
 

 

 
 

 

 
              

 
 
 

                   
           

 

 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 

 

PROTOKOLL Sida 1(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

Plats och tid 
Landsort, 2022-01-11 kl. 09.00-10.06 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 

På distans: 
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 

Övriga deltagare 
Therese Eghult, folkhälsovetare 

På distans: 
Petra Kålbäck, tf förvaltningschef 
Marianne Lagestam, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Nina Munters, avdelningschef näringslivsavdelningen 
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen 
Johanna Olsson, controller 

Paragrafer 
§§ 1-3/22 samt 22/21 

Justeringens plats och tid 
Direktjustering. 

Underskrifter 

Mikael Persson (L) Håkan Svanberg (M) 
Ordförande Justerare 

Karin Dellenholt 
Sekreterare  

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-01-11 
Anslaget sätts upp: 2022-01-11 Anslaget tas ned: 2022-02-02 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift Utdragsbestyrkande 

https://09.00-10.06


 

 

 
 

 

                
 
 

 
             

  
 

  
 

   
 

  
 

 

  
 

  
 

   
 

  

PROTOKOLL Sida 2(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

Innehållsförteckning Sida  

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

1/22 Fastställande av dagordning 

Beslutspunkter 

§ 22/21 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2022 

2/22 Aktuellt från förvaltningen 

3/22 Övriga frågor 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

Sida 3(7) 

§ 1/22 

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med 
följande tillägg under § 3, Övriga frågor:  

Håkan Svanberg (M) anmälde övrig fråga om att få frågor om gymnasiet sedan förra sammanträdet 
besvarade av skolchef. Avser detaljerad information om frånvaron på gymnasiet; antal inställda och 
framflyttade lektioner, hur ofta vikarier kallas in. 

Mikael Persson (L) anmälde övrig fråga om workshop om gymnasiet 25 januari 2022. 

Mikael Persson (L) anmälde övrig fråga om maritimt möte 19 januari 2022. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTOKOLL Sida 4(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

§ 22/21 NAN/2021/0110/012 

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

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Håkan Svanberg (M) kommenterade textavsnitt på sidan 9 om texten näringslivsavdelningen och 
sidan 20 om handlingsplan för förbättrat företagsklimat. 

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

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

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

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

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

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 
 

 
  

PROTOKOLL Sida 5(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

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

Skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Kommunstyrelsen 
Controller 
Skolchef 
Avdelningschefer  
Kommunikatör 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

PROTOKOLL Sida 6(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

§ 2/22 

Aktuellt från förvaltningen 

Skolchef Jabil Seven nämnde kort om frånvaro, närmare siffror kommer att presenteras på 
nämndsammanträdet 25 januari.  

Håkan Svanberg (M) vill ha information om antal inställda lektioner. Enligt skolchef har inte antalet 
inställda lektioner påverkat antal lektionstimmar eleverna har rätt till. 

Ola Hägg (S) instämmer i Håkan Svanbergs (M) yttrande. 

Marianne Lagestam, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen föredrog: 
 Möjlighet till egenanmälan till ArbetsCentrum. Prioriterad målgrupp är annars personer som 

uppbär försörjningsstöd, vilka alltid kommer att prioriteras. Förslaget ska A-samverkas i 
januari, samt även därefter F-samverkas. 

 SamMa ska framöver implementeras i verksamheten Ung i Nynäs och MIA med 
Aktivitetshuset/Arbetscentrum, och tjänster som tidigare har finansierats via 
Samordningsförbundet Östra Södertörn behöver finansieras. På nämndsammanträdet 22 
mars kommer representanter för verksamheterna till näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden för en presentation av verksamheterna. 

Ola Hägg (S) föreslog att våra styrdokument, delegationsordning, verksamhetsplan, handlingsplan 
ska tas upp inför nämnden. 

Skolchef Jabil Seven nämnde av Socialdemokraterna väckt ärende i kommunstyrelsen rörande 
gymnasiet. 

Skolchef Jabil Seven informerade att vi har fått en ny YH-utbildning; behandlingspedagog. 

Petra Kålbäck, tf förvaltningschef, nämnde att en interim förvaltningschef är på gång, intervjuer 
pågår och eventuellt kan tillsättning ske nästa vecka. Annons för rekrytering av ordinarie 
förvaltningschef kommer att publiceras nästa vecka. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

PROTOKOLL Sida 7(7) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

§ 3/22 

Övriga frågor 
Mikael Persson (L) anmälde övrig fråga om maritimt möte med aktörer inom hamn, sjöfart och 
logistik den 19 januari 2022. Det är ett första möte för att diskutera möjligheter kring exempelvis 
riktade utbildningar på Campus Nynäshamn och Nynäshamns gymnasium. Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, Nina Munters, Jabil Seven samt representanter från 
Campus Nynäshamn och Nynäshamns gymnasium kommer att delta från Nynäshamns kommun. 

Håkan Svanberg (M) anmälde övrig fråga om att få frågor om gymnasiet sedan förra sammanträdet 
besvarade av skolchef. Avser detaljerad information om frånvaron på gymnasiet; antal inställda och 
framflyttade lektioner, hur ofta vikarier kallas in. Skolchef besvarar på nämndsammanträdet 25 
januari 2022. 

Mikael Persson (L) anmälde övrig fråga om workshop om gymnasiet 25 januari 2022. Petra Kålbäck 
kommer att leda workshopen. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 


