
PROTOKOLL Sida 1(6) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-03-15 
Anslaget sätts upp: 2022-03-17   Anslaget tas ned: 2022-04-08 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift      Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Teams, 2022-03-15 kl. 16.00-16.46 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 

Övriga deltagare 
Rodrigo Garay, interim förvaltningschef 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Nina Munters, avdelningschef näringslivsavdelningen 
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen 
Johanna Olsson, controller 
Irene Odenstig, kommunikatör 

Paragrafer 
§§ 14-16

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning, torsdag 17 mars kl. 12 

Underskrifter 

Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Ola Hägg (S) 
Justerare 

Karin Dellenholt 
Sekreterare  



 

PROTOKOLL Sida 2(6) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-03-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning             Sida 

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  14/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 15/22 Remissvar - Alliansens budgetdirektiv 2023-2026 4 

  16/22 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(6) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-03-15  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 14/22  

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen.   
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§ 15/22 NAN/2022/0059/041 

Remissvar - Alliansens budgetdirektiv 2023-2026 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar för egen del att  
Förvaltningen ges i uppdrag att komplettera tjänsteutlåtandet med en bilaga med en 
sammanfattning av svaret på Alliansens budgetdirektiv 2023-2026 till näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 mars 2022. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S) lämnar ärendet utan eget ställningstagande, men deltar i beslutet att förvaltningen ska 
komplettera tjänsteutlåtandet med en bilaga. 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har yttrat sig om budgetdirektiv - Remissunderlag inför 
mål och budget 2023–2026. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har i sitt yttrande lyft fram 
ett antal omvärldsfaktorer som kommer att påverka nämndens verksamhet 2023–2026. Fokus i 
detta yttrande är 2023. Vidare har nämnden i sitt yttrande presenterat effekterna av dessa 
omvärldsfaktorer på nämndens verksamhet. Vi ser med oro på hur de föreslagna effektiviseringarna 
kan komma att påverka nämndens verksamhet. Detta gäller främst arbetsmarknadsavdelningen. Vi 
ser däremot med tillförsikt på hur prognoser på ökande volymer på ett positivt sätt kommer att 
påverka nämndens verksamhet.  

Därutöver föreslår nämnden att ett antal utredningar och handlingsplaner utarbetas i syfte att ta 
fram underlag för prioriteringar. 

Vidare bedömer nämnden att driftbudgeten för 2023 kommer att behöva ökas jämfört med den ram 
vi tilldelats, vilket har direkt påverkan på budgethållning och måluppfyllelse. Huvudanledningen till 
att nämnden behöver en ökad driftbudget är att arbetsmarknadsavdelningens projekt SamMA och 
MIA, vilka finansierats av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) samt att 
arbetsmarknadsavdelningen gick in i 2022 med ett underskott på 2,1 miljoner på grund av 
ofinansierade tjänster. Situationen har uppstått då arbetsmarknadsavdelningen saknar finansiering 
på grund av felaktigheter i beslut om framtida finansiering vid implementering, det vill säga 
överföringen av verksamhet från socialnämnden till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, samt 
Samordningsförbundets budgetutrymme. Underfinansieringen berör delar av Arbetscentrum och Ung 
i Nynäs verksamhet. Nämnden behöver ta höjd för ökade driftkostnader för att täcka kostnader för 
större lokaler, vilket främst gäller Campus Nynäshamns prognoser för ökade volymer 2023–2026. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
 

Yrkanden 
Mikel Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt yrkar förvaltningen ges i 
uppdrag att komplettera tjänsteutlåtandet med en sammanfattning av svaret på Alliansens 
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budgetdirektiv 2023-2026 till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 mars 
2022. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning:  
1 bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
2 bifall eller avslag till att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera tjänsteutlåtandet med en 
sammanfattning av svaret på Alliansens budgetdirektiv 2023-2026 till näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 mars 2022. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden har beslutat att:  
1 bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
2 bifalla att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en sammanfattning av svaret på Alliansens 
budgetdirektiv 2023-2026 till näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 mars 2022.  

Beslutsunderlag 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens besvarande av Alliansens budgetdirektiv 2023-2026 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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§ 16/22  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 
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