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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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Plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2022-06-03 kl. 09.00-9.56 

Ajournering: kl 9.45-9.50. 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
Åsa Brodin (M) ersätter Satu Goldbech (M)  
David Öberg (KD) 
Peter Wennerberg (C)  
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
Liselott Vahermägi (S) 
Johan Augustsson (S)  
Bengt Holwaster (MP) ersätter Mats Johansson (V) 
Per Ranch (SN) 
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Leif Öbrink (L) 
Carina Kiejstut (KD) 
Thomas Zallin (S) 
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Paragrafer 
§§ 50, 60-61 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning, tisdag 7 juni kl 10. 
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60/22  

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande 
förändringar:  

Under § 61, Övriga frågor, görs följande tillägg: 

Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om upphandling av äldreboende. 
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§ 50/22 NAN/2022/0137/012 

Tertialrapport 1, 2022 - näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. avslå tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Reservationer och särskilda yttranden 
Ola Hägg (S), Per Ranch (SN), Bengt Holwaster (MP) och Rebecca Ädel (SD) inkommer med 
särskilda yttranden, vilka biläggs protokollet såsom bilaga 1-3. 

Mikael Persson (L), Håkan Svanberg (M), Åsa Brodin (M), David Öberg (KD) och Peter Wennerberg 
(C) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet 
Bilagan ”Tertialrapport 1 2022 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” innehåller 
verksamhetsberättelse samt redovisning av ekonomi och måluppfyllelse.  

I tjänsteutlåtandet daterat 13 maj 2022 inför näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordinarie 
sammanträde 24 maj 2022 lyfte näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fram en ekonomisk 
aspekt ur rapporten, eftersom kommunfullmäktige föreslås att utöka näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens investeringsram med 2,5 miljoner kronor, för att hantera inköp som i sin 
helhet finansieras av statsbidrag. Nämnden har stora intäkter i form av statsbidrag varje år, vilka 
delvis finansierar inköp av teknik, inventarier och lokalanpassningar. Vissa av inköpen uppfyller 
kommunens krav för investering. På grund av detta är prognosen på investering 2,5 miljoner kronor 
högre än tilldelad ram. Ökningen av kommande kapitalkostnader kommer i sin helhet finansieras av 
statsbidrag, som periodiseras efter anläggningens avskrivningstid. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,6 miljoner kronor för 
2022. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden återremitterade ärendet avseende tertialrapport 1 2022 
eftersom man ansåg att näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen behöver förtydliga fyra 
punkter, vilket görs nedan: 

1. Att det är nämndens resultat som avses kring medarbetarundersökningen, inte kommunens

Rapportmallen är densamma för alla nämnder. De beskrivningar av övergripande nämndmål samt 
indikatorer som finns redovisas för samtliga nämnder, och är fastställt i Mål och budget. Det är inget 
näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen kan ta bort, utan något som kommunfullmäktige har 
beslutat om. Det finns även vissa indikatorer som näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har 
beslutat om. 

Under rubriken Medarbetare på sidan 3 näst sista stycket har förvaltningen förtydligat att 
”Handlingsplaner har tagits fram på alla avdelningar i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
efter medarbetarenkäten.”  

Vid tabellen med statistik avseende medarbetare på sidan 23 framgår att statistiken avser 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

2. alla elever ska omfattas, inte endast elever som har börjat på nationella program,
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Här avses indikatorn ”Andelen avgångselever i samtliga nationella program med en 
gymnasieexamen” under nämndmålet ”Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag”. 
En del indikatorer beslutar kommunfullmäktige om, men vår nämnd har fattat beslut om att lägga till 
flertalet indikatorer inom ramen för mål och budget 2022. Dessa indikatorer har fastställts i 
nämndens verksamhetsplan 2022. Eftersom indikatorerna är beslutade av nämnden behöver 
nämnden om några av dessa egna indikatorer ska ändras ta ett nytt formellt beslut. Förvaltningen 
kan inte ändra av nämnden, eller kommunfullmäktige, beslutade indikatorer inom ramen för T1, 
utan det kan göras inför mål och budget 2023. 

3. indikatorbedömningen ska revideras utifrån det som framkom under nämndmötet, inte så
mycket grönmarkerat redan i nuläget,

Här avses måluppfyllelse och i vilken utsträckning olika aktiviteter är uppfyllda. Förvaltningen har 
ingen uppdaterad data avseende indikatorerna under T1, utan de presenteras senare under året. 
Därför baseras bedömningarna på kvalitativa antaganden. Det finns anvisningar hur man ska tänka 
kring måluppfyllnad. Utgångspunkten är att de flesta aktiviteter bör vara på väg att uppfyllas till 
någon grad fyra månader in på året. Förvaltningen anordnade ett extra inkallat ledningsgruppsmöte 
den 30 maj 2022. Vid detta möte bedömde förvaltningen att vår initiala bedömning kvarstår till stor 
del. Förvaltningen har ändrat från 60 % till 40 % uppfyllt i aktiviteten ”Ta fram en utvecklingsplan 
för Nynäshamns gymnasium i syfte att öka attraktiviteten, stärka ekonomin och höja kvaliteten”.  

4. de 5 mkr som saknas måste adresseras mycket tydligare redan i nuläget

Här har förvaltningen lagt till en ny text under rubriken Framtiden, sidan 4 samt även på sidan 25: 
”Nämnden prognostiserar ett underskott på 0,6 miljoner kronor för 2022 och förvaltningen står inför 
stora utmaningar 2023. Nämnden har i sitt remissyttrande till Alliansens budgetdirektiv 
Remissunderlag inför mål och budget 2023–2026 angivit att nämnden behöver äska 5,2 miljoner för 
planperioden, utöver att få full kostnadstäckning för ökning av pris- och arbetskraftskostnader samt 
volymökningar. Äskandet behövs för att täcka ofinansierade tjänster på arbetsmarknadsavdelningen 
och för att kunna implementera projekten SamMa och MIA. Annars finns en risk att förvaltningen 
måste påbörja arbetet med att minska kostnader inför verksamhetsåret 2023.” 

Tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden avslås efter diskussioner om 
punkt 2 i tjänsteutlåtandet: alla elever ska omfattas, inte endast elever som har börjat på nationella 
program. Vad som avses är den av kommunfullmäktige beslutade indikatorn ”Andelen 
avgångselever i samtliga nationella program med en gymnasieexamen” under nämndmålet ”Elever, 
studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag”.  
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ansåg i och med beslutet 24 maj 2022 att man beslutade 
att förvaltningen skulle ändra indikatorn till att omfatta alla elever och inte endast elever som har 
börjat på nationella program. Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen har tolkat beslutet 
såsom att man fått i uppdrag att tydliggöra de fyra punkterna, vilket gjordes i ett tjänsteutlåtande 
daterat 2022-05-26 inför det extrainsatta nämndsammanträdet 2022-06-03. De förändringar som 
gjordes i tertialrapport 1 efter återremitteringen föredrogs av förvaltningen. Vidare förklarade 
förvaltningen vid sammanträdet att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden inte kan besluta att 
ändra indikatorn, eftersom det är en indikator som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. godkänna tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och överlämna den
till kommunstyrelsen.

Yrkanden 
Mikael Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Ola Hägg (S), Per Ranch (SN), Bengt Holwaster (MP) och Rebecca Ädel (SD) yrkar på avslag till 
förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande fastställer följande propositionsordning: 
1. bifall till att godkänna tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och
överlämna den till kommunstyrelsen eller bifall till Ola Häggs (S), Per Ranchs (SN) Bengt Holwasters
(MP) och Rebecca Ädels (SD) yrkande om att avslå tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden.

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att: 
1. bifalla tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Votering begärdes och verkställdes. 

Voteringsproposition 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden godkänner följande voteringsproposition: 
Ja betyder bifall till förvaltningens förslag. 
Nej betyder bifall till Ola Häggs (S), Per Ranchs (SN) Bengt Holwasters (MP) och Rebecca Ädels (SD) 
yrkande om att avslå tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Mikael Persson (L)  X 
Håkan Svanberg (M)  X 
Åsa Brodin (M)  X 
David Öberg (KD)  X 
Peter Wennerberg (C)  X 
Ola Hägg (S) X 
Liselott Vahermägi (S)  X 
Johan Augustsson (S)  X 
Bengt Holwaster (MP)  X 
Per Ranch (SN)  X 
Rebecca Ädel (SD)  X 

Med 5 ja-röster och 6 nej-röster finner ordföranden att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar att bifalla Ola Häggs (S), Per Ranchs (SN) Bengt Holwasters (MP) och Rebecca Ädels (SD) 
yrkande om att avslå tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 1 2022 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
NAN/2022/0137/012-1 Tjänsteutlåtande 2022-05-13 

Skickas till 
Akten  
Tf förvaltningschef och avdelningschefer näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen 
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61/22 

Övriga frågor 
Ola Hägg (S) anmäler en övrig fråga om upphandling av äldreboende, som får tas upp vid nästa 
ordinarie sammanträde. 



2022-06-05 
Beslutsförklaring kring avslagsyrkande för att godkänna rapport för T1 för Näringslivs- 
och arbetsmarknadsnämnden vid nämndens möte 3 juni 2022 

Undertecknade röstade för att inte godkänna rapporten för tertial 1 år 2022 och vi vill här ge en 
djupare förklaring till varför. Utfallet/resultatet i Tertial 1, både vad gäller ekonomi och minst lika 
viktigt de kvalitativa verksamhetsresultaten, är den rapport som styr nämndens arbete under resten 
av året framåt och behöver därför belysa hela nämndens uppdrag. Det är i samband med denna 
rapport som Kommunfullmäktige har möjlighet att ge nämnderna uppdrag att vidta åtgärder om det 
behövs för att nå målen för året. Senare på året är det betydligt svårare att vidta åtgärder som 
hinner få effekt under löpnade mål- och budgetår. 

Det främsta syftet som framfördes av alliansen (M, L, C och Kd) när Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden skapades var att vi nu som kommun skulle få ett bättre helhetsperspektiv 
och att fler ungdomar skulle klarar sina studier och därefter komma ut i arbete. Det är också tydligt 
skrivet i nämndens reglemente § 4. 1(Se paragraftext nedan). Vi anser att det verkligen är viktigt att 
vi som nämnd, utifrån vårt uppdrag, tar ansvar för alla ungdomar och också följer hur det går för 
dem och vidtar åtgärder där det behövs. För att detta ska vara möjligt krävs förstås dessutom att 
personalens arbetsförutsättningar är goda så att de på bästa möjliga sätt kan bistå med sin kunskap 
och kompetens. 

 I tertialrapporten, såsom den var formulerad, så redovisades endast resultat för de ungdomar som 
kommer in på de nationella programmen för gymnasieskolan. Jämförelsemetoden mellan Sveriges 
kommuner som de flesta andra kommuner åberopar är Öppna jämförelser och som redovisas i 
Kolada. Där redovisas samtliga elever. Det är den typen av rapportering som vi vill se i vår nämnd 
men alliansens företrädare har i stället valt att bara redovisa hur det går för en grupp av 
gymnasieungdomarna. 

Alliansen väljer att inte på något sätt redovisa de andra elevernas resultat. Det gör att vi inte vet hur 
våra resultat är i jämförelse med andra kommuner, vilket också i sin tur medför att vi inte kan sätta 
in rätt aktiviteter och resurser för att stödja eleverna. Vi får som oppositionspolitiker själva ta reda 
på hur det går för många av kommunens unga i till exempel öppna jämförelser. I senaste Öppna 
jämförelser redovisas exempelvis tyvärr att vi har fallande resultat vad gäller andelen gymnasielever 
som får behörighet till högskola och universitet (alla folkbokförda unga  i Nynäshamns kommun 
oavsett vilken gymnasieskola man har valt i länet) . Det innebär att vi skulle behöva sätta in resurser 
utifrån att vi har ett medborgaransvar även för målgruppen ”unga i gymnasieåldern”.  

Personalens arbetsförutsättningar är också av största vikt och i medarbetarundersökningen 
redovisas låga HME (hållbart medarbetarengagemang) tal för några arbetsplatser nämnden ansvarar 
för. Detta redovisas dock inte i rapporten för Tertial 1 vilket vi tycker är anmärkningsvärt och vid 
förra nämnden beslutades att tertialen skulle kompletteras med hur det ser ut för all personal i 
nämndens verksamheter. Detta har dock inte gjorts. Det borde finnas en stark koppling mellan HME- 
tal och resultat, men ingenstans nämns samband mellan viktiga indextal och behov av åtgärder.  

1 4 § Nämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen 
enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten 
och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 

Bilaga 1



Som ledamot i en nämnd har vi alla ett personligt ansvar för att nämnden arbetar enligt de 
styrdokument nämnden har att följa. Vi anser att tertial 1 rapporten behöver kompletteras med: 

- En redovisning av resultaten för alla elever som nämnden har ansvar för d v s även
Introduktionsprogrammet, de som valt andra gymnasieskolor samt det kommunala
aktivitetsansvaret.

- En redovisning och åtgärdsplan för ett helhetstänkande exempelvis mellan studieresultaten i
öppna jämförelser – medborgarundersökningen – medarbetarundersökningen med förslag
till förbättringsåtgärder.

- Redogörelser för HME för respektive större verksamhet som NAN ansvarar för.

Därutöver menar vi :
- Att målet för gymnasiet inte bara ska vara fler elever utan också bättre resultat för alla

elever.

Ola Hägg (S) Liselott Vahermägi (S) Johan Augustsson (S) 

Bengt Holwaster (MP) Thomas Zallin (S) 



 Näringsliva och arbetsmarknadsnämnden 
 Nynäshamns kommun 

 Västerby  2022-06-07 

 Särskilt yttrande Tertialrapport 1, T1 

 Bakgrund 
 Rubricerad rapport presenterades för nämnden 2022-05-24. Nämnden beslutade då att 
 återremmittera rapporten i syfte att förtydliga följande: 

 1.  att det är nämndens resultat som avses kring medarbetarundersökningen, inte
 kommunens,

 2.  att alla elever ska omfattas, inte endast elever som har börjat på nationella program,

 3.  att indikatorbedömningen ska revideras uifrån det som framkom under nämndmötet,
 inte så mycket grönmarkerat redan i nuläget,

 4.  att de 5 mkr som saknas måste adresseras mycket tydligare redan i nuläget.

 Beträffande punkt 1, ville vi i återremissen ha en redovisning för all personal inom nämndens 
 ansvarsområde. Det finns till exempel låga HME-tal (hållbart medarbetarengagemang) för 
 vissa av arbetsplatserna och uppgifter om detta saknades i rapporten. Detta har inte 
 åtgärdats i den nya versionen av tertialrapport 1. 

 Angående punkt 2, var en viktig orsak till återremissen att inte alla elever omfattades av 
 redovisningen. Endast elever som har börjat på nationella program fanns med, men uppgifter 
 om övriga elever saknades, till exempel elever på introduktionsprogrammet, de som går i 
 andra gymnasieskolor än Nynäshamns gymnasium samt ungdomar inom det kommunala 
 aktivitetesansvaret. För att nämnden ska kunna bedriva ett strategiskt arbete med aktiviteter 
 och resurser för att hjälpa alla elever är det viktigt att tertialrapporten omfattar samtliga elever 
 inom nämndens ansvarsområde. Nu finns bara en liten del av eleverna med i rapporten och 
 de som är i störst behov av stöd och aktiviteter saknas i redovisningen. Det innebär att det 
 saknas en helhetsbild över vad man behöver göra för ungdomar som inte har börjat på de 
 nationella programmen. Vi anser också att gymnasiet måste ha som mål att eleverna når 
 bättre resultat än idag, inte bara att de ska blir fler. 

 Västerby byväg 1 
 137 94 NORRA SORUNDA 

 Tel 0708-92 17 50 
 www.sorundanet.se 

Bilaga 2



 När det gäller punkt 3, står det i tertialrapporten att data saknas, men ändå har man gjort 
 bedömningar “på kvalitativa antaganden” att allt kommer att uppfyllas i slutet av året. Det 
 man stödjer sig på är att man bedömer att aktiviteterna som man planerar kommer att 
 genomföras. Aktiviteter i sig kan inte användas för att bedöma måluppfyllelse utan det är först 
 när resultatet av aktiviteter mäts med indikatorer som man kan se om måluppfyllelse har 
 uppnåtts. Det är ungefär som när en idrottare sätter in olika träningsprogram för att kunna 
 hoppa högre eller springa fortare. Det är ju inte förrän man kan mäta att idrottaren hoppar 
 högre eller får en snabbare tid på samma sträcka än innan de nya träningsmetoderna, som 
 det går att säga att träningen hade avsedd effekt och målen uppnåddes. 

 Beträffande punkt 4, anser vi att det är allvarligt att nämnden behöver äska 5,2 miljoner 
 kronor för att kunna ha kvar tjänster som nu är ofinansierade på arbetsmarknadsavdelningen 
 och för att kunna implementera projekten SamMa (Sammanhållen Mobilisering mot 
 Arbetsmarknaden) och MIA (Mobilisering Inför Arbete). Båda dessa verksamheter är mycket 
 betydelsefulla för dem som får ta del av dem samt att de innebär stora besparingar för vår 
 kommun på sikt. 

 Yrkande 
 Vi yrkar att Tertialrapport 1: 

 1.  Kompletteras med resultat beträffande HME-värden från respektive verksamheter
 inom nämndens ansvarsområde.

 2.  Kompletteras med redovisning av resultat och en åtgärdsplan för alla elevgrupper
 som behöver särskilda åtgärder inom nämndens ansvarsområde, till exempel även för
 eleverna på introduktionsprogrammet, elever som går i gymnasieskolan utanför
 kommunen samt ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret.

 3.  Att man inte försöker göra en bedömning av måluppfyllelsen innan det finns data som
 kan mäta måluppfyllelsen.

 4.  Att det tydligt framgår vilka konsekvenserna blir om nämnden inte får de 5,2 miljoner
 som äskas.

 För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 Per Ranch 

 Ledamot i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

 Bilaga 1, Kolada öppna jämförelser, skärmdump 

 Bilaga 2: Kolada, Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola, skärmdump 

 2022-06-07  Sida  2  av  4 
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Förtydligande av beslut avseende avslagsyrkande för att godkänna Tertialrapport 1 för Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Med anledning av återremitteringen av Tertialrapport 1 2022 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden vill vi i 
Sverigedemokraterna göra ett förtydligande angående vårt beslut att avslå förvaltningens förslag till beslut.  

Under de temadagar som varit i nämndens uppstart och i samtal med nämndens ordförande har vi i Sverigedemokraterna varit 
mycket tydliga med att nämnden ska innefatta alla elever på gymnasiet samt i gymnasieålder. Vi har vid flertalet tillfällen också 
poängterat hur viktigt det är att fånga upp de elever som riskerar att inte klara av gymnasiet och på så sätt kan ”hamna mellan 
stolarna”. Att därefter endast redovisa resultat för gymnasieelever som kommit in på de nationella programmen, menar vi inte går i 
linje med de riktlinjer nämnden ämnar arbeta mot. Avsaknaden av dessa resultat menar vi kan innebära att vi som nämnd inte kan 
följa upp en specifik grupp av elevers resultat och på så vis inte heller kan vidta eventuella åtgärder eller sätta in rätt stöd vid 
sviktande resultat.  

I och med att Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för alla kommunens ungdomar i gymnasieåldern anser vi 
också att resultat för ungdomar bosatta i Nynäshamn som valt gymnasium utanför kommunen ska innefattas i rapporten för att inte 
dessa ska riskera att glömmas bort.  

Vi vill också framhålla att vi tror att alla ledamöter i nämnden, oavsett partitillhörighet, strävar efter en nämnd som ämnar arbeta för 
alla ungdomars bästa. Av den anledningen ställer vi oss bakom oppositionspartiernas första att-sats och anser att denna behöver 
kompletteras för att Tertial 1 2022 ska godkännas.  

Vi anser att: 

-Tertialrapport 1 2022 ska kompletteras med redovisning av resultat för alla elever nämnden ansvarar för, alltså också
Introduktionsprogrammet, elever bosatta i kommunen som valt gymnasium på annan ort samt det kommunala aktivitetsansvaret.

För Sverigedemokraterna Nynäshamn 

Christoffer Edman 

Rebecca Ädel 

Bilaga 3
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