/2022/0013/108-40 – Önskan om uppföljning av klagomål, inkom 2022-11-02 och 
besvarades av arbetsmarknadschef samma dag. 

2. Dnr NAN/2022/0013/108-41 – Dialog mellan nämndordförande och elev på Campus 
Nynäshamn, inkom 2022-10-12 och besvarades av nämndordförande 2022-10-13. 

3. Dnr NAN/2022/0121/108-28 – E-tjänst – Klagomål, vKlass, inkom 2022-10-19 och vid 
sammanställningen finns inte svar registrerat. 

 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 135/22 NAN/2022/0009/002 

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

Ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut tagna i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen sedan förra 
redovisningen 2022-10-13: 
 

1. NAN/2022/0009/002-67 
Delegationsbeslut – Investering av datorer till Nynäshamns gymnasium. 
Beslut har tagits med stöd av punkt 2.10 – beslut om investeringsmedel upp till tio 
prisbasbelopp inom budgetram i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga redovisningen av delegationsbesluten 
till handlingarna. 

Skickas till 
Akten  
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§ 136/22 NAN/2022/0010/021 

Protokoll F-samverkan 2022-11-10 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokoll från F-samverkan 2022-11-10 
till handlingarna. 

Ärendet 
Innan beslut tas i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör 
personal i verksamheterna. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av protokoll rån 
F-samverkan 2022-11-10. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokoll från F-samverkan 2022-11-10 
till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
221110 Protokoll F-samverkan 

Skickas till 
Akten 
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§ 137/22  

Aktuellt från politiken 
Inget ärende föredras. 

 

 

 

§ 138/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Tf förvaltningschef, Marianne Lundin Lagestam, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
informerade: 

- Förvaltningen jobbar för närvarande med Verksamhetsplanen 2023. 
- Julbord och workshop för samtliga medarbetare inom näringslivs- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 23 november 2022. 
- Medarbetarenkäten sammanställd, nu pågår analysarbete och framtagande av 

handlingsplan. Presentation av medarbetarundersökningen vid nästa nämndsammanträde 
13 december 2022. 

- Näringslivsavdelningen har haft följande aktiviteter nyligen: 
o Byggaktörsträff i Folkets hus 
o Frukostklubb i Stora Vika 

 
 

 

§ 139/22  

Rapport om barn och ungas psykiska ohälsa 
Jakob Hörnquist, praktikant/utredare kommunkansliet besvarade de frågor som ställdes av 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i samband med beslut i ärende § 70/22 Remissvar - 
Revisionsrapport avseende granskning kring barn och ungas psykiska ohälsa där näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens antog remissvaret som sitt eget och överlämnade det till 
kommunstyrelsen, och samtidigt gav förvaltningen i uppdrag att utifrån befintliga underlag:  

• beskriva en sammanhängande insatskedja från förebyggande arbete till metoder som 
används för nämndens målgrupp avseende ungas psykiska ohälsa,  

• beskriva för nämnden om det finns behov att förstärka insatskedjan i något avseende,  
• särskilt beskriva hur Region Stockholms insatser på ett tydligt sätt kan integreras i 

nämndens arbete inom området ungdomars psykiska hälsa,  
• särskilt beskriva för nämnden i vilka avseenden Handlingsplanen mot självmord integreras i 

arbetet kring nämndens målgrupp. 
 
Rapporten föredrogs och skickas till förtroendevalda i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 
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§ 140/22  

Arbetsmarknadsavdelningen informerar 
Marianne Lundin Lagestam, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen informerade följande: 

1. Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2022 SKR 
2. Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2021 SKR – sammanställs utifrån Kolada, statistiken kom 

i september 2022 
3. Forskarrapport SamMA-projektet (fanns med dagordningen vid sammanträdet 25 oktober 

2022 såsom ärende § 120/22) 
4. Information om hur arbetslöshetsstatistik för unga ska tolkas – (fanns med dagordningen 

vid sammanträdet 25 oktober 2022 såsom ärende § 121/22) 
Angående ungdomsarbetslösheten:  
a) Siffrorna avser personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF), men de flesta 

som kommer till Ung i Nynäs är inte inskrivna, och är inte med i statistiken.  
MEN när Ung i Nynäs hjälper unga arbetslösa, ökar andelen unga arbetslösa direkt, 
eftersom de då plötsligt blir ”synliga” även hos AF.  

b) Observera att andelen räknas på ett lågt antal. Även små förändringar upp och ned 
påverkar procentsatsen rejält för Nynäshamn.  

 

 

 

§ 141/22  

Övriga frågor 
Per Ranch (SN) anmäler övrig fråga om V-klass. Besvaras av skolchef Jabil Seven. 
 
Lena Dafgård (SN) anmäler övrig fråga om problem att komma åt underlag i FirstAgenda. Janice 
Boije Junerud (S), Peter Wennerberg (C), Mats Lindqvist (S) och Mats Johansson (V) har upplevt 
liknande problem. 
Ola Hägg (S) undrade vad som gäller när ledamot inte kommer åt handlingarna före sammanträdet 
och önskar ett svar till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 29 
november 2022. 
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