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arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-22  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-02-22 
Anslaget sätts upp: 2022-02-24             Anslaget tas ned: 2022-03-18 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2022-02-22 klockan 09.00-12.10. 
Ajournering klockan 10.27-10.40. 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Håkan Svanberg (M) 1:e vice ordförande 
David Öberg (KD) 
Peter Wennerberg (C) 
Mats Johansson (V) 
 
Deltar på distans: 

 

Satu Goldbech (M) tjänstgör till och med klockan 10.22 §§ 14–15. 
Åsa Brodin (M) tjänstgör istället för Satu Goldbech (M) §§ 17–24. 
Ola Hägg (S) 2:e vice ordförande 
Mats Lindqvist (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S) 
Anders Lindeberg (S) tjänstgör istället Johan Augustsson (S)   
Per Ranch (SN) 
Rebecca Ädel (SD) tjänstgör istället för Christoffer Edman (SD) 
 
 
 

Paragrafer 
§§ 14–24 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset. 2022-02-24 klockan 10.00. 

Underskrifter 
 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
Ordförande 

 
Ola Hägg (S) 
Justerare 

 
  
 

 
Matilda Ekh 
Sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Leif Öbrink (L) till och med klockan 12.04. 
 
Deltar på distans: 
Åsa Brodin (M) §§ 14–16 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) 
Bengt Holwaster (MP) 
Lena Dafgård (SN) 
Christoffer Edman (SD) deltog på mötet men utan fungerande bild, därav gick Rebecca 
Ädel (SD) in som tjänstgörande. 

 

 

Övriga deltagare 
Rodrigo Garay, tf. förvaltningschef 
Matilda Ekh, sekreterare 
 
Deltar på distans:  
Nina Munters, näringslivschef 
Marianne Lundin Lagestam, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen  
Jabil Seven, skolchef utbildningsavdelningen  
Johanna Olsson, controller  
Therese Eghult, folkhälsostrateg 
Lena Birkmanis, rektor Nynäshamns gymnasium 
Peter Berndts, HR-partner 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare 
Iréne Odenstig, kommunikatör 
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  14/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 15/22 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2021  
§ 16/22 Egenanmälan till Arbetscentrum  
§ 17/22 Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter  
§ 18/22 Redovisning av delegationsbeslut  
§ 19/22 Protokoll F-samverkan 2022-02-10  

  20/22 Nynäshamns gymnasium - information inför framtagande av 
utvecklingsplan 

 

  21/22 Politikerrapport 
 

  22/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

  23/22 Övriga frågor 
 
Beslutspunkter 
 

 

§ 24/22 Återtagande av ärendet Arbetsmarknadsavdelningen - äskande av medel till budget 2022 
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§ 14/22  

Fastställande av dagordning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen och att: 

1. följande ärende läggs till på dagordningen: § 24 - Återtagande av ärendet 
Arbetsmarknadsavdelningen - äskande av medel till budget 2022. 

2. följande frågor hanteras under § 23 - Övriga frågor: 

• Håkan Svanberg (M) har en vädjan om sociala medier 
• Ola Hägg (S) har en fråga om antal sökande till Nynäshamns gymnasium. 
• Per Ranch (SN) önskar återkoppling om väckt ärende rörande Sunnerby industriområde. 

 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 14–16, 24, 17–23. 
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§ 15/22 NAN/2022/0052/012 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamhetsberättelse 2021 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Per Ranch (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 

Protokollsanteckning 
Ola Hägg (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna vill i samband med att godkänna Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamhetsberättelse för år 2021 framföra följande: För att kunna använda 
verksamhetsberättelsen som utgångspunkt för att utveckla verksamheterna men framför allt 
gymnasiet behövs det att verksamheterna jämförs med sin omvärld och det sammanhang de 
existerar i. Om Socialdemokraterna fått möjlighet att deltaga i framtagandet av 
verksamhetsberättelsen skulle vi ha sett till att det fanns fler jämförelsevärden i flera perspektiv i 
förhållande till vår omvärld. Dessa skulle vara utgångspunkt tillsammans med verksamhetsplanen 
inför verksamhetsåret 2022. 

Ärendet 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och dess förvaltning bildades 1 september 2021, varför 
någon verksamhetsplan avseende 2021 inte har tagits fram för nämnden.  
 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samlar ansvar, kompetens och resurser som underlättar 
för invånarna att försörja sig genom eget arbete. Nämnden ansvarar för att stärka företagsklimatet 
genom dialog med näringslivet och utveckling av kommunens service till företag. Nämnden ansvarar 
också för att öka antalet företagsetableringar, bland annat genom att stärka Nynäshamn som 
besöksmål. Nämnden har även ett uppdrag att bedriva besökscenter och gästhamnsverksamhet. 
Nämnden ansvarar för ungas utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Bland annat ingår 
gymnasiet, sommarjobb, Ung i Nynäs och insatser som realiserar kommunens aktivitetsansvar för 
ungdomar. Nämnden ansvarar också för vuxnas kompetensutveckling och omställningsmöjligheter i 
form av Campus Nynäshamn och kommunala arbetsmarknadsinsatser.  
 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att upprätthålla 
kommunens huvudmannaskap för de delar av skolväsendet som rör gymnasieskolan och den 
kommunala vuxenutbildningen. Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2021. 
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Yrkanden 
Ordförande (L), Ola Hägg (S), Håkan Svanberg (M) och David Öberg (KD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Per Ranch (SN) yrkar att ärendet ska återremitteras för att observationerna som redovisas i det 
särskilda yttrandet i bilaga A ska åtgärdas. 

Propositionsordning 
Ordförande (L) fastställer följande propositionsordning: 
1. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
2. bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att: 
1. ärendet ska avgöras idag. 
2. bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse 2021 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
Controller  
Förvaltningschef  
Avdelningschefer 
 

 
  



 Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden 
 Nynäshamns kommun 

 Västerby 2022-02-22 

 Särskilt yttrande rörande Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
 verksamhetsberättelse 2021 

 Bakgrund 
 Vi har tagit del av rubricerad verksamhetsberättelse för den sedan 1 september 2021 
 inrättade Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden, NAN. 

 Observationer 
 Vi gör följande observationer: 

 1.  Måluppfyllelse bedöms utifrån de mål som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål 
 och budget. Indikatorer är mätinstrument för måluppfyllelse. I verksamhetsberättelsen 
 konstateras på många ställen att “Förvaltningen har inga målsatta indikatorer 2021.” 
 Det är inte förvaltningen som bestämmer nämndens mål. Det är kommunfullmäktige 
 som gör det genom beslutet om Mål och budget. Det är inte möjligt att bedöma 
 måluppfyllelsen om det helt saknas indikatorer som mäter målen. I 
 verksamhetsberättelsen framhålls på många ställen att: “Majoriteten av de planerade 
 aktiviteterna har genomförts enligt plan. Den sammanvägda bedömningen är att 
 målet uppfylls till stor del.” Aktiviteter kan inte mäta måluppfyllelsen. Inte förrän man 
 mäter resultatet av genomförda aktiviteter kan man tala om att man mäter 
 måluppfyllelsen. Trots detta står det i verksamhetsberättelsen på ganska många 
 ställen: “Samtliga mål bedöms uppfyllas till stor del.” 

 2.  Vi saknar ett organisationsschema. Eftersom förvaltningen är nybildad och består av 
 en sammanslagning av olika delar av olika förvaltningar så skulle ett 
 organisationsschema underlätta förståelsen för hur den nybildade förvaltningen är 
 organiserad. 

 3.  Vi finner att det är många upprepningar i texten vilket gör att texten upplevs som 
 ostrukturerad och därmed svår att följa och förstå. 

 4.  Rubrikerna, som verkar följa övriga nämnders rubriker, stämmer i flera fall inte 
 överens med texten under rubriken, vilket förmodligen beror på att verksamheten bara 
 har varit igång i fyra månader och det därför inte finns någon text att lägga in. 
 Exempelvis, under rubriken “  Viktiga händelser  ” (s.  4) beskrivs inte viktiga händelser 
 utan här beskrivs förvaltningens avdelningar. 

 Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 
 Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 



 5.  Vi undrar hur följande påståenden stämmer överens: “Utbildningsavdelningen … har  i 
 stort  en exceptionellt hög andel behörig personal med lärarlegitimation.  ” (s. 10 
 (min fetstil)). I Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2021, står 
 det att andelen (%) lärare i gymnasieskolan med legitimation och behörighet i minst 
 ett ämne är 81,6 % jämfört med Stockholms län 83,0 % och med riket 85,4 %. Det 
 vore bättre att procenttalet för lärare med lärarlegitimation angavs i NAN:s 
 verksamhetsberättelse. 

 6.  Det är missvisande att skriva att Campus Nynäshamn har startat lärarutbildning i 
 samarbete med Karlstads universitet. Det är Karlstads universitet som ansvarar för 
 utbildningen och har examensrättigheterna för lärarutbildningen. 

 7.  På sidan 11 står det om eleverna i årskurs 4-6 på Svandammsskolan och vi förstår 
 inte varför detta finns med i NAN:s verksamhetsberättelse? 

 Bedömning 
 Vi bedömer att rubricerad verksamhetsberättelse behöver åtgärdas enligt de observationer vi 
 gjort. 

 Yrkande 
 Utifrån ovanstående yrkar vi: 

 1.  att rubricerad verksamhetsberättelse återremitteras för att ovanstående åtgärdas. 

 För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 Per Ranch 

 Ledamot i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, 
 i fastighets- och investeringsutskottet, 
 ersättare i kommunstyrelsen, 
 i samhällsbyggnadsnämnden 
 samt ledamot i Kommunfullmäktige 

 2022-02-22  Sida  2  av  2 
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§ 16/22 NAN/2022/0032/752 

Egenanmälan till Arbetscentrum 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:  

1. vidga uppdraget för Arbetscentrum så att utöver den prioriterade målgruppen vuxna som 
uppbär försörjningsstöd, även egenanmälan möjliggörs för alla kommuninvånare över 25 år 
med stödbehov för att närma sig arbetsmarknaden. 

2. behovsbedömning och prioritering avseende möjligheten till egenanmälan görs av 
Arbetscentrum. 

Ärendet 
Arbetscentrum arbetar på uppdrag av försörjningsstödsenheten, och tar emot vuxna personer 25-65 
år som uppbär ekonomiskt bistånd. Interna diskussioner har pågått kring möjligheten att vidga 
målgruppen till alla kommuninvånare över 25 år med stödbehov för att närma sig arbetsmarknaden. 
Sedan projekt Etableringscentrum implementerades våren 2021 arbetar 6,0 arbetsmarknads-
konsulenter och 1,0 gruppchef på Arbetscentrum.   

I nuläget finns en variant av egenanmälan genom insatsen ”säkerställa egen försörjning”. Den 
innebär att klienter erhåller fortsatt stöd även efter att de inte längre uppbär ekonomiskt bistånd. 
Insatsen är behovsstyrd, och tidsintervallet kan variera från några månader upp till ett år innan 
kontakten avslutas helt. Syftet är att säkerställa att den uppnådda självförsörjningen, oftast genom 
arbete, bibehålls.  

Idé om möjlighet till egenanmälan i vissa fall:  
Idén om egenanmälan har uppkommit ur ett definierat behov att även andra kommuninvånare, inte 
enbart personer som uppbär försörjningsstöd, skulle kunna erhålla stöd att närma sig 
arbetsmarknaden.  

Det kan röra sig om personer som själva kontaktar Arbetscentrum, där enheten bedömer att 
personen behöver samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden och för att förebygga att 
personen söker försörjningsstöd.  

Det handlar också om par i hushåll som tidigare uppburit försörjningsstöd, och där ena parten nått 
arbetsmarknaden, men där den andra parten riskerar långvarigt utanförskap om inte 
arbetsmarknadsinsatser erbjuds.  

Insatser efter egenanmälan kan exempelvis vara individuell kartläggning och planering, stöd med CV 
och personligt brev, stöd med arbetsgivarkontakter och eget jobbsök, stöd att skriva in sig på 
Arbetsförmedlingen och upprätthålla kontakten, arbetsmarknadsinriktad samhällsorientering och 
stöd att söka A-kassa.  

Möjligheten till egenanmälan enligt detta förslag förutsätter att utrymme finns att ta emot personen 
på Arbetscentrum. Den prioriterade gruppen är alltjämt personer som kommer på uppdrag av 
försörjningsstödsenheten. Förslaget om att vidga uppdraget för Arbetscentrum är i enlighet med vad 
som har beslutats i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2022. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. vidga uppdraget för Arbetscentrum så att utöver den prioriterade målgruppen vuxna som 
uppbär försörjningsstöd, även egenanmälan möjliggörs för alla kommuninvånare över 25 år 
med stödbehov för att närma sig arbetsmarknaden. 

2. behovsbedömning och prioritering avseende möjligheten till egenanmälan görs av 
Arbetscentrum. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. vidga uppdraget för Arbetscentrum så att utöver den prioriterade målgruppen vuxna som 
uppbär försörjningsstöd, även egenanmälan möjliggörs för alla kommuninvånare över 25 år 
med stödbehov för att närma sig arbetsmarknaden. 

2. behovsbedömning och prioritering avseende möjligheten till egenanmälan görs av 
Arbetscentrum. 

 

Beslutsunderlag 
Riskbedömning egenanmälan till A-sam vt 22 
220126 Protokoll A-samverkan NLA o AMA 

Skickas till 
Akten 
Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen 
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§ 17/22 NAN/2022/0013/108 

Redovisning av inkomna klagomål, förslag och synpunkter 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden lägger de inkomna klagomålen, förslagen och 
synpunkterna till handlingarna. 

Ärendet 
Nedan redovisas inkomna klagomål, förslag och synpunkter när de inkommit samt besvarats. 
Redovisningen avser vad som inkommit efter 2022-01-14, när förra redovisningen sammanställdes 
till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.  
 
1 Dnr: NAN/2022/0013/108-2 Synpunkt avseende Aktivitetshuset Idun, blåsa i alkoholmätare innan 
tillträde. Inkom 2022-01-16, besvarades 2022-01-19. 
 
2 Dnr: NAN/2022/0013/108-3 Förslag från anonym om enkät avseende fjärrundervisning på 
gymnasiet. Inkom 2022-01-20. Förslag som inte behöver besvaras. 
 
3 Dnr: NAN/2022/0013/108-4 Synpunkt gällande anställda på Campus Nynäshamn. Inkom 2022-01-
26. 
 
4 Dnr: NAN/2022/0013/108-6 Synpunkt behåll vaktmästaren på Nynäshamns gymnasium. Inkom 
2022-02-06. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden lägger de inkomna klagomålen, förslagen och 
synpunkterna till handlingarna. 
  

Skickas till 
Akten 
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§ 18/22        NAN/2022/0009/002 

Redovisning av delegationsbeslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten 
till handlingarna. 

Ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut tagna i näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen sedan förra 
redovisningen 2022-01-14: 
 
Tre ordförandebeslut är fattade med stöd av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 
delegationsordning sidan 3 brådskande beslut samt 6 kap. 39 § i Kommunallagen. De två 
förstnämnda ordförandebesluten redovisades även muntligt inför nämnden på sammanträdet 25:e 
januari 2022. 
 
KS/2020/0208/141-66 Ordförandebeslut – Avsluta projektet hållbar utveckling Nynäshamn gentemot 
Europeiska Socialfonden (ESF), togs 2022-01-19. Vi uppnår inte målen för finansiering, varför vi 
väljer att avsluta samarbetet.  
 
NAN/2022/0009/002-3 Ordförandebeslut – Fjärrundervisning vid Nynäshamns gymnasium under 
januari 2022, togs 2022-01-18. 
 
NAN/2022/0009/002-5 Ordförandebeslut – Fjärrundervisning vid Nynäshamns gymnasium fram till 
25 februari 2022, togs 2022-01-28. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten 
till handlingarna. 
  

Skickas till 
Akten 
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§ 19/22 NAN/2022/0010/021 

Protokoll F-samverkan 2022-02-10 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan  
2022-02-10 till handlingarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan  
2022-02-10 till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga protokollet från F-samverkan  
2022-02-10 till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
220210 Protokoll F-samverkan 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 20/22  

Nynäshamns gymnasium - information inför framtagande av 
utvecklingsplan 
Skolchef Jabil Seven samt Nynäshamns gymnasiums rektor Lena Birkmanis informerar om 
verksamheten och framtagande av en utvecklingsplan för gymnasiet. 
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§ 21/22  

Politikerrapport 
Håkan Svanberg (M) lämnar muntligt en politikerrapport rörande praktikplatser och 
Stadskärneföreningen. 
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§ 22/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Tf. förvaltningschef Rodrigo Garay informerar om: 

• att förvaltningen arbetar med remissvaret rörande budgetdirektivet, förslag på svar lämnas 
senast till nämnden den 22 mars. 

• att på sammanträdet den 22 mars lämnas svar på Per Ranch (SN) fråga ställd på 
sammanträdet 2022-01-25 om hur mycket tid och pengar som har lagts ned på företags-
/innovationscenter hitintills. 

• havskappsegling 2022 i Nynäshamn. 

 

Näringslivschef Nina Munters informerar bland annat om att:  

• företagarträff rörande brottslighet och trygghet har genomförts. 
• en tematräff om hållbart företagande arrangeras den 17 mars. 
• Södertörnskonferensen arrangeras den 6 april klockan 9–11.  
• Stockholm Archipelagodagen arrangeras den 6 april på eftermiddagen. 
• frukostklubb anordnas den 17 maj 
• näringslivets galafest sker den 17 oktober 
• besökscenter har gjort utbyte med Rostock turistbyrå. 
• Stockholm Archipelago har gjort ansökan till Tillväxtverket om medel för att bygga ut 

vandringsleder. 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 15(16) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 23/22  

Övriga frågor 
• Håkan Svanberg (M) har en vädjan om sociala medier 

Håkan Svanberg (M) har en vädjan om att debatten i sociala medier ska ha en lika god ton som 
debattklimatet i nämnd. 

• Ola Hägg (S) har en fråga om antal sökande till Nynäshamns gymnasium. 

Svar på frågan gavs under § 20. 

• Per Ranch (SN) önskar återkoppling om väckt ärende om Sunnerby industriområde. 

Näringslivschef Nina Munters besvarar frågan utifrån information som lämnats från 
kommunstyrelseförvaltningens mark- och exploateringsavdelning. 

• Ordförande (L) informerar den pågående rekryteringen av förvaltningschef till näringslivs- 
och arbetsmarknadsförvaltningen. 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(16) 
Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-22  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24/22         NAN/2021/0118/049 

Återtagande av ärendet Arbetsmarknadsavdelningen - äskande 
av medel till budget 2022 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att återta ärendet Arbetsmarknadsavdelningen - 
äskande av medel till budget 2022 (NAN/2021/0118/049), detta eftersom det framkommit ny 
information som behöver analyseras. 

Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar att näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska återta ärendet 
Arbetsmarknadsavdelningen - äskande av medel till budget 2022 (NAN/2021/0118/049), detta 
eftersom det framkommit ny information som behöver analyseras. 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Arbetsmarknadsavdelningen 
Campus 
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