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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2021-11-02 kl. 09.00 – 12.08 

Ajournering: kl. 09.59 - 10.03 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande  
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
 Satu Goldbech (M)  
David Öberg (KD) 
Lars Petter Bergendahl (C) ersätter Peter Wennerberg (C)  
Liselott Vahermägi (S) 
Johan Augustsson (S)  
Mats Johansson (V) 
Per Ranch (SN) 
Rebecca Ädel (SD) ersätter Christoffer Edman (SD) 

 

   
 

Paragrafer 
§§ 20-30 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning, 2021-11-09 kl 11.00 
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Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Ola Hägg (S) 
Justerare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
På distans: 
Leif Öbrink (L) 
Åsa Brodin (M) 
Anders Lindeberg (S) 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) 
Bengt Holwaster (MP) 
Lena Dafgård (SN) 
 

 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Karin Dellenholt, nämndsekreterare 
Therese Eghult, folkhälsostrateg 
 
På distans: 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Nina Munters, avdelningschef näringslivsavdelningen 
Kicki Lundgren, sommarjobbssamordnare 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare (SD) 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare (L) 
Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M) 
Jessica Drugge, näringspolitisk rådgivare region Stockholm, kl 10.00 – 10.30 
Daniel Andersson, expert kommunala frågor, region Stockholm, kl 10.00 – 10.30  
Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat, Företagarna, kl 10.30 – 11.00 
Annika Dahlberg, vice ordförande Företagarna Nynäshamn, kl 10.00 – 11.30 
Per Pettersson, ordförande region Mälardalen, LRF, kl 11.00 – 11.30 
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20/21 Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande 
förändringar:  

Ärenden behandlas i följande ordning; mötet inleds med § 30 Övriga frågor och Mikael Perssons 
informationspunkt inför VP2022. Övriga §§ behandlas under sammanträdet i ordningsföljd, med 
avbrott för inspirationspass med tre olika gästföreläsare § 30.  

Under § 30, Övriga frågor, görs följande tillägg: 

Mikael Persson (L) Informationspunkt inför VP2022  

Mikael Persson (L) Inspirationspass inför VP2022 

Ola Hägg (S) väcker ärende om stödfunktioner där underlag skickats in. 

Ola Hägg (S) väcker övrig fråga om gymnasiet, referensvärde, Kolada, nettokostnadsavvikelse där 
fråga skickats in. 

Per Ranch (SN) väcker övrig fråga med begäran om protokollsanteckning avseende tillgång till 
handlingarna inför mötet. 
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§ 21/21 NAN/2021/0016/612 

Programutbud gymnasiet Nynäshamns kommun 2022/2023 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2022/2023.  
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut om att inte 
starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt. 
3. ge förvaltningen i uppdrag att besvara följande: 
- Att återkomma till nämnden med marknadsföringsplan gällande marknadsföring av Nynäshamns 
gymnasium. 
- Att återkomma till nämnden med det marknadsföringsmaterial som tagits fram. 
- Att förvaltningen genomför gruppintervjuer med avgående 9:e klassare utifrån tanken med 
tjänstedesign men också som en del i marknadsföringen inför det kommande läsåret på gymnasiet.  
- Att genom en oberoende intervjuare genomföra intervjuer med gymnasielärare och adekvat 
stödpersonal utifrån tanken med tjänstedesign med sikte på kontinuerlig förbättring av gymnasiet som 
helhet. 
- Att utifrån ovanstående aktiviteter och material återkoppla till nämnden med sammanställningar av 
aktiviteter för innevarande och kommande verksamhetsplan. 
- Att återkomma till nämnden med förslag på eventuellt nya inriktningar inom programmens ram i ett 
både kortare och längre perspektiv. 
 

Protokollsanteckning 
§ ajournerades i 90 minuter på grund av tre inspirationsunderläsningar, som protokollförts under § 
30 Övriga frågor. 

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2022/2023.  
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut om att inte 
starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  
1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2022/2023.  
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut om att inte 
starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt. 
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Yrkanden 
Ola Hägg (S) har inlämnat ett särskilt yrkande avseende att estetprogrammet behålls som ett av de 
program som erbjuds för läsåret 2022/2023. 

Vidare yrkar Ola Hägg (S) bifall till att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag: 
- Att återkomma till nämnden med marknadsföringsplan gällande marknadsföring av Nynäshamns 
gymnasium. 
- Att återkomma till nämnden med det marknadsföringsmaterial som tagits fram. 
- Att förvaltningen genomför gruppintervjuer med avgående 9:e klassare utifrån tanken med 
tjänstedesign men också som en del i marknadsföringen inför det kommande läsåret på gymnasiet.  
- Att genom en oberoende intervjuare genomföra intervjuer med gymnasielärare och adekvat 
stödpersonal utifrån tanken med tjänstedesign med sikte på kontinuerlig förbättring av gymnasiet som 
helhet. 
- Att utifrån ovanstående aktiviteter och material återkoppla till nämnden med sammanställningar av 
aktiviteter för innevarande och kommande verksamhetsplan. 
- Att återkomma till nämnden med förslag på eventuellt nya inriktningar inom programmens ram i ett 
både kortare och längre perspektiv. 
 
Liselott Vahermägi (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Per Ranch (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

David Öberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Rebecca Ädel (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Håkan Svanberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Mikael Person (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, avslag till Ola Häggs (S) yrkande avseende 
estetprogrammet samt yrkar bifall till att de sex utredningspunkterna i Ola Häggs (S) tilläggsyrkande 
överlämnas till förvaltningen för besvarande.  

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning;  
Proposition 1: 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut att:  
1. godkänna programutbudet för Nynäshamns gymnasium, läsåret 2022/2023.  
2. medge skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning att, efter slutlig antagning, fatta beslut om att inte 
starta ett program i det fall att antalet behöriga sökande är för lågt. 
 
Proposition 2: 
Bifall eller avslag till Ola Häggs (S) förslag att estetprogrammet behålls som ett av de program som 
erbjuds läsåret 2022/2023. 

Proposition 3: 
Bifall till Ola Häggs (S) förslag om att till nästa sammanträde ge förvaltningen i uppdrag: 
- Att återkomma till nämnden med marknadsföringsplan gällande marknadsföring av Nynäshamns 
gymnasium. 
- Att återkomma till nämnden med det marknadsföringsmaterial som tagits fram. 
- Att förvaltningen genomför gruppintervjuer med avgående 9:e klassare utifrån tanken med 
tjänstedesign men också som en del i marknadsföringen inför det kommande läsåret på gymnasiet.  
- Att genom en oberoende intervjuare genomföra intervjuer med gymnasielärare och adekvat 
stödpersonal utifrån tanken med tjänstedesign med sikte på kontinuerlig förbättring av gymnasiet som 
helhet. 
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- Att utifrån ovanstående aktiviteter och material återkoppla till nämnden med sammanställningar av 
aktiviteter för innevarande och kommande verksamhetsplan. 
- Att återkomma till nämnden med förslag på eventuellt nya inriktningar inom programmens ram i ett 
både kortare och längre perspektiv, 
eller bifall till Mikael Perssons (L) förslag att de sex utredningspunkterna i Ola Häggs (S) 
tilläggsyrkande överlämnas till förvaltningen för besvarande. 

Proposition 
Proposition 1: 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning 1. och finner att näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 2: 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning 2. och finner att näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att avslå Ola Häggs (S) yrkande om att estetprogrammet 
behålls som ett av de program som erbjuds läsåret 2022/2023. 
 
Proposition 3: 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning 3. och finner att näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla Mikael Perssons (L) yrkande om att ge förvaltningen 
i uppdrag att besvara följande: 
- Att återkomma till nämnden med marknadsföringsplan gällande marknadsföring av Nynäshamns 
gymnasium. 
- Att återkomma till nämnden med det marknadsföringsmaterial som tagits fram. 
- Att förvaltningen genomför gruppintervjuer med avgående 9:e klassare utifrån tanken med 
tjänstedesign men också som en del i marknadsföringen inför det kommande läsåret på gymnasiet.  
- Att genom en oberoende intervjuare genomföra intervjuer med gymnasielärare och adekvat 
stödpersonal utifrån tanken med tjänstedesign med sikte på kontinuerlig förbättring av gymnasiet som 
helhet. 
- Att utifrån ovanstående aktiviteter och material återkoppla till nämnden med sammanställningar av 
aktiviteter för innevarande och kommande verksamhetsplan. 
- Att återkomma till nämnden med förslag på eventuellt nya inriktningar inom programmens ram i ett 
både kortare och längre perspektiv. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2021/0196/612-1  
Bilaga 1, Risk och konsekvensanalys 
Bilaga 2, Socialdemokraternas yrkanden inför beslut om programutbud för Nynäshamns gymnasium läsår 
2022/2023 

Skickas till 
Rektor Nynäshamns gymnasium  
Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning  
Akt 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 8(18) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-02  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 22/21 NAN/2021/0020/008 

Kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
ska ha kontaktpolitiker. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna:  
2 riktlinje avseende kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
3 fördelning av kontaktpolitiker till näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. 

Ärendet 
Frågan om kontaktpolitiker diskuterades vid första nämndmötet och förtroendevalda fick inkomma 
med önskemål om vilken verksamhet man vill besöka. Förvaltningen har tagit fram en riktlinje för 
kontaktpolitikerverksamheten samt gjort en fördelning av förtroendevalda per avdelning, där sedan 
avdelningschef fördelar till vilken enhet/verksamhet besöket fördelas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
ska ha kontaktpolitiker. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna:  
2 riktlinje avseende kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
3 fördelning av kontaktpolitiker till näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
ska ha kontaktpolitiker. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna:  
2 riktlinje avseende kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
3 fördelning av kontaktpolitiker till näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. 
 

Yrkanden 
Liselott Vahermägi (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning; bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till 
beslut att: 
1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
ska ha kontaktpolitiker. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna:  
2 riktlinje avseende kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
3 fördelning av kontaktpolitiker till näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. 
 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
Riktlinje för kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Fördelning av kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter 
 

Skickas till 
Förvaltningschef  
Förtroendevalda  
Akten 
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§ 23/21 NAN/2021/0021/008 

Ersättning till förtroendevald för deltagande i konferens eller 
seminarium 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner arbetsutskottets förslag att förtroendevald 
som önskar delta i konferens, seminarium eller studiebesök som är relevant för uppdraget i 
nämnden, ska inhämta godkännande från ordförande innan anmälan för deltagande kan göras. 
Innan godkännande kan ges får ordföranden stämma av med nämndsekreteraren att kostnaden 
ryms inom nämndens budget. 

Ärendet 
I reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 13 februari 2020, stadgas i 2 § vilka sammanträden som är 
ersättningsberättigade. Relevant för frågan är 2 c § där det stadgas att förtroendeman som är 
tjänstgörande ledamot, ombud eller annan representant, närvarande ersättare och annan 
förtroendevald som medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning för konferens, informationsmöte, 
studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Ersättning 
i dessa fall utges endast under förutsättning att deltagandet bedömts som önskvärt av behörigt 
politiskt organ eller dess ordförande. 

Vilken typ av ersättning som kan utges regleras i 3-6 §§, 9 § och 12-16 §§. Kortfattat handlar det 
om ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst, styrkt förlorad semesterförmån, förlorad 
pensionsförmån enligt kommunens pensionspolicy, nödvändig ledighet för förtroendevald med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt samt rätt till arvode enligt 
ersättningsbilagan, resekostnad. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag att förtroendevald som 
önskar delta i konferens eller seminarium som är relevant för uppdraget i nämnden, ska inhämta 
godkännande från ordförande innan anmälan för deltagande kan göras. Innan godkännande kan 
ges får ordföranden stämma av med nämndsekreteraren att kostnaden ryms inom nämndens 
budget. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner arbetsutskottets förslag att förtroendevald 
som önskar delta i konferens, seminarium eller studiebesök som är relevant för uppdraget i 
nämnden, ska inhämta godkännande från ordförande innan anmälan för deltagande kan göras. 
Innan godkännande kan ges får ordföranden stämma av med nämndsekreteraren att kostnaden 
ryms inom nämndens budget. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning;  
bifall eller avslag till att godkänna arbetsutskottets förslag att förtroendevald som önskar delta i 
konferens, seminarium eller studiebesök som är relevant för uppdraget i nämnden, ska inhämta 
godkännande från ordförande innan anmälan för deltagande kan göras. Innan godkännande kan ges får 
ordföranden stämma av med nämndsekreteraren att kostnaden ryms inom nämndens budget. 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Skickas till 
Akten 
Förtroendevalda 
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§ 24/21 KS/2021/0063/629 

Sommarjobbsrapport 2021 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Ärendet bordläggs till nästa möte. 

 

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

Beslutsunderlag 
Sommarjobb för ungdomar_2021 
Bilaga 1 Cirkulär SKR 
Bilaga 2 Överenskommelse_fastighetsbolagen-kommunen_underskriven 
Bilaga 3 Beslut – ks § 38 2021_02_18 – Sommarjobbssatsningen 2021 – extraplatser genom 
samarbetsavtal 
Bilaga 4 Offert Sommarfixarna i Nynäshamn 2021 
Bilaga 5 Uppdragsavtal Sommarfixarna Nynäshamn 2021pdf 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 25/21 NAN/2021/0001/108 

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

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna klagomål, förslag och synpunkter, när de inkommit samt besvarats. 
 
1. Synpunkter på neddragna tjänster på gymnasiet, namninsamling från elever på gymnasiet inkom 
2021-10-12. 
2. Fråga; hur skapar nya nämnden framtidstro? Inkom 2021-09-15, besvarades 2021-09-24. 
3. Synpunkt på neddragna tjänster på gymnasiet, inkom 2021-09-28, besvarades 2021-09-30 och 
2021-10-01. 
4. Synpunkt minska inte personalens arbetstid på gymnasiet, inkom 2021-09-28, besvarades 2021-
09-30. 
5. Klagomål om rökning vid gymnasiet, inkom 2021-09-28, besvarades 2021-09-28. 
6. Klagomål avseende undervisning i moderna språk vid gymnasiet, inkom 2021-09-07 besvarades 
2021-09-10 samt 2021-09-23. 
7. Klagomål avseende undervisning i matematik vid gymnasiet, inkom och besvarades 2021-10-01. 
8. Fråga om gymnasiesärskolans lokaler, inkom 2021-09-29, besvarades 2021-09-30. 
9. Klagomål på skolmatsalspersonalen vid gymnasiet, inkom 2021-09-02, besvarades 2021-09-03. 
10. Klagomål på undervisningen i ellära vid gymnasiet, inkom 2021-09-10, besvarades 2021-09-14. 
 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(18) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-02  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 26/21 NAN/2021/0060/002 

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

Ärendet 
NAN/2021/0009/002-1 
Beslut om läsårsdata avseende läsåret 2022/2023 för gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. 
Beslutet fattas av skolchef i enlighet med Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning 2021-09-01 § 7/21 punkt 10.6.1 avseende gymnasiet, samt punkt 11.4.1 
avseende gymnasiesärskolan. 

 
KS/2021/0379/149-3 
Beslut om direktupphandling av konsult för genomförandet av undersökningen Löpande Insikt 
(”NKI-undersökningen”) har fattats i enlighet med punkt 3.1.1. i Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2021-09-01 § 7/21 
 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 15(18) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-02  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 27/21 NAN/2021/0061/026 

Protokoll F-samverkan 2021-10-14 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan  
2021-10-14 till handlingarna. 

Ärendet 
Innan beslut i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör 
personal i verksamheterna. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av protokoll från 
F-samverkan med fackliga ombud 2021-10-14. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan  
2021-10-14 till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
211014 Protokoll F-samverkan 
3 bilagor: 
LR Särskilt yttrande angående gymnasiets programutbud 
Lärarförbundet yttrande till Fsam NAF angående gymnasiets programutbud 
Vision Särskild skrivelse gymnasiet 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(18) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-02  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

28/21 Politikerrapport 
Inget ärende föredrogs.  



 

PROTOKOLL Sida 17(18) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-02  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

29/21 Aktuellt från förvaltningen 
Förvaltningschef Lina Axelsson Kihlblom föredrar kortfattat medarbetarenkäten, som sedan skickas 
ut.  



 

PROTOKOLL Sida 18(18) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-02  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

30/21 Övriga frågor 
Information om VP-processen 

Ordförande Mikael Persson (L) anmälde en övrig fråga, informationspunkt, gällande arbetet med VP-
processen och inleder mötet med att presentera process, tidsplan och vad som är relevant vid 
framtagandet av VP2022.  

Inspirationsföreläsningar kl 10.00 – 11.30 

Ordförande Mikael Persson (L) anmälde en övrig fråga där han introducerade tre gästföreläsare inför 
temadagen 16 november om VP2022 i ämnet ”De viktigaste åtgärderna för ett bättre lokalt 
företagsklimat”. 

10.00 – Svenskt Näringsliv – Lokalt företagsklimat, Nynäshamns kommun 

Jessica Drugge, näringspolitisk rådgivare region Stockholm 

Daniel Andersson, expert kommunala frågor  

10.30 – Företagarna  

Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat 

Annika Dahlberg, vice ordförande Företagarna Nynäshamn 

11.00 – LRF 

Per Pettersson, ordförande region Mälardalen - Stockholm, Uppland, Västmanland 

 

Referenskostnad och nettokostnadsavvikelse Nynäshamns gymnasium 

Ola Hägg (S) anmälde en övrig fråga vid arbetsutskottssammanträdet angående referensvärde, 
Kolada, nettokostnadsavvikelse där han nu inkommit med en skrivelse. Frågan kommer att hanteras 
på arbetsutskottets sammanträde 9 november. 

Handlingar inför mötet 

Per Ranch (SN) väcker övrig fråga avseende protokollsanteckning om tillgång till handlingarna inför 
mötet. 

Stödfunktioner Nynäshamns gymnasium 

Ola Hägg väcker ärende om stödfunktioner och har skickat in underlag, vilket beslutades att lämnas 
till förvaltningen för utredning. 

 

 




