
 

PROTOKOLL Sida 1(9) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-06-14 
Anslaget sätts upp: 2022-06-14     Anslaget tas ned: 2022-07-06 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 

Underskrift           Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2022-06-14 klockan 09.00-09.48.
Ajournering klockan 09.31-09.36.

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande
Satu Goldbech (M)  
David Öberg (KD)
Tommy Cumselius (M) tjänstgör istället för Peter Wennerberg (C)  
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande
Mats Lindqvist (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 
Johan Augustsson (S) 
Mats Johansson (V) 
Per Ranch (SN) 
Christoffer Edman (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning

Paragrafer 
§§ 62–64

Justeringens plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2022-06-14, i anslutning till sammanträdet. 

Underskrifter 

Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Ola Hägg (S) 
Justerare 

Matilda Ekh 
Sekreterare 
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PROTOKOLL Sida 2(9) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Icke tjänstgörande ersättare 
Leif Öbrink (L) 
Carina Kiejstut (KD) 
Mats Lindqvist (S) 
Bengt Holwaster (MP)
Lena Dafgård (SN) 

Övriga deltagare 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN),
Rodrigo Garay, tf förvaltningschef 
Yvonne Persson, kommunjurist
Dan Olén, ekonomichef
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Aline Varre, politisk sekreterare 
Rikard Andersson, enhetschef 
Jabil Seven, avdelningschef/skolchef utbildningsavdelningen 
Marianne Lagestam Lundin, avdelningschef 
arbetsmarknadsavdelningen 
Johanna Olsson, controller
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  § 62/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 63/22 Tertialrapport 1 2022 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden inför 
sammanträde 2022-06-14 

 

   
  § 64/22        Övriga frågor 
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Innehällsförteckning

Upprop och anmälningar om förhinder

Val av justerare

§ 62/22 Fastställande av dagordning

§ 63/22

§ 64/22

Beslutspunkter

Tertialrapport l 2022 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden inför
sammanträde 2022-06-14

Övriga frågor

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 4(9) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

62/22 

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

1. Ola Hägg (S) vill föra till protokollet att det inte är självklart att ärenden kan gå upp för
beslut kan gå upp flera gånger, likt ärendet § 63 Tertialrapport 1 2022 näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden inför sammanträde 2022-06-14. 

2. Ola Hägg (S) har en övrig fråga om fotbollslinjen.
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62/22

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

l. Ola Hägg (S) vill föra till protokollet att det inte är självklart att ärenden kan gå upp för
beslut kan gå upp flera gånger, likt ärendet§ 63 Tertialrapport l 2022 näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden inför sammanträde 2022-06-14.

2. Ola Hägg (S) har en övrig fråga om fotbollslinjen.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 5(9) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 63/22 NAN/2022/0137/012 

Tertialrapport 1 2022 näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden inför sammanträde 2022-06-14 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. godkänna tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och överlämna den
till kommunstyrelsen, 
2. ge förvaltningen 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, behöver målet om 90 % ses över.
Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 
2022. 
3. nya indikationer ska inkluderas och beaktas från Tertialrapport 2, 2022.

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutspunkt 1 och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs
protokollet som bilaga A.

Ola Hägg (S), Mats Lindqvist (S) och Johan Augustsson (S) reserverar sig mot beslutspunkt 1 och 
lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 

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 beslutade 24 maj 2022 att bifalla förvaltningens förslag i 
punkt 2. att föreslå Kommunfullmäktige att utöka näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
investeringsram för 2022 med 2,5 miljoner kronor, för att hantera inköp som i sin helhet finansieras 
av stadsbidrag. I övrigt återremitterade nämnden ärendet avseende tertialrapport 1 2022 eftersom 
man ansåg att näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen behöver förtydliga fyra punkter, vilket 
gjordes i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-05-26 samt även vid nämndsammanträdet 3 juni 2022. 

Vid sammanträdet 3 juni beslutade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att avslå tertialrapport 
1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, eftersom nämnden ansåg att förvaltningen 
inte hade hanterat punkten om indikatorn ”alla elever ska omfattas, inte endast elever som har 
börjat på nationella program”.  

Här avses indikatorn ”Andelen avgångselever i samtliga nationella program med en 
gymnasieexamen” under nämndmålet ”Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag”. 
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§ 63/22 NAN/2022/0137/012

Tertialrapport l 2022 näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden inför sammanträde 2022-06-14
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:
l. godkänna tertialrapport l 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och överlämna den
till kommunstyrelsen,
2. ge förvaltningen 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, behöver målet om 90 % ses över.
Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti
2022.
3. nya indikationer ska inkluderas och beaktas från Tertialrapport 2, 2022.

Reservationer och särskilda yttranden
Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutspunkt l och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs
protokollet som bilaga A.

Ola Hägg (S), Mats Lindqvist (S) och Johan Augustsson (S) reserverar sig mot beslutspunkt l och
lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B.

Ärendet
Bilagan 'Tertialrapport l 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 beslutade 24 maj 2022 att bifalla förvaltningens förslag i
punkt 2. att föreslå Kommunfullmäktige att utöka näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens
investeringsram för 2022 med 2,5 miljoner kronor, för att hantera inköp som i sin helhet finansieras
av stadsbidrag. I övrigt återremitterade nämnden ärendet avseende tertialrapport l 2022 eftersom
man ansåg att näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen behöver förtydliga fyra punkter, vilket
gjordes i ett tjänsteutlåtande daterat 2022-05-26 samt även vid nämndsammanträdet 3 juni 2022.

Vid sammanträdet 3 juni beslutade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att avslå tertialrapport
l 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, eftersom nämnden ansåg att förvaltningen
inte hade hanterat punkten om indikatorn "alla elever ska omfattas, inte endast elever som har
börjat på nationella program".

Här avses indikatorn "Andelen avgängselever i samtliga nationella program med en
gymnasieexamen" under nämndmälet "Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag".

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 6(9) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Den aktuella 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, eftersom indikatorn avser den 
överflyttade verksamheten gymnasieskolan.  
Vidare antog näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträdet 25 januari 2022 
verksamhetsplanen avseende 2022, där indikatorn finns med. Verksamhetsplanen 2022 beskriver de 
mål, aktiviteter och indikatorer nämnden har att rapportera vid tertialuppföljningar. 

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 3 juni 2022. 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. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden kan således inte ändra en indikator som är beslutad om i 
kommunfullmäktige. Nämnden kan dock föreslå kommunfullmäktige en specifik ändring, och 
kommunfullmäktige kan därefter besluta om ny eller förändrad indikator. Förvaltningen kan därför få 
uppdraget att ta fram hur en ny indikator kan formuleras, som nämnden därefter får ta ställning till 
vid senare sammanträde och då även besluta att föreslå kommunfullmäktige om en förändrad 
indikator. En annan möjlighet är att komplettera nuvarande indikator med ytterligare en där andra 
elevgrupper omfattas och där annat målvärde sätts.  

Väljer näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att framöver föreslå kommunfullmäktige att utöka 
vilka elever som ska omfattas av indikatorn, behöver även målet om 90 % ses över. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att om indikatorn vidgas till att omfatta alla 
elever på Nynäshamn gymnasium, men ändå väljer att ha kvar målet om 90 %, hade troligtvis det 
övergripande nämndmålet ”Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag” inte kunnat 
vara helt grönmarkerat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
1. godkänna tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och överlämna den
till kommunstyrelsen, 
2. ge förvaltningen 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, behöver målet om 90 % ses över.
Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 
2022. 

Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att nya indikationer ska 
inkluderas och beaktas från Tertialrapport 2, 2022.

Tommy Cumselius (M), David Öberg (KD), Christoffer Edman (SD), Håkan Svanberg (M) och Satu 
Goldbech (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med ordförandes (L) tilläggsyrkande. 

Per Ranch (SN), Ola Hägg (S) och Johan Augustsson (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till 
beslut beträffande punkt 1. 

Ajournering klockan 09.31-09.36. 
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Den aktuella 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, eftersom indikatorn avser den
överflyttade verksamheten gymnasieskolan.
Vidare antog näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträdet 25 januari 2022
verksamhetsplanen avseende 2022, där indikatorn finns med. Verksamhetsplanen 2022 beskriver de
mål, aktiviteter och indikatorer nämnden har att rapportera vid tertialuppföljningar.

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 3 juni 2022. De förändringar som
gjordes i tertialrapport l 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.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden kan således inte ändra en indikator som är beslutad om i
kommunfullmäktige. Nämnden kan dock föreslå kommunfullmäktige en specifik ändring, och
kommunfullmäktige kan därefter besluta om ny eller förändrad indikator. Förvaltningen kan därför få
uppdraget att ta fram hur en ny indikator kan formuleras, som nämnden därefter får ta ställning till
vid senare sammanträde och då även besluta att föreslå kommunfullmäktige om en förändrad
indikator. En annan möjlighet är att komplettera nuvarande indikator med ytterligare en där andra
elevgrupper omfattas och där annat målvärde sätts.

Väljer näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden att framöver föreslå kommunfullmäktige att utöka
vilka elever som ska omfattas av indikatorn, behöver även målet om 90 % ses över.

Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att om indikatorn vidgas till att omfatta alla
elever på Nynäshamn gymnasium, men ändå väljer att ha kvar målet om 90 %, hade troligtvis det
övergripande nämndmälet "Elever, studenter, lärare och rektorer lyckas varje skoldag" inte kunnat
vara helt grönmarkerat.

Förvaltningens förslag till beslut
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:
l. godkänna tertialrapport l 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och överlämna den
till kommunstyrelsen,
2. ge förvaltningen 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, behöver målet om 90 % ses över.
Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti
2022.

Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att nya indikationer ska
inkluderas och beaktas från Tertialrapport 2, 2022.

Tommy Cumselius (M), David Oberg (KD), Christoffer Edman (SD), Hkan Svanberg (M) och Satu
Goldbech (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med ordförandes (L) tilläggsyrkande.

Per Ranch (SN), Ola Hägg (S) och Johan Augustsson (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till
beslut beträffande punkt l.

Ajournering klockan 09.31-09.36.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 7(9) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Propositionsordning 
Ordförande (L) fastställer följande propositionsordning: 
1. bifall eller avslag till att godkänna tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen, 
2. bifall eller avslag till att ge förvaltningen 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, behöver målet om 90 % ses över.
Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 
2022. 
3. bifall eller avslag till att nya indikationer ska inkluderas och beaktas från Tertialrapport 2, 2022.

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

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Bifall eller avslag till att godkänna tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
och överlämna den till kommunstyrelsen. Ja-röst för bifall och nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Mikael Persson (L) X 
Håkan Svanberg (M) X 
Satu Goldbech (M) X 
David Öberg (KD) X 
Tommy Cumselius (M) X 
Ola Hägg (S) X 
Mats Lindqvist (S) X 
Johan Augustsson (S) X 
Mats Johansson (V) X 
Per Ranch (SN) X 
Christoffer Edman (SD) X 

Med 6 ja-röster för bifall och 5 nej-röster för avslag finner ordförande (L) att näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutat att godkänna tertialrapport 1 2022 för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen. 

Proposition, fortsättning 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att: 
2. ge förvaltningen 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, behöver målet om 90 % ses över.
Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti 
2022. 
3. nya indikationer ska inkluderas och beaktas från Tertialrapport 2, 2022
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Sida 7(9)

Propositionsordning
Ordförande (L) fastställer följande propositionsordning:
l. bifall eller avslag till att godkänna tertialrapport l 2022 för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen,
2. bifall eller avslag till att ge förvaltningen 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, behöver målet om 90 % ses över.
Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti
2022.
3. bifall eller avslag till att nya indikationer ska inkluderas och beaktas från Tertialrapport 2, 2022.

Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att:
l. godkänna tertialrapport l 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och överlämna den
till kommunstyrelsen,

Omröstning begärd.

Omröstningsproposition
Bifall eller avslag till att godkänna tertialrapport l 2022 för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
och överlämna den till kommunstyrelsen. Ja-röst för bifall och nej-röst för avslag.

Om röstningsresultat
Ledamöter Ja Nej Avstär
Mikael Persson (L) x
Häkan Svanberq (M) x
Satu Goldbech (M) x
David Öberg (KD) x
Tommy Cumselius (M) x
Ola Häaa (S) x
Mats Lindavist (S) x
Johan Auaustsson (S) x
Mats Johansson (V) x
Per Ranch (SN) x
Christoffer Edman (SD) x

Med 6 ja-röster för bifall och 5 nej-röster för avslag finner ordförande (L) att näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutat att godkänna tertialrapport l 2022 för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

Proposition, fortsättning
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att:
2. ge förvaltningen 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, behöver målet om 90 % ses över.
Uppdraget ska presenteras vid näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 augusti
2022.
3. nya indikationer ska inkluderas och beaktas från Tertialrapport 2, 2022

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag 
Tertialrapport 1 2022 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Skickas till 
Akten  
Tf förvaltningschef och avdelningschefer näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen
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Beslutsunderlag
Tertialrapport l 2022 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Skickas till
Akten
Tf förvaltningschef och avdelningschefer näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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§ 64/22

Övriga frågor 
1. Ola Hägg (S) vill föra till protokollet att det inte är självklart att ärenden kan gå upp för

beslut kan gå upp flera gånger, likt ärendet § 63 Tertialrapport 1 2022 näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden inför sammanträde 2022-06-14.

2. Ola Hägg (S) har en övrig fråga om fotbollslinjen.

Ola Hägg (S) önskar diskutera nämndens inflytande över fotbollsprofilen på nästa 
nämndsammanträde. 
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§ 64/22

Övriga frgor
l. Ola Hägg (S) vill föra till protokollet att det inte är självklart att ärenden kan gå upp för

beslut kan gå upp flera gånger, likt ärendet§ 63 Tertialrapport l 2022 näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden inför sammanträde 2022-06-14.

2. Ola Hägg (S) har en övrig fråga om fotbollslinjen.

Ola Hägg (S) önskar diskutera nämndens inflytande över fotbollsprofilen på nästa
nämndsammanträde.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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