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Landsort, 2022-11-08 kl. 09.00-11.01 

Beslutande 
Håkan Svanberg (M), 1:e vice ordförande, ersätter Mikael Persson (L) 
som ordförande 
Leif Öbrink (L) ersätter Mikael Persson (L) 
Ola Hägg (S), 2:e vice ordförande 

Övriga deltagare 
Helena Matthews, förvaltningschef 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef 
arbetsmarknadsavdelningen 
Nina Munters, tillväxtstrateg näringslivsavdelningen, deltog § 57/22 
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen 
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§ 56/22

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

Under § 63/22 Övriga frågor: 

Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om artikel i Nynäsposten. 

Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om ESF-ansökan som är relevant för 
arbetsmarknadsavdelningen, rapporten samordningsförbundet. 
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§ 57/22 KS/2019/0440/106 

Fortsatt samverkan Stockholm Archipelago 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
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.

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

Skickas till 
Akten 
Näringslivschef 
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§ 58/22 NAN/2021/0069/140 

Näringslivs- och innovationscenter - fortsatt beredning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
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.

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

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) deltar inte i beslutet på grund av bristande beslutsunderlag. 

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) kommenterar konsultrapporten och kommentaren däri om bra erfarenheter som inte 
anses ha tydliggjorts. Vad är vi på väg in i med näringslivs- och innovationscenter. Samlad 
lönsamhetsanalys saknas i konsultrapporten. 

Håkan Svanberg (M) uttrycker liknande funderingar. Förvaltningen behöver få ett tydligare uppdrag, 
med tidslinje för att ta fram vad som framgår i beslutspunkt 1. 

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: 
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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.

Yrkanden 
Håkan Svanberg (M) yrkar tillägg av beslutspunkt 2 att förvaltningen presenterar ett förslag i 
samband med beslut om tertialrapport 2, 2023. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut med tillägg av beslutspunkt 2 att förvaltningen 
presenterar ett förslag i samband med beslut om tertialrapport 2, 2023. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag med tillägg av beslutspunkt 2, ett förslag presenteras i samband med beslut om 
tertialrapport 2, 2023. 

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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§ 59/22 NAN/2022/0223/002 

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

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.

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

Skickas till 
Akten 
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§ 60/22 NAN/2022/0276/449 

Remissvar - Plan mot ANDTS i Nynäshamns kommunala skolor 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts beslutar föreslå att 
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. 

Protokollsanteckningar 
Håkan Svanberg (M) nämnde Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund (SMOHF) och ANDT-
koordinator i Tyresö och Haninge kommun som har dialog med SMOHF kring frågorna.  

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. 

Yrkanden 
Håkan Svanberg (M) och Ola Hägg (S) yrkar tillägg i remissvaret att se över innebörden och behovet 
av funktionen ANDTS-koordinator eller liknande i Nynäshamns kommun. 
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Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut med tillägg i remissvaret att se över innebörden 
och behovet av funktionen ANDTS-koordinator eller liknande i Nynäshamns kommun. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag med tillägg i remissvaret att se över innebörden och behovet av funktionen ANDTS-
koordinator eller liknande i Nynäshamns kommun. 

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 
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§ 61/22 NAN/2022/0202/141 

Remissvar - Program för uppföljning av privata utförare i 
Nynäshamns kommun, mandatperioden 2023-2026 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens remissvar som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) nämner ungdomar som är placerade i hem, behovet av uppföljning av ungdomar som 
är placerade utanför Nynäshamns kommun.  

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 
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 
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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. 

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 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 62/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Förvaltningschef föredrog följande: 

• Mål och budget-arbete pågår 
• Medarbetarundersökning och handlingsplaner 
• Möte i veckan med Lawrence Yam, CEO Hutchison Ports Stockholm kring arbetsgivar- och 

företagarfrågor samt verksamhetsmark 
• Byggaktörsträff - Vill du vara med och bygga Nynäshamn? 
• Rekrytering av avdelningschef till näringslivsavdelningen inleds inom kort 
• Ansökningar har skickats avseende två ESF-projekt 
• SamMA och MIA-projekten har avslutats 
• Artikel i Nynäshamnsposten – tillsyn på förekommen anledning av myndigheten för 

yrkeshögskola; studerande som inte är nöjd med automationsingenjörsutbildning, LIA-
praktik, alla fick inte praktikplatser 

• Möte på gymnasiet med arbetsmiljöverket i december 
• Vid nämndsammanträdet 22 november är Marianne Lagestam Lundin ställföreträdande 

förvaltnings-/och näringslivschef 
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§ 63/22  

Övriga frågor 
Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om artikel i Nynäsposten, som besvarades under aktuellt från 
förvaltningen. 

Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om ESF-ansökan som är relevant för arbetsmarknads-
avdelningen - rapporten samordningsförbundet. 
Samordningsförbundet Södertörn undersöker vilka ESF-projekt som är relevanta och kan sökas. Två 
ansökningar har skickats in. 24 kommuner och flera samordningsförbund har gått ihop, svar från 
ESF väntas i december. 
Ansökan om nytt ESF-projekt med syfte att bistå unga personer som behöver extra stöd för att 
fullgöra sina studier och komma ut i arbetslivet skickas in i veckan. Sista ansökningsdag 10 
november 2022.  
 
 
Övriga frågor anmälda näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 
11 oktober 2022, ärende § 55/22, som inte hanns med: 

Fråga om statsbidrag i Tertialrapport 2 – frågan anmäld av Ola Hägg (S) – frågan är besvarad av 
Mikael Persson (L). I Tertialrapport 2 angavs att vi får 2 Mkr ytterligare i statsbidrag, Olas fråga 
avser om de pengarna räcker för att klara ofinansierade tjänster inför 2023.  

Insatser för att fler ska klara gymnasiet med invånarperspektiv – frågan anmäld av Ola Hägg (S) 
dras tillbaka. 

Kommunens strategi och handlingsplan för bättre företagsklimat – frågan anmäld av Håkan 
Svanberg (M) – nämner behov av en översyn om strategin är ändamålsenlig idag. Strategin togs 
fram för två år sedan. 
Förvaltningschef resonerar kring hur vi säkerställer att näringslivsfrågorna drivs på rätt sätt i 
Nynäshamns kommun. Gränssnitt mot mark och exploatering (MEX) och samhällsbyggnads-
förvaltningen. Vilka företag vill Nynäshamns kommun attrahera. 
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