
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-08-16

Sida 1(9)

Plats och tid
Landsort, 2022-08-16 k. 09.00-10.11

Beslutande
Mikael Persson (L) ordförande
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande

Icke tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare
Helena Matthews, förvaltningschef
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen
Rikard Andersson, tf avdelningschef näringslivsavdelningen
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen
Lena Birkmanis, rektor Nynäshamns gymnasium

Paragrafer
5540-42

Justeringens plats och tid
Kommunstyrelsens kansliavdelning torsdagen den 18 augusti kl 10.00.

Underskrifter

Mikael Persson (L)
Ordförande

Ola Hägg (S)
Justerare

Karin Dellenholt
Sekreterare

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-08-16
Anslaget sätts upp: 2022-08-18 Anslaget tas ned: 2022-09-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning

Anslag

Underskrift - - - - - - - - - - - - Utdragsbestyrkande

 

PROTOKOLL Sida 1(9) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-08-16  

 

Plats och tid 
Landsort, 2022-08-16 kl. 09.00-10.11 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
  
 

Övriga deltagare 
Helena Matthews, förvaltningschef 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
Rikard Andersson, tf avdelningschef näringslivsavdelningen 
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen 
Lena Birkmanis, rektor Nynäshamns gymnasium 
 

 

 
 

Paragrafer 
§§ 40-42 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelsens kansliavdelning torsdagen den 18 augusti kl 10.00. 

Underskrifter 
 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Ola Hägg (S) 
Justerare 

 
  
 
Karin Dellenholt 
Sekreterare  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-08-16 
Anslaget sätts upp: 2022-08-18             Anslaget tas ned: 2022-09-09 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 



Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-08-16

Sida 2(9)

Innehällsförteckning Sida

Upprop och anmälningar om förhinder

Val av justerare

§ 40/22

§ 41/22
§ 42/22

Fastställande av dagordning

Beslutspunkter

Medfinansiering av Leader Stockholmsbygd för programperiod 2023-2027
Nya indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2

Informationsärenden

4
6

43 /22 Aktuellt från förvaltningen

44/ 22 Övriga frågor

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

 

PROTOKOLL Sida 2(9) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-08-16  

 

 
Innehållsförteckning             Sida 

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 40/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 41/22 Medfinansiering av Leader Stockholmsbygd för programperiod 2023-2027 4 
§ 42/22 Nya indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2 6 

  Informationsärenden 
 

  43/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

  44/22 Övriga frågor 
 

   
 

  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 



Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-08-16

Sida 3(9)

§ 40/22

Fastställande av dagordning
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande
förändringar:

Under § 44, Övriga frågor:

Mikael Persson (L) anmäler informationspunkt avseende kommande nämndärenden.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 40/22 

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
förändringar:  

Under § 44, Övriga frågor:  

Mikael Persson (L) anmäler informationspunkt avseende kommande nämndärenden.  
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§ 41/22 KS/2021/0205/140

Medfinansiering av Leader Stockholmsbygd för programperiod
2023-2027
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att

l godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att omfatta hela Nynäshamns
kommun, så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte som
tidigare endast landsbygd och skärgårdsområden,

2. godta fortsatt deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under
perioden 2023 till och med 2027,

3. avsätta 345 000 kr årligen för perioden 2023 till och med 2027 vilket motsvarar
kommunens medfinansiering som ska beaktas i kommande budgetar inom
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens budgetram.

4. nominera näringslivsutvecklare Janet Jonsson till ledamot av styrelsen för
Leader Stockholmsbygd samt nominera avdelningschef för
näringslivsavdelningen till ersättare.

ProtokolIsanteckningar
Ola Hägg (S) frågar om det endast är Leader som åstadkommit antalet besökare. Varför har man
valt just det här projektet? Vad avser man uppnå kommande projektperiod? Ytterligare information
kring Leader kommer att presenteras vid nämndsammanträdet 30 augusti 2022 där samordnare från
Leader bjuds in för att kunna besvara ytterligare frågor.

Ärendet
Med utgångspunkt i den formulerade strategin för Leader Stockholmsbygd 2023-2027 kommer
projekt inom Leader Stockholmsbygd arbeta för hur vår region och landsbygd kan utvecklas och
skötas. Detta med hjälp av insatser och aktiviteter ledda från regionalt håll för att främja en hållbar
utveckling inom områden som vi från förvaltningens sida anser ligger helt i linje med den utveckling
vi ämnar jobba för och den potential vår landsbygd har.

Förvaltningens bedömning
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har till detta yttrande tagit emot den nya strategin för
Leader Stockholmsbygd 2023-2027. Jordbruksverket rangordnade Leader Stockholmsbygds strategi
till den tredje främsta av 40 inlämnade strategier och vi tilldelades hela den budget vi ansökte om
vilket var 44 miljoner kr.

Strategins syfte och mål ligger helt i linje med det arbete Nynäshamns kommun har till grund för sin
landsbygdsutveckling i kommunen. Med strategins tillhörande och noga analysarbete finner vi att
Leaders Stockholmsbygd ger oss tillgång till många viktiga verktyg och etablerade arbetssätt för att
jobba i rätt riktning och hantering av stora frågor kopplade till landsbygdsutveckling, landsbygdens
näringslivsutveckling, lokal- och regional livsmedelsförsörjning, hällbarhetsarbeten,
arbetsmarknadsätgärder, kompetensutveckling och lokal- och rikstäckande krisberedskap.

Leaders Stockholmsbygds strategi delar många beröringspunkter och är en viktig förlängning av
Landsbygds- och Skärgärdsstrategin och den regionala Livsmedelsstrategin bland annat, som i sin
tur har sin utgångspunkt i RUFS 2050.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 41/22 KS/2021/0205/140 

Medfinansiering av Leader Stockholmsbygd för programperiod 
2023-2027 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att  

1 godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att omfatta hela Nynäshamns 
kommun, så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte som 
tidigare endast landsbygd och skärgårdsområden,  

2. godta fortsatt deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under 
perioden 2023 till och med 2027, 

3. avsätta 345 000 kr årligen för perioden 2023 till och med 2027 vilket motsvarar 
kommunens medfinansiering som ska beaktas i kommande budgetar inom 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens budgetram. 

4. nominera näringslivsutvecklare Janet Jonsson till ledamot av styrelsen för 
Leader Stockholmsbygd samt nominera avdelningschef för 
näringslivsavdelningen till ersättare.  

 

Protokollsanteckningar 
Ola Hägg (S) frågar om det endast är Leader som åstadkommit antalet besökare. Varför har man 
valt just det här projektet? Vad avser man uppnå kommande projektperiod? Ytterligare information 
kring Leader kommer att presenteras vid nämndsammanträdet 30 augusti 2022 där samordnare från 
Leader bjuds in för att kunna besvara ytterligare frågor. 

Ärendet 
Med utgångspunkt i den formulerade strategin för Leader Stockholmsbygd 2023-2027 kommer 
projekt inom Leader Stockholmsbygd arbeta för hur vår region och landsbygd kan utvecklas och 
skötas. Detta med hjälp av insatser och aktiviteter ledda från regionalt håll för att främja en hållbar 
utveckling inom områden som vi från förvaltningens sida anser ligger helt i linje med den utveckling 
vi ämnar jobba för och den potential vår landsbygd har. 

Förvaltningens bedömning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har till detta yttrande tagit emot den nya strategin för 
Leader Stockholmsbygd 2023-2027. Jordbruksverket rangordnade Leader Stockholmsbygds strategi 
till den tredje främsta av 40 inlämnade strategier och vi tilldelades hela den budget vi ansökte om 
vilket var 44 miljoner kr. 
 
Strategins syfte och mål ligger helt i linje med det arbete Nynäshamns kommun har till grund för sin 
landsbygdsutveckling i kommunen. Med strategins tillhörande och noga analysarbete finner vi att 
Leaders Stockholmsbygd ger oss tillgång till många viktiga verktyg och etablerade arbetssätt för att 
jobba i rätt riktning och hantering av stora frågor kopplade till landsbygdsutveckling, landsbygdens 
näringslivsutveckling, lokal- och regional livsmedelsförsörjning, hållbarhetsarbeten, 
arbetsmarknadsåtgärder, kompetensutveckling och lokal- och rikstäckande krisberedskap. 

Leaders Stockholmsbygds strategi delar många beröringspunkter och är en viktig förlängning av 
Landsbygds- och Skärgårdsstrategin och den regionala Livsmedelsstrategin bland annat, som i sin 
tur har sin utgångspunkt i RUFS 2050. 
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Fortsättning och uppföljning
Arbetet med genomföranden av projekt i kommunen kopplat till Leader Stockholmsbygd
genomförs i huvudsak enskilt av eller i samarbeten med föreningar, organisationer, näringsliv
och offentlig sektor. Uppdraget planeras fortgå i Näringslivsavdelningens regi i samarbete
med referensgrupp med utvalda tjänstemän i ett eventuellt Leaderräd för större spridning och
information om projektformens potential och möjligheter. Ytterligare uppdatering om
aktiviteter för spridning och engagemang kommer löpande att utvecklas.

Förvaltningens förslag ti l l beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att

l godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att omfatta hela Nynäshamns
kommun, så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte som
tidigare endast landsbygd och skärgårdsområden,

2. godta fortsatt deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under
perioden 2023 till och med 2027,

3. avsätta 345 000 kr årligen för perioden 2023 till och med 2027 vilket motsvarar
kommunens medfinansiering som ska beaktas i kommande budgetar inom
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens budgetram.

4. nominera näringslivsutvecklare Janet Jonsson till ledamot av styrelsen för
Leader Stockholmsbygd samt nominera avdelningschef för
näringslivsavdelningen till ersättare.

Besiutsunderlag
Beslut från KS§ 169 2021-05-19 intentionsavtal hösten 2021
Leader-2016-2021 Nynäshamn
Leader medfinans Nynäshamn
Strategi 2023-2027 Leader Stockholmsbygd
Leaderprojekt hela Leader Stockholmsbygd 2016-2021
Leader Sthlmsbygd kvantitativa målvärden

Skickas ti l l
Akten

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Fortsättning och uppföljning 
Arbetet med genomföranden av projekt i kommunen kopplat till Leader Stockholmsbygd 
genomförs i huvudsak enskilt av eller i samarbeten med föreningar, organisationer, näringsliv 
och offentlig sektor. Uppdraget planeras fortgå i Näringslivsavdelningens regi i samarbete 
med referensgrupp med utvalda tjänstemän i ett eventuellt Leaderråd för större spridning och 
information om projektformens potential och möjligheter. Ytterligare uppdatering om 
aktiviteter för spridning och engagemang kommer löpande att utvecklas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att  

1 godta att samarbetet med Leader Stockholmsbygd utökas till att omfatta hela Nynäshamns 
kommun, så samarbetsområdet utökas till att omfatta även stadskärnan och inte som 
tidigare endast landsbygd och skärgårdsområden,  

2. godta fortsatt deltagande i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering under 
perioden 2023 till och med 2027, 

3. avsätta 345 000 kr årligen för perioden 2023 till och med 2027 vilket motsvarar 
kommunens medfinansiering som ska beaktas i kommande budgetar inom 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens budgetram. 

4. nominera näringslivsutvecklare Janet Jonsson till ledamot av styrelsen för 
Leader Stockholmsbygd samt nominera avdelningschef för 
näringslivsavdelningen till ersättare.  

 

Beslutsunderlag 
Beslut från KS § 169 2021-05-19 intentionsavtal hösten 2021 
Leader-2016-2021 Nynäshamn 
Leader medfinans Nynäshamn 
Strategi 2023-2027 Leader Stockholmsbygd 
Leaderprojekt hela Leader Stockholmsbygd 2016-2021 
Leader Sthlmsbygd kvantitativa målvärden 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 42/22 NAN/2022/0186/012

Nya indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför
tertialrapport 2
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:
l. lägga till följande indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2, 2022:

A. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel(%)
B. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala

skolor, andel(%)
C. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel

(%)
D. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
E. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel(%)
F. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun,

andel(%)
G. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel (%)
H. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel(%)

ProtokolIsanteckningar
Skolchef undersöker hur statistik rapporteras in till Kolada.se inför näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 2022.

Ärendet
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen fick vid det extrainsatta sammanträdet 14 juni 2022 i
uppdrag att ta fram förslag till nya indikatorer som mäter andelen av alla elever på Nynäshamns
gymnasium och alla kommunens ungdomar i gymnasieåldern som tar gymnasieexamen, samt hur
dessa indikatorer ska kunna implementeras. Väljer man att utöka befintlig indikator "Andelen
avgängselever i samtliga nationella program med en gymnasieexamen", behöver målet om 90 %
ses över. Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde
30 augusti 2022.

Den 25 januari 2022 beslutade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att anta den
Verksamhetsplan 2022 som näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram.
Verksamhetsplanen 2022 beskriver de mål, aktiviteter och indikatorer nämnden har att rapportera
vid tertialuppföljningar. I Verksamhetsplanen 2022 fanns avseende Nynäshamns gymnasium under
nämndmälet "Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag" indikatorn "Andelen
avgängselever i samtliga nationella program med en gymnasieexamen". Indikatorn är beslutad av
kommunfullmäktige, och överfördes från barn- och utbildningsnämnden till näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden i samband med att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden startade l
september 2022. Denna indikator kan inte ändras av nämnden, eftersom det är en indikator som
har beslutats av kommunfullmäktige. Däremot kan nämnden föreslå kommunfullmäktige en specifik
ändring, och kommunfullmäktige kan därefter besluta om ny eller förändrad indikator.

Eftersom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden önskar att nya indikatorer ska inkluderas och
beaktas från Tertialrapport 2, 2022, är det inte tidsmässigt möjligt att ändra eller komplettera
indikatorer via kommunfullmäktige, utan nämnden kan istället komplettera nuvarande indikator med
ytterligare indikatorer där andra elevgrupper omfattas och där annat målvärde sätts.

Nya indikatorer tas fram utifrån befintliga och offentliga statistikkällor såsom Kolada eller
Statistikmyndigheten SCB, för jämförbarhet över tid och med andra kommuner. Indikatorer kan vara

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 42/22 NAN/2022/0186/012 

Nya indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför 
tertialrapport 2 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. lägga till följande indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2, 2022:  

A. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 
B. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala 

skolor, andel (%)  
C. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel 

(%)  
D. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)  
E. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 
F. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, 

andel (%) 
G. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel (%)  
H. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Protokollsanteckningar 
Skolchef undersöker hur statistik rapporteras in till Kolada.se inför näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 2022. 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen fick vid det extrainsatta sammanträdet 14 juni 2022 i 
uppdrag att ta fram förslag till nya indikatorer som mäter andelen av alla elever på Nynäshamns 
gymnasium och alla kommunens ungdomar i gymnasieåldern som tar gymnasieexamen, samt hur 
dessa indikatorer ska kunna implementeras. Väljer man att utöka befintlig indikator ”Andelen 
avgångselever i samtliga nationella program med en gymnasieexamen”, behöver målet om 90 % 
ses över. Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 
30 augusti 2022. 
 
Den 25 januari 2022 beslutade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att anta den 
Verksamhetsplan 2022 som näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram. 
Verksamhetsplanen 2022 beskriver de mål, aktiviteter och indikatorer nämnden har att rapportera 
vid tertialuppföljningar. I Verksamhetsplanen 2022 fanns avseende Nynäshamns gymnasium under 
nämndmålet ”Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag” indikatorn ”Andelen 
avgångselever i samtliga nationella program med en gymnasieexamen”. Indikatorn är beslutad av 
kommunfullmäktige, och överfördes från barn- och utbildningsnämnden till näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden i samband med att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden startade 1 
september 2022. Denna indikator kan inte ändras av nämnden, eftersom det är en indikator som 
har beslutats av kommunfullmäktige. Däremot kan nämnden föreslå kommunfullmäktige en specifik 
ändring, och kommunfullmäktige kan därefter besluta om ny eller förändrad indikator.  
 
Eftersom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden önskar att nya indikatorer ska inkluderas och 
beaktas från Tertialrapport 2, 2022, är det inte tidsmässigt möjligt att ändra eller komplettera 
indikatorer via kommunfullmäktige, utan nämnden kan istället komplettera nuvarande indikator med 
ytterligare indikatorer där andra elevgrupper omfattas och där annat målvärde sätts. 
 
Nya indikatorer tas fram utifrån befintliga och offentliga statistikkällor såsom Kolada eller 
Statistikmyndigheten SCB, för jämförbarhet över tid och med andra kommuner. Indikatorer kan vara 
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av informationskaraktär, det vill säga vara en mätpunkt som ger näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden viss information, men där nämnden inte har rådighet att påverka utfallet,
eller resultatindikatorer där näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har möjlighet att påverka
utfallet med olika åtgärder.

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:
l. lägga till följande indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2, 2022:

A. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel(%)
B. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala

skolor, andel(%)
C. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel

(%)
D. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
E. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel(%)
F. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun,

andel(%)
G. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel (%)
H. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel(%)

Besiutsunderlag
220811 Nyckeltal gymnasiet

Skickas till
Akten
Statistiker
Skolchef
Rektor gymnasiet

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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av informationskaraktär, det vill säga vara en mätpunkt som ger näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden viss information, men där nämnden inte har rådighet att påverka utfallet, 
eller resultatindikatorer där näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har möjlighet att påverka 
utfallet med olika åtgärder.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. lägga till följande indikatorer avseende Nynäshamns gymnasium inför tertialrapport 2, 2022:  

A. Gymnasielever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 
B. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala 

skolor, andel (%)  
C. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, kommunala skolor, andel 

(%)  
D. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)  
E. Gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 
F. Gymnasielever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, hemkommun, 

andel (%) 
G. Gymnasielever med examen inom 3 år, introduktionsprogram, hemkommun, andel (%)  
H. Gymnasielever med examen inom 3 år, yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

 

Beslutsunderlag 
220811 Nyckeltal gymnasiet 
 

Skickas till 
Akten 
Statistiker 
Skolchef 
Rektor gymnasiet 
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43/22

Aktuellt franförvaltningen
Vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 2022 under aktuellt från
förvaltningen kommer följande att presenteras:

• Rapportering av status i utredningen om näringslivs- och innovationscenter
• Nöjdkundindex (NKI) resultat av Svenskt Näringslivs årliga enkät
• Resultat av Småföretagarnas riksförbunds enkät
• Information från HR- medarbetarenkät och handlingsplaner, arbetsmiljöarbete

Rektor vid Nynäshamns gymnasium och skolchef informerar näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott om hantering av elevärende.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Aktuellt från förvaltningen 
Vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 2022 under aktuellt från 
förvaltningen kommer följande att presenteras: 
• Rapportering av status i utredningen om näringslivs- och innovationscenter 
• Nöjdkundindex (NKI) resultat av Svenskt Näringslivs årliga enkät 
• Resultat av Småföretagarnas riksförbunds enkät 
• Information från HR - medarbetarenkät och handlingsplaner, arbetsmiljöarbete 

 

Rektor vid Nynäshamns gymnasium och skolchef informerar näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott om hantering av elevärende.  
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Övriga frgor
Mikael Persson (L) informerar om kommande informationsärenden vid näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden:

• Mikael Persson (L) har bjudit in Transportföretagen för en dragning om sjöfartsprogrammet
på gymnasiet vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 2022.

• Håkan Svanberg (M) har tidigare föreslagit att Sveriges elevkårer ska föredra resultatet av
sin undersökning, vilken kommer att presenteras vid näringslivs- och
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 20 september 2022.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor 
Mikael Persson (L) informerar om kommande informationsärenden vid näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden: 
• Mikael Persson (L) har bjudit in Transportföretagen för en dragning om sjöfartsprogrammet 

på gymnasiet vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 2022. 
• Håkan Svanberg (M) har tidigare föreslagit att Sveriges elevkårer ska föredra resultatet av 

sin undersökning, vilken kommer att presenteras vid näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 20 september 2022.  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
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