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Närvarolista

Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Lisa Tingström, X
ordförande

M Hanif Bali, vice X
ordförande

V Norma Aznar, 2:e vice X
ordförande

M Kenneth Nettersttöm X
C Peter Wahlquist X
S Johan Dagcrhamn X

Ersättare Tjänstgörande §§

L Björn \Vinnerfelt «

KD Magnus Kyllcnbcck -

RP Sofie af Ekenstam X

Övriga närvarande Funktion

Näringslivs- Och utvecklingsdirckrörKristina Rincborg

Christer Armstmnd Controller

Sara Salminen Nämndsekreterare
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NAN§ 1:1

Upprop

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Uppropct fastställs enligt ovan.
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NAN§I2

Val av justerare och information samt övriga frågor

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden utser Norma Aznar (V) till justerare.

Protokollet justeras i anslutning till sammanträdet den '17 januari, kansliet,

Alccahuset, Åkersberga.

Sammanfattning

Lisa 'I'ingström (M) föreslår Norma Aznar (V) till justerare. Protokollet föreslås

justeras i anslutning till sammanträdet den 17 januari, kansliet, Alceahuset,

Åkersberga.

Ovriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes och punkten utgår därmed.
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NAN§ |:3

Fastställande av dagordning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Dagordningen fastställdes enligt utkast.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt

tillhörande handlingar.
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NAN § I:4 Dnr. NAN 2023/0005

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan

2023

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplan 2023-25 samt budget

2023 för nämnden

2. Uppdra till förvaltningen att utarbeta internkontrollplancr på cnhetsnivå för

2023

'Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudgctmm för näringslivs- och

arbetsmarknadsnämnden på 31,2 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-01-02

Förslag till beslut

Lisa Tingström (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag innebärande

att

'1. Godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplan 2023-25 samt budget

2023 för nämnden
2. Uppdra till föwaltningcn att utarbeta internkontrollplancr på enhetsnivå för

2023

Propositionsordning

Ordförande frågar om Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

enligt Lisa Tingströms (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt



Österåker

NAN § I:5 Dnr. NAN 2023/0004

Inrättande av presidieberedning för Näringslivs- och

arbetsmarknadsnämnden

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden inrätta en beredning,

benämnd presidiebcredning, med uppgift att bereda och framlägga förslagi de

ärenden som ska behandlas av Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,

2. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens presidium sammanträder på

kallelse av Näringslivs-och arbetsmarknadsnämndens ordförande,

3. Presidicberedningen får besluta att andra förtroendevalda och/eller

tjänstemän samt sakkunniga får närvara och delta i överläggningarna.

Sammanfattning

AV Kommunallagcn (KL) 6 kap. 6§ framgår att nämnderna ska bedriva sin

verksamhet enligt Kommunfullmäktiges beslut, lagar, samt på ett i övrigt

tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndcns presidium ska ha till uppgift att

bereda och framlägga förslag i de ärenden som ska behandlas av Näringslivs-

och arbetsmarknadsnämnden. Val till presidile sker i särskild ordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-01-02.

Förslag till beslut

Lisa Tingström (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag innebärande

att

'1. Inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden inrätta en beredning,

benämnd presidieberedning, med uppgift att bereda och framlägga förslag i de

ärenden som ska behandlas av Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,

2. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens presidium sammanträder på

kallelse av Näringslivs-och arbetsmarknadsnämndens ordförande,

3. Presidiebcrcdningen får besluta att andra förtroendevalda och/ eller

tjänstemän samt sakkunniga får närvara och delta i överläggningarna.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

enligt I lisa 'I'ingströms (M) yrkande och ñnner att så är fallet.
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NAN § I:6 Dnr. NAN 2023/00I5

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

'1. Med åberopandc av Kommunfullmäktiges beslut gällande det

reglementscnliga ansvaret för arbetsmiljöuppgifter fördela arbetsmiljöuppgifter

till ansvarig förvaltningschef/avdelningschef, som i sin tur får i uppdrag att

fördela uppgifter Vidare inom sin fölvaltningsorganisation,

2. Till Kommunstyrelsen, i dess egenskap av anställandc myndighet, redovisa

när arbetsmiljöuppgifterna är fördelade

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har genom antagande av nya reglcmcntcn för nämnderna,

under mandatperioden 2023 - 2026, beslutat om att fördela ansvar för

arbetsmiljöuppgifter till respektive nämnd,

Med åberopandc av Kommunfullmäktiges beslut gällande det reglcmentscnliga

ansvaret för arbetsmiljöuppgifter har Näringslivs- och

arbctsmarknadsnämndcn i sin tur har till uppgift och ansvar att fördela

arbetsmiljöuppgifterna Vidare inom sin organisation.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-01-03.

Förslag till beslut

Lisa Tingström (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag innebärande

att

'1. Med åberopande av Kommunfullmäktiges beslut gällande det

reglementsenliga ansvaret för arbetsmiljöuppgifter fördela arbetsmiljöuppgifter

till ansvarig föwaltningschef/avdelningschef, som i sin tur får i uppdrag att

fördela uppgifter Vidare inom sin förvaltningsorganisation,

2. Till Kommunstyrelsen, i dess egenskap av anställande myndighet, redovisa

när arbetsmiljöuppgifterna är fördelade.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

enligt Lisa Tingströms (M) yrkande och finner att så är fallet.
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Expedieras

Kommunstyrelsen

Akt
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NAN § I:7 Dnr. NAN 2023/00I3

Samverkansöverenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och

Osteråkers kommun

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Godkänna förslag till Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och

Österåkers kommun.

Sammanfattning

Arbetsförmedlingen och Österåkers kommun har gemensamt arbetat fram en

överenskommelse i syfte att genom samverkan förbättra

kompetensförsörjningcn och påskynda individers etablering i arbetslivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-01-03.

Förslag till beslut

Lisa Tingström (M) yrkar bifall till föwaltningcns beslutsförslag innebärande

att godkänna förslag till överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och

Österåkers kommun.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

enligt Lisa Tingströms (M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Akt
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Expedieras

Akt



Österåker

NAN § I:8 Dnr. NAN 2023/0003

Sammanträdesplan 2023

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

godkänna föreslagna sammanträdestidcr 2023 innebärande att nämnden

sammanträder kl 18.30 följande datum: tisdagen den 17 januari, torsdagen den

23 februari, torsdagen den 30 mars, tisdagen den 23 maj, torsdagen den 24

augusti, torsdagen den '12 oktober och tisdagen den 5 december.

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fastställer sammanträdesplan för

2023 innebärande att nämnden sammanträder kl 18.30 följande datum:

tisdagen den '17 januari, torsdagen den 23 februari, torsdagen den 30 mars,

tisdagen den 23 maj, torsdagen den 24 augusti, torsdagen den '12 oktober och

tisdagen den 5 december.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-01-01.

Förslag till beslut

Lisa Tingström (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag innebärande

att godkänna föreslagna sammanträdcstider 2023 innebärande att nämnden

sammanträder kl 18.30 följande datum: tisdagen den '17 januari, torsdagen den

23 februari, torsdagen den 30 mars, tisdagen den 23 maj, torsdagen den 24

augusti, torsdagen den 12 oktober och tisdagen den 5 december.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

enligt Lisa Tingsttöms (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt
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NAN § I:9 Dnr. NAN 2023/0006

Attestförteckning för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

2023

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

'1. Utbetalningar exkl. hyreskostnadcr som överstiger 5 basbelopp ska granskas

av controller och attesteras av avdelningschef. Basbelopp för 2023 är 52 200 kr

och 5 basbelopp blir 261 000 kr.

2. Godkänna generell attesträtt för näringslivs- och utvecklingsdirektör.

3. chyndiga näringslivs- och utvecklingsdircktör att utse beslutsattestanter

under året.

4. Godkänna generell attesträtt för näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens

controller inom näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens

verksamhetsområde.

5. Godkänna förslaget till bcslutsattestanter för näringslivs- och

arbctsmarknadsnämnden.

Sammanfattning

I enlighet med attcst- och utanordningsreglementet ska respektive

nämnd/styrelse utse beslutsattestanter och ersättare för olika ansvarskoder

inom respektive verksamhetsområde för 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-01-02.

Förslag till beslut

Lisa Tingström (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag innebärande

att

1. Utbetalningar exkl. hytcskostnader som överstiger 5 basbelopp ska granskas

av controller och attesteras av avdelningschef. Basbelopp för 2023 är 52 200 kr

och 5 basbelopp blir 261 000 kr.

2. Godkänna generell attesttätt för näringslivs- och utvecklingsdircktör.

3. Bemyndiga näringslivs- och utvecklingsdirektör att utse beslutsattestanter

under året.

4. Godkänna generell attesträtt för näringslivs- och atbctsmarknadsnämndens

controller inom näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens

verksamhetsområde.
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5. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för näringslivs- och

arbetsmarknadsnämnden.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

enligt Lisa Tingströms (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt
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NAN § I:IO Dnr. NAN 2023/0002

Arkivansvarig

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Utse näringslivs- och utvecklingsdircktör till arkivansvarig för Näringslivs- och

arbctsmarknadsnämndcn.

Sammanfattning

Enligt arkivreglcmentet ÖFS 2010:1§4, ska arkivansvarig ha det övergripande

ansvaret för myndighetens arkivhantering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-12-14

Förslag till beslut

Lisa Tingström (M) yrkar bifall till föwaltningens beslutsförslag innebärande

att

utse näringslivs- och arbctsmarknadsdirektörcn till arkivansvarig för

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndcn.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Näringslivs- och arbctsmarknadsnämnden beslutar

enligt Lisa 'Hagströms (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt
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NAN § H I Dnr. NAN 2023/000I

Delegationsordning för Näringslivs- och

arbetsmarknadsnämnden

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Godkänna förslag till delegationsordning för näringslivs- och

,

arbetsmarknadsnämnden.

Sammanfattning

I delegationsordningcn framgår vilka beslut som nämnden delegerat och till

vem som delegation ges.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-01-03.

Förslag till beslut

Lisa 'I'ingström (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag innebärande

att godkänna förslag till delegationsordning för näringslivs- och

arbetsmarknadsnämndcn.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

enligt Lisa Tingströms (M) yrkande och ñnncr att så är fallet.

Expedieras

Akt
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NAN§ |:|2 Dnr. NAN 2023/00I0

Övriga frågor

Norma .Aznar (V) anmäler en övrig fråga avseende de kommunala råden. Var

har trygg i Österåkers-rådet och integrationsrådet tagit vägen?

Svar: Trygg i Österåkers-rådet lades ner för 4 år sedan, frågorna hanteras sedan

dess på Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 gånger per år. Integrationsrådct är

ersatt av Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Peter W/ahlqust (C) anmäler en övrig fråga gällande statistik inom nämndens

ansvarsområde. Kan en genomgripande överblick skapas till nämnden?

Svar: Inför kommande sammanträde tas en presentation fram.
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NAN I : I 3 NAN 2023/0009

Meddelanden och information vilka anmäles i Näringslivs- och

arbetsmarknadsnämnden

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och

som är av vikt redovisas för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndcn.

Meddelanden och information finns i sin helhet hos kansliet efter

sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Näringslivs- och

arbetsmarknadsnämnden under perioden 2023-01-01- 2023-01-16

;NAN 2023/0014-01 KF § 726/2022 .Uppdrag 33 I budget 2023 - Nåringslivs- och
3

2023701-05' Krlstlha Elhebqr'g
'7

v;

arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag

att utreda behovet av och förutsättningarna för att
. _

yrkeshögskolor etablerar sig! kommunen för att på sikt
'

› kunna möta den efterfrågan som finns på arbetskraft

Expedieras

Akt
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NAN § |:|4

Förvaltningen informerar

[JF-mässa, Åkersberga centrum kl '10-17, 27/1

Rekrytering Komvux-rektor

Energikvällcn, 25/ '1

Landshövdingen till Ingmarsö 31/1

Rekryteringsdag, .Åkersberga Centrum 10/3


