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§ 218
Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget
2017-2021. KS 2016-278
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till investeringsbudget för 2017-2021.
2 Överlämna förslaget till budgetberedningen för vidare behandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2017-2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har lagt fram förslag till investeringsbudget 2017-2021.
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§ 219
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja
Falkenbergs kommun som utförare av personlig
assistans. KS 2015-48

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att uppdrag att utreda ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ
inom personlig assistans har redovisats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om de ekonomiska effekterna, inklusive statsbidraget för LSS-utjämning,
vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans, 2016-06-22.
Kommunfullmäktige 2016-04-26, § 105
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige behandlade 2016-04-26 ett medborgarförslag om möjligheten att
kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. Det beslutades att
ärendet skulle återremitteras och att ekonomiavdelningen skulle utreda de totala
ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans, inklusive
statsbidraget för LSS-utjämning.
Ekonomiavdelningen har sammanställt den ökade nettokostnaden i form av en högre
timersättning i kombination med en ökad LSS-utjämning som uppstår vid ett kommunalt
övertagande av den personliga assistansen. Socialnämnden har sammanställt de
ekonomiska konsekvenserna i form av ökad administration som ett kommunalt
övertagande skulle innebära. Beräkningen är grundad på att 40 brukare väljer kommunen
som utförare av assistansen.
Ekonomi
Merkostnaden för den ökade timkostnaden, som ett kommunalt alternativ innebär, uppgår
till 4 085 tkr. Av detta kompenseras kommunen med 2 859 tkr i ökat LSSutjämningsbidrag. De ökade kostnaderna som uppkommer till följd av en ökad
administration uppgår till 4 670 tkr. Den totala nettokostnaden uppgår till 5 896 tkr vid ett
antagande om att 40 brukare väljer kommunen som utförare av assistansen.
Förutsättningarna för beräkningen av Falkenbergs ökade kostnader, om valet finns att
kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans, bygger på att alla
andra faktorer som påverkar utjämningssystemet är oförändrade.
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§ 220
Bostadsförsörjningsprogram godkännande av
remisshandling. KS 2016-274
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna koncept till remisshandling av bostadsförsörjningsprogram Mål och
strategier för bostadsbyggandet 2016-2020 i Falkenbergs kommun och skicka
remisshandlingen till berörda.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-22
Koncept till remisshandling Mål och strategier för bostadsbyggandet 2016-2020 i
Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett koncept till ett nytt
bostadsförsörjningsprogram Mål och strategier för bostadsbyggandet 2016-2020 i
Falkenbergs kommun. Programmet utgår från kommunens vision Vi växer för en hållbar
framtid och utvecklingsmålet Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen
med god kommunal service i livets alla skeden. Programmet ersätter kommunens tidigare
bostadsförsörjningsprogram som avsåg perioden 2010-2013.
Programmet redovisar i huvuddokumentet de utmaningar och möjligheter som kommunen
har vad det gäller bostadsutveckling och bostadsförsörjning. Sex strategier har formulerats
för att klara utmaningarna och ta hand om möjligheterna, samt för att uppfylla målet att
minst 1 250 nya bostäder färdigställs under perioden 2016-2020.
Utöver huvuddokumentet följer två bilagor. I bilaga 1 redovisas en projektlista med
pågående och kommande byggprojekt och outnyttjade byggrätter redovisas i en kartbilaga.
I bilaga 2 redovisas samlad statistik och faktaunderlag samt områdesbeskrivningar för 35
områden.
Ekonomi
Arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram bekostas av Mark- och
exploateringsenhetens driftsbudget.
Övervägande
Förslag till remisshandling för nytt bostadsförsörjningsprogram har utarbetats.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att förslaget skickas på remiss till berörda.
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§ 221
Beställning av paviljong till Slöinge. KS 2016-234
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna beställning av förskolepaviljong till Slöinge.
2 Beakta underskottet till följd av detta beslut i hanteringen av över- och underskott från
2016 till 2017.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, § 73
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-06-22
Kommunstyrelsen 2016-06-07, § 179
Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-25, § 54
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har begärt att beställa förskolepaviljong på Slöingeskolan.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-06-07 och beslutade då att återremittera
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för ett bättre underlag för alternativa lösningar
till paviljonger. Barn- och utbildningsnämnden behandlade återremissen 2016-06-22,
vilken bifogas som beslutsunderlag.
Idag har Slöingeskolan tillgång till nio klassrum och vid en F-6-organisation kommer skolan
behöva tio klassrum, vilket innebär att förskolan måste lämna en av lokalerna för att ge plats åt
skolan. Samtidigt finns en stor efterfrågan på förskoleplatser i Slöinge. Det innebär att det fram till
dess att det finns permanenta lösningar så föreligger behov av en förskolepaviljong motsvarande en
avdelning. Denna kan förläggas på Slöingeskolans tomt alternativt Skansgårdens förskolas tomt.
Paviljonger uppges behöva komma på plats så snart som möjligt.

Ekonomi
Etablering av paviljongerna beräknas innebära en investeringsutgift på ca 4 mkr. Årshyran
uppskattas till 500 tkr per år. Med tre års avskrivning på etableringen hamnar detta på en
kostnad på ca 1,1 mkr per år. Ansvaret för paviljongerna kommer att läggas på tekniska
nämnden och barn – och utbildningsnämnden kommer att debiteras en internhyra
motsvarande tekniska nämndens kostnader (inklusive avskrivning för etablering och
anpassning av utemiljö).
Barn- och utbildningsnämndens budgetram kommer inte att justeras 2016 till följd av detta
beslut. Underskott till följd av beslutet bör beaktas i hanteringen av över- och underskott
från 2016 till 2017. För 2017 kommer barn- och utbildningsnämnens budgetram justeras
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för volymförändringar samt för ökat pris per kvadratmeter i lokaldelen i à-priset, enligt
gällande principer.
Det finns inga medel avsatta för inventarier. Detta får rymmas inom barn- och
utbildningsnämndens årliga anslag för löpande investeringar och eventuellt underskott bör
beaktas/hanteras i behandling av över- och underkott från 2016 till 2017.
Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C), Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 222
Revidering av Falkenbergs kommuns grafiska profil.
KS 2016-277

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utifrån den presenterade inriktningen ta
fram ett förslag till grafisk profil för Falkenbergs kommun som ska överlämnas till
kommunstyrelsen efter sommaren 2016.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-23
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommuns nuvarande grafiska profil gjordes i samband med marknadsplanen
2007. Under 2015/2016 arbetades det fram ett nytt platsvarumärke för Falkenbergs
kommun som plats. Detta initiativ har påverkat förutsättningarna för kommunens
nuvarande profil och gör att kommunens eget material behöver uppdateras. Kommunens
nuvarande logotyp och grafiska profil utgår idag från konceptet ”Hitta det här” och har
fokus på Falkenberg som plats, snarare än kommunen som värdskapande verksamhet.
Syftet med förslaget att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att presentera ett förslag
på revidering av den grafiska profilen är att stärka, förtydliga och ena kommunens
varumärke samt särskilja kommunen från Falkenberg som platsvarumärke.
Ekonomi
Uppdragets kostnader utgörs främst av kostnader för arbetstid inom
kommunstyrelseförvaltningen, främst för kommunikationsstrateg och grafisk formgivare
samt arbetsgrupp. Kostnader kopplade till produktion av nytt marknadsmaterial som en
följd av varumärkesarbetet kan förslagsvis falla inom ramen för kommunens övergripande
kommunikationsbudget.
Principen för att hålla nere kostnaderna för den reviderade grafiska profilen är jobba med
interna resurser och att gradvis byta ut den gamla grafiska profilen först vid inköp av nytt
material.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen anser att Falkenbergs kommun behöver göra en revidering
av den nuvarande grafiska profilen och grafiska manualen med fokus på
kommunverksamhetens eget varumärke kopplat till uppdraget samhällsutveckling, service
och demokrati.
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Vidare behöver kommunen även se över principerna för Falkenbergs kommun som
övergripande varumärke och undervarumärken, samt uppdatera regler och förhållningssätt
för den interna och externa kommunikationen.
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§ 223
Remiss - Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken,
täkt av berg, Hjärtared 2:2 och 2:4. KS 2016-255

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Tillstyrka ansökan om ändring av tillstånd för bergtäkt på fastigheterna Hjärtared 2:2
och 2:4.
Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen i Hallands län.
Ansökan från verksamhetsutövaren.
Teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning.
Komplettering. PM buller.
Sammanfattning av ärendet
Släryd Grus & Entreprenad bedriver täkt av berg och morän på fastigheterna Hjärtared 2:2
och 2:4. Nuvarande tillstånd för bergtäkten gäller från mars 2008 och ger bolaget rätt till
ett årligt uttag om 150 000 ton, varav 15 000 morän. Totalt har bolaget rätt att ta ut
940 000 ton berg och 400 000 ton morän. Nuvarande tillstånd omfattar även rätt att ta emot
10 000 ton rena schaktmassor för återvinning.
Bolaget söker nu om ändring av tillståndet så att tillståndet ska tillåta att hantera 150 000
ton bergmaterial, jungfruligt berg och mottaget entreprenadberg sammanlagt, istället för att
endast avse 150 000 ton jungfruligt berg. Vidare söker bolaget om tillstånd att ta emot
20 000 ton schaktmassor istället.
Ändringen av tillståndet kommer att innebära fler transporter till och från täktområdet. Det
kommer att innebära en ökning av trafiken på väg 153 med ca 20 fordonsrörelser per
arbetsdag. Den tillkommande tunga trafiken kommer då i ett värsta fall att öka med 4 %
avseende tung trafik och med 0,5 % avseende total trafik.
Några bostäder ligger nära täktområdet och dess utfart. Bullerberäkningar har utförts för
dessa fastigheter och det ändrade tillståndet kommer att innebära tydligt försämrad
bullersituation för en fastighet. De beräknade bullervärdena håller sig dock under
riktvärden för buller. Kommunen har tidigare yttrat sig om kompletteringar i ärendet (KS
2016-30, 2016-02-03) och efterfrågade kompletteringar är gjorda.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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Övervägande
Täkten på Hjärtared 2:2 och 2:4 är utpekad som täkt med gällande tillstånd i ÖP 2.0. I
strategierna i ÖP 2.0 slås fast att det är av vikt ur ett hushållningsperspektiv att nyttja
befintliga täkter före man öppnar nya. Det föreslagna tillståndet ger möjlighet att gå ett
steg längre ur hushållningsperspektiv och förädla entreprenadberg istället för att bryta nytt
berg. Även utökning av hantering av schaktmassor är bra ur ett hushållningsperspektiv.
Väg 153 är en mycket trafikerad väg och med en stor andel tunga transporter. Att
ändringen av tillståndet kan innebära ytterligare 20 fordon per dygn är i sig inget skäl att
avstyrka ansökan.
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§ 224
Begäran om yttrande över ansökan om förlängd
nätkoncession mellan Falkenberg N-Falkenberg S.
KS 2016-217

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Falkenbergs kommun tillstyrker koncession i sig under förutsättning att ytterligare
undersöka möjligheter, och därtill hörande kostnader, för nedgrävning av ledningen i
delar och beskriva möjliga åtgärder för att lindra störningar på grund av magnetfält
innan beslut om fortsatt tillstånd lämnas.
Beslutsunderlag
Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande.
Sammanfattning av ärendet
E.ON ansöker om förlängt tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning mellan
Falkenberg N och Falkenberg S. Energimarknadsinspektionen har begärt kommunens
yttrande. Energimarknadsinspektionen skriver i sin begäran om yttrande att ansökan gäller
tills vidare medan det i den ursprungliga ansökan står att E.ON ansöker om ett tillstånd på
40 år.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrande sig i samrådet som hölls 2009.
Kraftledningen löper från transformatorstationen på Växthuset 4 i nordvästlig riktning
längs väg 767, över Tångakrysset, vidare på norra sidan om Västkustbanan för att vid
Nygård vända söderut, korsa Västkustbanan för att sedan löpa söderut parallellt med
industrispåret till transformatorstationen vid Falkenbergs mosse.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Samrådet hölls 2009 och är vid det här laget ganska gammalt. Det är inte givet att
förhållandena är likvärdiga efter så många år. Ledningen löper genom områden där
Falkenberg har utvecklats och troligen kommer att utvecklas ytterligare. En nedgrävning
av ledningen skulle kunna innebära bättre förutsättningar för utveckling av
markanvändningen i anslutning till ledningsdragningen och möjligen vara
samhällsekonomiskt lönsam.
E.ON har angett en kostnad för nedläggning av ledningen i sin helhet.
Samhällsbyggnadsavdelningen har svårt att avgöra i vilken utsträckning den prisuppgiften
är rimlig. Det är däremot tydligt att en nedläggning av ledningen i delar av sträckan är
betydligt mer intressant än i andra delar. Den diskussionen har inte förts alls. Rimligen är
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kostnaden för nedläggning av ledningen mindre om sträckan blir kortare medan de
samhällsekonomiska effekterna skulle kunna bli förhållandevis opåverkade eftersom det
endast är delar av sträckan som är intressant att gräva ned.
Runt kraftledningar bildas ett magnetfält. Det finns inga tydliga riktvärden kring
magnetfält men Strålsäkerhetsmyndigheten har bedömt vilka värden som kan betraktas
som normala och vilka värden som kan anses som kraftigt förhöjda. Det finns inga
påvisade kopplingar mellan magnetfälten i dessa storleksordningar och hälsoeffekter. I
några fall går ledningen mycket nära eller till och med över bostadshus. Beräknade värden
visar att några bostäder ligger över normala värden men under kraftigt förhöjda värden. I
samrådet begärdes att E.ON skulle ta fram förslag på åtgärder men har inte gjort det. E.ON
har inte funnit det relevant, eller kostnadsmässigt skäligt, att vidta särskilda åtgärder för att
begränsa magnetfälten.
Mot bakgrund av att elförsörjningen är ett viktigt samhällsintresse anser
Samhällsbyggandsavdelningen att det inte finns skäl att avstyrka ansökan men att det bör
föras ytterligare diskussioner om nedgrävning av ledningen på delar av sträckan samt
åtgärder för att lindra störningar från ledningen innan koncession lämnas.
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§ 225
Detaljplan för Morup 23:1 m.fl. – Planavtal.
KS 2010-305

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna planavtal för Morup 23:1 m.fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-28
Planavtal godkänt Stephan Magnusson, 2016-05-23
Översiktskarta
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i maj 2010 dåvarande Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till detaljplan för Morup 23:1 m.fl., inordna ärendet i
planprioriteringslistan, samt teckna avtal med sökande. Ett planavtal finns nu
upprättat och har skrivits under av exploatören.
Den ursprungliga hemställan om planläggning för Morup 23:1 m fl avsåg fastigheten 23:1,
vilken är delad i en del väster om väg 768 och en del öster om den samma, samt
fastigheten Morup 6:13 som i sin helhet ligger väster om väg 768. En begäran om
planläggning på den intilliggande fastigheten Morup 6:15 inkom våren 2014 och
Kommunstyrelsen beslutade att detta skulle samordnas med redan beslutad planläggning
för Morup 6:13.
I december 2014 inkom sökanden med en önskan om att dela upp det givna planbeskedet
för Morup 23:1 och Morup 6:13. Avsikten var att kunna inleda planarbetet enbart på
Morup 23:1 och sedan planlägga markområden väster om väg 768 som ett eget planärende
i ett senare skede.
I inledande studier har framkommit att andra problem finns i området som behöver
ses över. Det gäller dels den kommunala marken. Det handlar dels om att se över
planbestämmelserna för den kommunala bostadsmarken och dels om att se över
tillgängligheten och utvecklingsmöjligheten på den kommunala idrottsplatsen längst
i söder. Det har även konstaterats att ett aktivt lokalt företag har vid behov av
expansion i början av 2000-talet givits tillstånd att bygga till och utveckla
verksamheten på ett planstridigt sätt. Planregleringen av industrimarken här bör
därför samtidigt ses över så att inte framtida behov av bygglov försvåras.
Sammantaget ger detta en bedömning att planarbetet initieras av fastighetsägaren,
men att ett planarbete samtidigt berör relativt stora angelägna andra frågor. Med
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anledning av detta har en uppdelning av plankostnaderna föreslagits, på så sätt att
kommunen tar den större delen av plankostnaden. De kommunala kostnaderna
förväntas delvis täckas av framtida planavgifter som debiteras i samband med
bygglov.
Ekonomi
Föreslaget planavtal innebär att sökanden Stephan Magnusson tar 25 % av kostnaden
för planarbetet.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planavtal för Morup 23:1 m.fl. godkänns.
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§ 226
Ändring av ägardirektiv för Falkenbergs Näringslivs AB.
KS 2016-187

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ändra Falkenbergs Näringsliv AB:s bolagsordning 4 § andra stycket och ägardirektiv
p.2 andra stycket på så sätt att meningen ”Bolaget ska förfoga över attraktiv mark för
nyetablering av näringsverksamheter och utveckling av befintliga sådana.” stryks.

2 Ändra Falkenbergs Näringsliv AB:s ägardirektiv p.6 andra stycket på så sätt att
meningen ”-Förvärv eller försäljning av fastigheter med ett värde överstigande 5 milj. kr.”
stryks.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-21
Falkenbergs Stadshus AB 2016-05-30, § 48
Bolagsordning för Falkenbergs Näringsliv AB
Ägardirektiv för Falkenbergs Näringsliv AB
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs Näringsliv AB ägde tidigare mark för nyetablering och utveckling av
näringsverksamhet. Under hösten 2015 såldes bolagets kvarvarande mark till Falkenbergs
kommun och ansvaret ligger numera på mark- och exploateringsavdelningen. Med anledning
av att mark och tillika ansvar flyttats från Falkenberg Näringsliv AB till kommunen måste
bolagsordning och ägardirektiv justeras.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
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§ 227
Motion om trygghetsboende och särskilt boende
Norra kusten. KS 2016-146

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Då det i dagsläget finns en långsiktig utvecklingsplan som ser till behov av äldreomsorg
i hela Falkenbergs kommun saknas motivering att utreda förutsättningarna för
trygghetsboende och särskilt boende för just kustbygden norr om Falkenberg.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-09
Motion om trygghetsboende och särskilt boende Norra kusten, 2016-03-17
Socialnämnden 2016-05-25, § 84
Socialförvaltningen, Utredning behov av särskilda boenden för äldre och trygghetsboende,
juni 2014
Socialförvaltningen, Utvecklingsplan för trygghetsboende och plan för äldreboenden,
2013-05-13
Sammanfattning av ärendet
Daniel Bernhardt (KD) och Anita Andersson (KD) har inkommit med en motion om att
förutsättningarna för trygghetsboende och särskilt boende placerat på kustbygden norr om
Falkenbergs centralort ska utredas och beaktas i den fördjupade översiktsplanen och i
socialnämndens plan för särskilda boenden. Motionärerna menar att det finns behov av
sådana boenden i områdena kring orterna Glommen, Morup och Långås med hänsyn till de
äldre invånare som önskar få bo kvar i sina hemtrakter även då behoven av assistans och
hjälp i vardagen ökar.
Socialnämnden förmedlar i sitt yttrande att det idag finns en utvecklingsplan med fokus på
trygghetsboende och särskilt boende som sträcker sig fram till år 2025. Utifrån planen har
utredningar gjorts som bland annat resulterat i planering för trygghetsboende i Morup.
Vidare arbetar socialnämnden kontinuerligt fram behovsprognoser och konstaterar utifrån
materialet att det finns en växande efterfrågan av platser på trygghetsboende och särskilt
boende i centralorten Falkenberg, vilket följaktligen påverkar hur boendeförsörjningen bör
prioriteras.
Ekonomi
Kommunens ekonomi kan komma att påverkas av ett beslut i motionens anda om att utreda
förutsättningarna för trygghetsboende och särskilt boende längs med kustbygden norr om
Falkenberg.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår motionärernas tanke om trygghetsboende och
särskilt boende placerat på kustbygden norr om Falkenberg eftersom det blir en närhet för
de äldre som lever i orterna längs med norra kusten och är i behov av assistans och hjälp.
Det är eftersträvansvärt att i den mån det är möjligt verka för att omställningen från eget
boende till särskilt boende eller trygghetsboende sker så smidigt som möjligt.
Dock väger kommunstyrelseförvaltningen in det faktum att socialnämnden redan idag
arbetar efter en långsiktig utvecklingsplan och utredningar som grundar sig på bland annat
kontinuerligt uppdaterade behovsprognoser för äldreomsorgen. I arbetet inkluderas hela
kommunen, och inte enbart avstyckade områden så som norra kustbygden, vilket
motionärerna föreslår. Utredningsarbetet har resulterat i att störst behov av platser på
trygghetsboende och särskilt boende finns i centralorten Falkenberg, men det finns ändock
planering för trygghetsboende i Morup. Då bevakning och utredningar på
äldreomsorgsområdet i hela kommunen sker fortlöpande samt att det finns en befintlig
utvecklingsplan att arbeta efter anser kommunstyrelseförvaltningen att motionärernas vilja
redan anammats och motionen därmed ska anses behandlad.
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§ 228
Information – Skötsel av offentliga platser i Falkenberg.
KS 2016-3
Information om ansvarsfördelning och driftavtal gällande ogrässkötsel på allmän platsmark
i Falkenbergs centralort.
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§ 229
Information
Kommunchefen informerar om Hertingprojektets driftsfas, ärenden från
kommunberedningen samt redogörelser från sammanträden med Migrationsverket och
Länsstyrelsen i Hallands län.
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