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Tjänsteutlåtande 

Näringsliv- och utvecklingsavdelningen 

Datum: 2023-01-02 

Diarienummer: NAN 2023/0005 

Till: Näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden 

 

Verksamhetsplan 2023-25, budget 2023 för  

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudgetram för näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden på 31,2 mkr. 

Beslutsförslag 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 

1. Godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplan 2023-25 samt 

budget 2023 för nämnden 

2. Uppdra till förvaltningen att utarbeta internkontrollplaner på 

enhetsnivå för 2023 

Bakgrund 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd med fokus på 

näringsliv, arbetsmarknad, integration, vuxenutbildning och besöksnäring. 

Nämnden fullgör kommunens ansvar avseende kommunal vuxenutbildning 

och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Utöver detta ansvarar nämnden 

även för stöd och stimulans till det lokala näringslivet, arbetsmarknadsinsatser, 

flyktingmottagande och integration, samt att uppmuntra ungt entreprenörskap 

och företagsamhet. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter när det gäller 

besöksnäringen och destinationsutveckling, samt ansvarar för insatser för barn 

och ungdomar inom sitt ansvarsområde. 

Nämndens mål för 2023: 

- Nöjdheten med service och bemötande ska öka 

- Alla ungdomar upplever ett gott bemötande i kontakt med det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

- Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har en budget i balans 
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- Utbildningen i den kommunala vuxenutbildningen har hög kvalitet 

- Alla ungdomar har likvärdiga möjligheter till gymnasieutbildning 

(kopplat till KAA:s uppdrag) 

- Alla ungdomar har genomfört en gymnasieutbildning (kopplat till 

KAA:s uppdrag) 

- Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med 

StoNo:s vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 

mellan 2010 och 2040 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens nettobudgetram består av de delar 

som under 2022 ingick i overheadkostnader för näringslivsavdelningen, turism 

samt arbetsmarknads- och integrationsenheten. Även den del av gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden som avser vuxenutbildningen och det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) ingår. 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 21 november en 

nettobudgetram på 31,2 mnkr för nämnden, en utökning från 2022 bland annat 

för kostnader kopplade till den nya tjänsten näringslivs- och 

skärgårdsutvecklare, samt det utökade uppdraget för sammanhållen utbildning 

inom SFI. 

Förvaltningens slutsatser 

Förvaltningen tillstyrker förslaget till verksamhetsplan och budget. 

Bilaga 

Verksamhetsplan 2023-25, budget 2023 för  Näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden 

 

 

   

Kristina Eineborg   

Näringslivs- och utvecklingsdirektör   
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