
 

PROTOKOLL Sida 1(15) 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-01  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-09-01 
Anslaget sätts upp: 2021-09-01             Anslaget tas ned: 2021-09-23 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Malin Söderlund 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Örngrund, 2021-09-01 kl. 09.00 – 14.14 
Ajournering 10.07-10.15, 11.06-11.15, 12.05-13.00 

Beslutande 
Mikael Persson (L), ordförande 

Håkan Svanberg (M) 

 

Distans: 

Satu Goldbech (M) till och med klockan 12.05 

Tommy Cumselius (M) tjänstgör istället för Satu Goldbech (M) från och med klockan 13.00 

David Öberg (KD) 

Peter Wennerberg (C) 

Ola Hägg (S) 

Liselott Vahermägi (S) 09.00-11.30 och 13.00-14.14 

Johan Augustsson (S) 

Mats Johansson (V) 

Per Ranch (SN) 

Christoffer Edman (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning  

Paragrafer 
§§ 1-10 

Justeringens plats och tid  
Kommunhuset, lokal: Örngrund, 2021-09-01 klockan 14.30 

Underskrifter 
 

 
 

 

Mikael Persson (L) 

ordförande 

Håkan Svanberg (M) 

justerare 

 

 
  

 
Malin Söderlund          
sekreterare 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Distans: 

Leif Öbrink (L) 

Tommy Cumselius (M) 9.00-12.05 

Åsa Brodin (M) 

Lars Petter Bergendahl (C) 

Nathalie Majdek Mathisen (S) 

Anders Lindeberg (S) 

Britt-Marie Jacobsson (PPiN) 

Bengt Holwaster (MP) 

 

Lena Dafgård (SN) 

Övriga deltagare 
Malin Söderlund, sekreterare 

Karin Dellenholt, projektsekreterare 

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef 

Aline Varre, politisk sekreterare 

Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare, till och med klockan 12.05 

Anders Lindvall, arbetsmarknadskonsulent, till och med klockan 12.05 

Angelica Sonesson, arbetsterapeut, till och med klockan 12.05 

Anne Gustafsson, gruppchef 

Annelie Sada, arbetsmarknadskonsulent, till och med klockan 12.05 

Anneli Sahlin, rektor, till och med klockan 12.05 

Clas Hedin, enhetschef 
Emelie Jonsson, näringslivskoordinator, till och med klockan 12.05 
Emma Larsson, arbetsmarknadskonsulent, till och med klockan 12.05 
Eva Gunnarsson, arbetsmarknadskonsulent, till och med klockan 12.05 
Jabil Seven, skolchef och avdelningschef 

Janice Boije Junerud, politiker, till och med klockan 12.05 

Janet Jonsson, näringslivsutvecklare, till och med klockan 12.05 
Jessika Andersson, studie/yrkesvägledare, till och med klockan 12.05 

Kicki Lundgren, samordnare sommarjobb 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare, till och med klockan 12.05 
Lena Birkmanis, skolchef gymnasiet, till och med klockan 12.05 

Lena Hentschel, näringslivsutvecklare, till och med klockan 12.05 
Lina Johansson, administratör, till och med klockan 12.05 

Linnea Gustavsson, tillväxtstrateg, till och med klockan 12.05 
Malin Wallmark, gruppchef, till och med klockan 12.05 

Miriam Malm, kontaktperson, till och med klockan 12.05 

Moa Ojanen, studie/yrkesvägledare, till och med klockan 12.05 
Mona Hällblad, arbetsmarknadskonsulent, till och med klockan 12.05 
Nina Munters, näringslivschef 

Patrik Isestad, kommunalråd i opposition, till och med klockan 12.05 

Rikard Andersson, enhetschef 

Saija Winsa, KBT-konsulent, till och med klockan 12.05 

Terese Sveijer, arbetsmarknadskonsulent, till och med klockan 12.05 

Yousef Termanini, arbetsmarknadskonsulent, till och med klockan 12.05 

Peter Anastasiou, facklig representant Vision, från klockan 13.00 
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

 

1/21 Temadag 

 

  Val av justerare 
 

  2/21 Fastställande av dagordning 
 

  3/21 Presentationsrunda 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 4/21 Sammanträdesdagar för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2021  

§ 5/21 Beslut om inrättande av arbetsutskott  

§ 6/21 Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande till näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

 

§ 7/21 Delegationsordning för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden  

§ 8/21 Utnämnande av dataskyddsombud för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden  

  9/21 Aktuellt från förvaltningen 
 

  10/21 Övriga frågor 
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Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1/21 

Temadag 

Ordförande Mikael Persson (L) hälsar alla välkomna. Förvaltningschef Lina Axelsson Kihlblom inleder 

samt modererar under temadagens gång.  
 
Presentationer av verksamheterna i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen: 

Arbetsmarknadsavdelningen 

• Anne Gustafsson, gruppchef 

• Claes Hedin, enhetschef Servicepartner 

 
Näringslivsavdelningen 

• Nina Munters, näringslivschef 

• Kicki Lundgren, sommarjobbssamordnare  

• Rikard Andersson, enhetschef gästhamn och besökscenter  

 
Utbildning – Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn 

• Jabil Seven, skolchef gymnasiet/avdelningschef vuxenutbildning 

• Lena Birkmanis, enhetschef/rektor Nynäshamns gymnasium, gymnasiesärskolan 

• Anneli Sahlin, enhetschef/rektor Campus Nynäshamn, kommunalt aktivitetscentrum 

 
Presentationer från dagen kommer sändas till ledamöter och ersättare efter sammanträdet. 
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§ 2/21 

Fastställande av dagordning 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen. 
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§ 3/21 

Presentationsrunda 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare presenterar sig.   
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Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
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2021-09-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4/21 KS/2021/0390/009 

Sammanträdesdagar för Näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden 2021 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att nämndens sammanträden ska hållas följande 
datum och tidpunkter: 

 

Onsdag 1 september, 13-16 
Onsdag 29 september, 13-16 

Tisdag 2 november, 9-12 
Torsdag 25 november, 9-12 

Onsdag 22 december, 9-12 

 
Temadagar: 

Onsdag 1 september kl 9-12 
Onsdag 29 september kl 9-12 (delårsbokslut) 

Tisdag 16 november kl 9-12 (verksamhetsplan 2022) 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för 

näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2021.  
 

Genomgång och beslut av delårsbokslut är planerad till temadag den 29 september. 
 

Genomgång och beslut av Verksamhetsplan 2022 är planerad till temadag den 16 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att nämndens sammanträden ska hållas följande 

datum och tidpunkter: 
 

Onsdag 1 september, 13-16 

Onsdag 29 september, 13-16 
Tisdag 2 november, 9-12 

Torsdag 25 november, 9-12 
Onsdag 22 december, 9-12 

 

Temadagar: 
Onsdag 1 september kl 9-12 

Onsdag 29 september kl 9-12 (delårsbokslut) 
Tisdag 16 november kl 9-12 (verksamhetsplan 2022) 

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

Skickas till 
Akten 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare 
  



 

PROTOKOLL Sida 8(15) 

Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5/21 KS/2021/0390/009 

Beslut om inrättande av arbetsutskott 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inrätta arbetsutskott för näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 september 2021. 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden behöver inrätta ett arbetsutskott så de ärenden som ska 
avgöras av nämnden i sin helhet, kan beredas av utskottet om beredning behövs. När ärendet har 
beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut till nämnden. 

Vidare finns i det förslag till delegationsordning som förvaltningen har tagit fram flera punkter där 
nämndens arbetsutskott är delegat, och därmed har beslutsfunktion å nämndens vägnar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inrätta arbetsutskott för näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 september 2021.  

Skickas till 
Akten 
Troman 

 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 9(15) 
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Sammanträdesdatum  

2021-09-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6/21 KS/2021/0390/009 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande 

till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utse följande ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för tiden 

till och med 2022-12-31: 

 
Ledamöter 

1. Mikael Persson (L),  
2. Håkan Svanberg (M) 

3. Ola Hägg (S) 

 
Ersättare  

1. Leif Öbrink (L) 
2. Satu Goldbech (M) 

3. Johan Augustsson (S) 
 

Ordförande: Mikael Persson (L) 

Vice ordförande: Håkan Svanberg (M) 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott behöver utse tre ledamöter, tre ersättare 
samt ordförande och vice ordförande för perioden 2021-09-01 – 2022-12-31. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utse följande ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för tiden 

till och med 2022-12-31: 
 

Ledamöter 

1. Mikael Persson (L),  
2. Håkan Svanberg (M) 

3. Ola Hägg (S) 
 

Ersättare  

1. Leif Öbrink (L) 
2. Satu Goldbech (M) 

3.  
 

Ordförande: Mikael Persson (L) 
Vice ordförande: Håkan Svanberg (M) 

Yrkanden 
Ola Hägg (S) nominerar Johan Augustsson (S) som ersättare. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag 
till förvaltningens förslag till beslut med Ola Häggs (S) tilläggsyrkande. 
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Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-09-01  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 

näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med Ola 

Häggs (S) tilläggsyrkande om att utse följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande 
i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för tiden till och med 2022-12-31: 

 
Ledamöter 

1. Mikael Persson (L),  
2. Håkan Svanberg (M) 

3. Ola Hägg (S) 

 
Ersättare  

1. Leif Öbrink (L) 
2. Satu Goldbech (M) 

3. Johan Augustsson (S) 

 
Ordförande: Mikael Persson (L) 
Vice ordförande: Håkan Svanberg (M) 

Skickas till 
Akten 

De valda 
Troman 
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Näringslivs- och 
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§ 7/21 KS/2021/0390/009 

Delegationsordning för näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta delegationsordning för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden med ett tillägg av ordet ”jävig” under § 6. 

Protokollsanteckning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden kommer överens om att delegationsordningen ska 
behandlas inom några månader igen. 

Ärendet 

Enligt 6 kap 37 § 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 enligt 7 kap. 5 § KL. Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
har upprättat ett förslag till delegationsordning där vi har beaktat de olika överflyttade 
verksamheternas tidigare delegationsordningar.  

 

Nedan anges vilka verksamheter som har överförts till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt 
inom parentes vilken nämnd de har överförts från, och därmed vilka delegationsordningar näringslivs- 
och arbetsmarknadsförvaltningen har beaktat i delegationsordningen: 

 

Näringslivsavdelningen (från Kommunstyrelsen) 

‒ Gästhamn och besökscenter (från Samhällsbyggnadsnämnden) 

‒ Sommarjobb (från Kommunstyrelsen) 

 

Arbetsmarknadsavdelningen (enhet från Socialnämnden) 

‒ Servicepartner (från Kommunstyrelsen) 

 

Gymnasium och vuxenutbildning (från Barn- och utbildningsnämnden) 

‒ Nynäshamns gymnasium 

‒ Gymnasiesärskolan  

‒ Gymnasiesärskolan individuellt program, Idun 

‒ Campus Nynäshamn - vuxenutbildning, svenska för invandrare, samhällsorientering 
för nyanlända samt det kommunala aktivitetsansvaret. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta delegationsordning för näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar att under § 6, nämndens ordförande, lägga till ordet ”jävig” i meningen. 

Propositionsordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag 
till förvaltningens förslag med Lena Dafgårds (SN) tilläggsyrkande. 
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Proposition 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 

näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta delegationsordning för näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden med ett tillägg av ordet ”jävig” under § 6. 

Beslutsunderlag 
210803 - Utkast Delegationsordning NAN 

Skickas till 
Akten 

Nämndens ledamöter och ersättare 
Förvaltningschef 
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§ 8/21 KS/2021/0390/009 

Utnämnande av dataskyddsombud för näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utse Maria Ekstedt, 
kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, till dataskyddsombud för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Ärendet 
Samtliga kommunens personuppgiftsansvariga nämnder är skyldiga enligt dataskyddsförordningen 

att utse ett dataskyddsombud. Kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare internt rekryterat ett 
dataskyddsombud i syfte att samtliga personuppgiftsansvariga nämnder i kommunen ska kunna utse 

kommunstyrelseförvaltningens tjänsteman som dataskyddsombud för sin verksamhet. 

Dataskyddsombudet har en tjänstgöringsgrad om 50 % för samtliga personuppgiftsansvariga 
nämnder. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utse Maria Ekstedt, 

kommunstyrelseförvaltningen, Nynäshamns kommun, till dataskyddsombud för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Skickas till 
Akten 
Dataskyddsombud 
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§ 9/21 

Aktuellt från förvaltningen 
Förvaltningschef Lina Axelsson Kihlblom föredrar.  
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§ 10/21 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades. 
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