
 

 

 
 

 

 
              

  
 
 

                   
           

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
  
 

  

PROTOKOLL Sida 1(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

Plats och tid 
Örngrund, 2021-10-19 kl. 09.00 – 10.05 

Beslutande 
Mikael Persson (L) 
Håkan Svanberg (M) 

På distans: 
Ola Hägg (S) 

Övriga deltagare 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 
Karin Dellenholt, nämndsekreterare 

På distans: 
Nina Munters, avdelningschef näringslivsavdelningen 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef 
arbetsmarknadsavdelningen 
Jabil Seven, skolchef utbildningsavdelningen 
Claes Hedin, enhetschef Servicepartner 

Paragrafer 
§§ 8-13 

Justeringens plats och tid 
Kansliavdelningen, kommunhus B, plan 1, torsdag 21 oktober kl 15.00. 

Underskrifter 

Mikael Persson Ola Hägg 
Ordförande Justerare 

Karin Dellenholt 
Sekreterare  

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-10-19 
Anslaget sätts upp: 2021-10-21 Anslaget tas ned: 2021-11-12 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning, kommunhus B, plan 1, 2021-10-21 kl 15.00. 

Underskrift Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
             

  
 

  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

   
 

   
 

  

PROTOKOLL Sida 2(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

Innehållsförteckning Sida  

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

8/21 Fastställande av dagordning 

Beslutspunkter 

§ 9/21 Kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 4 
§ 10/21 Ersättning till förtroendevald för deltagande i konferens eller seminarium 6 

11/21 VP2022 

12/21 Aktuellt från förvaltningen 

13/21 Övriga frågor 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  
 
  
 
 

 

 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 3(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

8/21 Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med 
följande tillägg under § 13, Övriga frågor: 

 Programutbud gymnasiet – beslutsärende på nämndsammanträdet 2 november 
 Förändringar gymnasiet 
 SMOHF – Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund 
 Gästhamnen 
 Medarbetarundersökningen 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PROTOKOLL Sida 4(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

§ 9/21 NAN/2021/0020/008 

Kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 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. 

Sammanfattning 
Syftet med införandet av kontaktpolitikerverksamhet är att skapa en dialog mellan politiker och 
verksamheter, där politiker får en ökad kunskap och inblick i de olika verksamhetsområdena, vilket 
ger bättre förutsättningar att utforma riktlinjer och mål för verksamheten. 

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. 

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Fördelning av kontaktpolitiker i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 
 
   

PROTOKOLL Sida 5(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

Skickas till 
Förvaltningschef 
Förtroendevalda 
Akten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL Sida 6(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

§ 10/21 NAN/2021/0021/008 

Ersättning till förtroendevald för deltagande i konferens eller 
seminarium 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens 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. 

Yrkanden 
Ola Hägg (S) yrkar att studiebesök läggs till i uppräkningen för vad förtroendevald kan ha möjlighet 
att delta i. 

Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av Ola Häggs yrkande om att 
studiebesök läggs till i uppräkningen för vad förtroendevald kan ha möjlighet att delta i. 

Propositionsordning
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut med Ola Häggs (S) tilläggsyrkande om att även 
studiebesök läggs till i uppräkningen för vad förtroendevald kan ha möjlighet att delta i. 

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 7(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

förslag med Ola Häggs (S) tilläggsyrkande om att även studiebesök läggs till i uppräkningen för vad 
förtroendevald kan ha möjlighet att delta i. 

Skickas till 
Akten 
Förtroendevalda 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

 

 

 

  

PROTOKOLL Sida 8(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

11/21 VP2022 
Mikael Persson beskriver kommande process kring VP-arbetet. 

Vid nämndmötet den 2 november hålls inspirationspass med olika presentatörer. 

Workshop på temadagen 16 november samt kontinuerliga diskussioner i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott. 

Textutkast på nämndmötet 25 november.  

Nämndbeslut 22 december. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 

  

PROTOKOLL Sida 9(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

12/21 Aktuellt från förvaltningen 
Förvaltningschef Lina Axelsson Kihlblom föredrar. 

Medarbetarenkäten – presenteras närmare på nämndsammanträdet 2 november, handlingsplaner 
tas fram efter resultatet i medarbetarenkäten 

Information från näringslivsavdelningen – olika event under hösten och våren 

Eventuella juridiska ärenden 

Sommarjobbsrapporten 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

                
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

PROTOKOLL Sida 10(10) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

13/21 Övriga frågor 

Programutbud gymnasiet – beslutsärende på nämndsammanträdet 2 november 

Lina Axelsson Kihlblom informerar om Programutbud gymnasiet, ett beslutsärende på 
nämndsammanträdet 2 november. 

Kommande föreslagen förändring är F-samverkad: estetiska programmet läggs ned och bygg- och 
anläggningsprogrammet utökas till två inriktningar; husbygge och måleri. Får ett enskilt 
gymnasieprogram under ett visst antal sökanden, har skolchef rätt att besluta att programmet inte 
ska hållas. 

Förändringar gymnasiet 

Ola Hägg (S) anmälde en övrig fråga om status avseende förändringar på gymnasiet utifrån de olika 
uppvaktningar som gjorts till honom från olika parter. 

SMOHF – Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund 

Kommunalförbund där Haninge, Nynäshamn och Tyresö är medlemmar 

Ola Hägg (S) anmälde en övrig fråga om SMOHF som bland annat har hand om tillsynen av 
restaurangverksamheten inom kommunen. Det är av intresse för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden att ta del av både positiva resultat samt de utmaningar som finns, som 
kommer fram i samband med tillsynen. Förslaget är att SMOHF kommer till nämnden och berättar 
om sitt arbete samt de erfarenheter som gjorts i samband med tillsynsärendena. 

Lina Axelsson Kihlblom föreslår att ett sådan information till nämnden sker efter årsskiftet. 
Arbetsutskottet hade inga invändningar mot det. 

Gästhamnen 

Ola Hägg (S) anmälde en övrig fråga om gästhamnsärendet som är under utredning på 
kommunstyrelsen och lade fram ett önskemål om att återföra ärendet till Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Arbetsutskottet ansåg inte att ärendet skulle återföras till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

Medarbetarundersökningen 

Ola Hägg (S) anmälde en övrig fråga om status medarbetarundersökningen, vilken besvarades av 
förvaltningschef under Aktuellt från förvaltningen. 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande 


