
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-12-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Sammanträdesrum 429 samt digitalt via Teams, 2020-12-16, 
kl. 09:00-14:00

Beslutande: Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C) (digitalt)
Lars Nyander (S) (digitalt)
Linda Persson (KD) (digitalt)
Patrik Ohlsson (SD) (digitalt)

Ersättare: Ola Carlsson (M) (digitalt)
Karl-Otto Rosenqvist (MP) (digitalt)
Eric Sahlvall (L) (digitalt)
Åsa Larsson (S) (digitalt)
Johan Wifralius (SD), närv. § 240-254 (digitalt)

Övriga närvarande:  Lilian Eriksson, kommundirektör
Linda Wahlström, nämndsekreterare
Henrik Sandén, planeringschef (digitalt)
Stefan Marthinsson, ekonomichef (digitalt)
Eva Sturesson, stadsjurist (digitalt)
Malin Lundberg, kanslichef (digitalt)
§ 242: (samtliga digitalt)
Beredningskoordinator Malin Klintfjäll
Tf. miljö- och byggchef Rune Liljenberg
Chef Samhälle Pernilla Fahlstedt
Chef Kultur och stad Maria Birgander
Enhetschef stadsmiljö Anders Lundin
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Tomas Fjellner
2:e v. ordförande samhällsbyggnadsnämnden Magnus Jonsson 
Ordförande miljö- och tillståndsnämnden Staffan Broddesson
1:e v. ordförande miljö- och byggnadsnämnden Anders Davidsson
Ordförande nämnden för kultur, idrott och fritid Charlotte Engblom 
Carlsson
1: e v. ordförande nämnden för kultur, idrott och fritid Christina 
Hanstål
2:e v. ordförande nämnden för kultur, idrott och fritid Susanne Jönsson
§ 243 (samtliga digitalt)
HR-chef Lena Östblom, Rektor Mathias Jostvik, Planeringschef Ulrika 
Wattman
§ 255: (samtliga digitalt) Verksamhetschef Jan Mårtensson
Verksamhetschef Barbara Boron, Chef Lärande och familj Lars-Ola 
Olsson
§ 256: Verksamhetschef Barbara Boron (digitalt)
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Utses att justera: Lars Nyander, Liss Böcker Paragrafer: 240-256

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Robin Holmberg

Justerare ___________________________________________________
Lars Nyander, Liss Böcker
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-12-16

Datum för anslags uppsättande: 2020-12-22

Datum för anslags nedtagande: 2021-01-13

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

240 Val av justeringspersoner och dag för justeringen 2020/48

241 Godkännande av dagordningen 2020/49

242 Information - svar på uppdrag om översyn av lokala 
ordningsföreskrifter

2020/332

243 Information om Lokal tillämpning av äldreomsorgslyftet 2020/609

244 Planbesked Detaljplan Torlarp 3:135 2020/401

245 Planbesked Detaljplan för Gräsanden 5 och 8 2020/372

246 Planbesked Detaljplan Lokatten 1 och 10 2020/311

247 Revidering av planuppdrag samt justering av plangräns för 
detaljplanerna Ängelholm 3:136 m.fl. (kontor, bostäder, centrum) och 
Ängelholm 3:136 m.fl. (parkeringshus)

2019/238

248 Visselblåsning i Ängelholms kommun 2020/515

249 Köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2 2020/550

250 Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 2019/520

251 Antagande av intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2021 2020/562

252 Plan för slutrapport -en långsiktig målbild för hållbar social integration 2016/896

253 Förfrågan om hyresreduktion, Ängelholms Bowling AB 2020/604

254 Kl. 11.45-12.00 ”Agila Ängelholm 2.0, en kort film

255 Information om arbetsmarknadsinsatser/försörjningsstöd

256 Fördjupad diskussion om etableringslån i Ängelholms kommun 2020/37



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 240 Dnr. KS 2020/48

Val av justeringspersoner och dag för justeringen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll ska justeras av ordföranden och två 
justeringspersoner

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Till att justera dagens protokoll utses Liss Böcker och Lars Nyander.

Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 21 december 2020.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 241 Dnr. KS 2020/49

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. 

Utskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan 
godkännas.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att dagordningen godkänns efter tillägg av extraärende ” Förfrågan om 
hyresreduktion, Ängelholms Bowling AB. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens samverkansutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS SVU § 242 Dnr. KS 2020/332

Information - svar på uppdrag om översyn av lokala 
ordningsföreskrifter

Ärendebeskrivning
Samverkansutskottet för en dialog kring förslag till uppdaterade lokala 
ordningsföreskrifter.

Vid dialogen medverkar delar av presidierna från Samhällsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och tillståndsnämnden och Nämnden för kultur, idrott och fritid samt 
berörda tjänstepersoner.

Utskottet lämnar synpunkter och förslag till förändringar i förslaget till uppdaterade 
lokala ordningsföreskrifter. 

Underlag
Förslag till uppdaterade ordningsföreskrifter
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter

Föredragande tjänsteperson
Beredningskoordinator Malin Klintfjäll föredrar informationspunkten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens personalutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS PU § 243 Dnr. KS 2020/609

Information om Lokal tillämpning av 
äldreomsorgslyftet

Ärendebeskrivning
HR-chef Lena Östblom, planeringschef Ulrika Wattman och rektor Mathias Jostvik 
informerar om hur Ängelholms kommun tillämpar äldreomsorgslyftet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 244 Dnr. KS 2020/401, SBN 2020/205, 
PL 20-0015

Planbesked Detaljplan Torlarp 3:135

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-03 § 120 att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning för fastigheten Torlarp 3:135 för 
uppförande av särskilt boende i minst två plan med plats för minst 60 platser.

Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för del av 
fastigheten Torlarp 3:135. Ansökan avser den del av fastigheten som är belägen 
mellan Strövelstorpsvägen och Åsbytorpsvägen. Syfte med planändring är att riva 
befintlig byggnad och uppföra ny byggnad för särskilt boende / vårdboende i 2-3 
plan samt delning av fastighet för uppförande av flerbostadshus (inklusive 
affärsverksamhet). 

Då ansökan om planbesked skiljer sig från KS tidigare beslut § 120 skrivs ärendet 
fram för nytt/kompletterande beslut.

Detaljplanen förväntas kunna antas av kommunstyrelsen 2:a kv 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 9 oktober 2020.
Bilaga 1. Ansökan om planbesked den 1 september 2020.

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Torbjörn Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslag till beslut i tjänsteutlåtandet från Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), 
Linda Persson (KD) och Patrik Ohlsson (SD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att meddela positivt planbesked för den sökta åtgärden för del av fastigheten 
Torlarp 3:135, Strövelstorp, Ängelholms kommun, samt

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området.

Beslutet ska expedieras till
HU Samhälle / Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 245 Dnr. KS 2020/372, SBN 2020/173, 
PL 20-0013

Planbesked Detaljplan för Gräsanden 5 och 8

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheterna 
Gräsanden 5 och 8. Enligt planansökan gäller det upphävande av 
tomtindelningsplanen för dessa två fastigheter. 

Detaljplanen förväntas antas kvartal 4 år 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 20 oktober 2020
Bilaga 1. Ansökan om planbesked den 14 juli 2020

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att meddela positivt planbesked för Gräsanden 5 och 8, samt

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 246 Dnr. KS 2020/311, SBN 2020/148

Planbesked Detaljplan Lokatten 1 och 10

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheterna 
Lokatten 1 och 10. Enligt planansökan är syftet att ändra detaljplanen samt 
upphäva gällande tomtindelningsplan för att möjliggöra avstyckning av 
fastigheterna Lokatten 1 och 10.

Detaljplanen förväntas antas kvartal 2 år 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 16 november 2020
Bilaga 1. Ansökan om planbesked den 3 juni 2020 
Bilaga 2. Komplettering den 27 augusti 2020

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Ilir Musa föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att meddela positivt planbesked för fastigheterna Lokatten 1 och 10, samt

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området. 

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 247 Dnr. KS 2019/238, KS 2017/709, 
SBN 2019/332

Revidering av planuppdrag samt justering av 
plangräns för detaljplanerna Ängelholm 3:136 m.fl. 
(kontor, bostäder, centrum) och Ängelholm 3:136 
m.fl. (parkeringshus)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-17 §10 att meddela positivt planbesked för 
detaljplanen Ängelholm 3:136 mfl (hädanefter kallad P-husplanen) samt gav 
planenheten i uppdrag att pröva planläggning av nya parkeringshus utmed 
järnvägen, ny dragning av Järnvägsgatan samt nya tekniska anläggningar inom 
aktuellt område. P-husplanen fick beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-04-07 §83 och fanns utställd 2020-04-22 fram till 2020-05-22. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-12 §123 att meddela positivt planbesked för 
detaljplanen Ängelholm 3:136 mfl (hädanefter kallad Stadshusplanen) samt gav 
planenheten i uppdrag att pröva planläggning av nya kontor, bostäder samt 
centrumverksamhet inom aktuellt område. Stadshusplanen fick beslut om samråd i 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-09 §146 och fanns utställd 2020-06-16 fram till 
2020-08-17. 

Sedan samrådet har flertalet svårigheter identifierats avseende de två detaljplanernas 
innehåll och avgränsning. Med målsättningen att Stadshusplanen ska kunna antas så 
fort som möjligt har därför en översyn gjorts som visar att ett antal justeringar 
behöver göras innan detaljplanerna kan gå upp för beslut om granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 25 november 2020.

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Amelie Hillåker föredrar ärendet.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att godkänna ny planavgränsning för detaljplan Ängelholm 3:136 mfl (kontor, 
bostäder och centrumverksamhet) så att detaljplanen även inkluderar del av 
Järnvägsgatans förlängning, koppling mellan Järnvägsgatan och Industrigatan, 
två p-hus, plattformsförbindelse, pumpstation, transformatorstationer och 
torgyta, samt

att godkänna uppdelning av detaljplanen Ängelholm 3:136 mfl (parkeringshus) där 
den norra detaljplanen innehåller norra delen av Järnvägsgatans förlängning, 
transformatorstation samt ett p-hus, och den södra detaljplanen innehåller södra 
delen av Järnvägsgatan, nytt busstorg, cykeltunnel, parkering och park.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 248 Dnr. KS 2020/515

Visselblåsning i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Ett förslag till visselblåsning i Ängelholms kommun har tagits fram av två orsaker. 
Dels ska visselblåsning ingå i en del i det nya styrdokumentet ”Riktlinjer för 
arbetsgivarfrågor” som HR har i uppdrag att ta fram. Dels har Ängelholms 
kommun en skyldighet att införa en rapporteringskanal för visselblåsning senast 
2021 enligt ett EU-direktiv. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Visselblåsning i Ängelholms kommun, daterad 10 november 

2020.
• Visselblåsning i Ängelholms kommun, daterad 10 november 2020.

Föredragande tjänsteperson
Chefsstrateg Lena Åström föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslaget till visselblåsning i Ängelholms kommun.

att ge HR i uppdrag att implementera förslaget i ”Riktlinjer för arbetsgivarfrågor”.

att ge kommundirektören i uppdrag införa en visselblåsarfunktion i Ängelholms 
kommun i enlighet med förslaget. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.
• Servicestöd, HR-chef.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 249 Dnr. KS 2020/550

Köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun ”Kommunen” och Arenabolaget i Ängelholm AB 
”Arenabolaget” träffade år 2019 en avsiktsförklaring om utveckling av Ängelholms 
Arenastad (Dnr KS 2019/268).

Parternas avsikt är att tillsammans, gemensamt och samordnat utveckla en 
Arenastad inom ett område som omfattar flera fastigheter. Vilhelmsfält 2:17 ägs av 
Arenabolaget och resterande del av Arenaområdet (del av Vilhelmsfält 2:2, 
Ängelholm 5:53 samt Ängelholm 5:16) ägs av Kommunen. Markbyten mellan 
parterna kommer att ske i flera steg efterhand som Arenastaden utvecklas.

Arenabolaget har för avsikt att uppföra en ny ishall för träningssyfte, en tillbyggnad 
till den befintliga Akademihallen. Ny ishall omfattar utöver område inom 
Vilhelmsfält 2:17 även del av kommunägda Vilhelmsfält 2:2. Beviljat bygglov för 
den nya ishallen vann laga kraft 2020-11-10, Dnr B 2020-000726.

Köpekontrakt har tagits fram och är undertecknat av Arenabolaget. Området som 
Arenabolaget förvärvar är ca 2800 m2. Köpeskillingen är 770 000 kronor och utgår 
från en extern värdering där uppskattat marknadsvärde för området bedöms vara 
275 kr/m2 tomtarea.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 26 november 2020

• Köpekontrakt - Del av Vilhelmsfält 2:2 med tillhörande bilagor

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2
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Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 250 Dnr. KS 2019/520

Uppföljning av intern kontrollplan för 
kommunstyrelsen 2020 (föredras på KS)

Ärendebeskrivning
Rapportering av utfallet av den interna kontrollplanen ska tas fram och beslutas av 
kommunstyrelsen årsvis. Nedan redovisas utfallet av internkontrollarbetet för 
kommunstyrelsens egna verksamheter för 2020.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-25
• Bilaga Rapportering internkontrollplan KS 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapportering av intern kontroll för verksamhetsår 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomichef och Redovisningschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 251 Dnr. KS 2020/562

Antagande av intern kontrollplan för 
kommunstyrelsen 2021

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens policy för intern kontroll ska nämnder och bolagsstyrelser inför 
varje verksamhetsår besluta om en  internkontrollplan som har fokus på 
prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. 
Interkontrollplanen ska tas fram och beslutas av kommunstyrelsen årsvis. Nedan 
redovisas förslag till ny internkontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag
• Bilaga Förslag till internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsens verksamheter 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag till internkontrollplan 2021 för Kommunstyrelsens 
verksamheter.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomichef och Redovisningschef
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 252 Dnr. KS 2016/896

Plan för slutrapport -en långsiktig målbild för hållbar 
social integration

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav under 2017 sina fem beredningar uppdrag under det 
gemensamma paraplyet hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. Beredning för lärande som arbetar med frågor kring utbildning och 
utveckling av Ängelholms skolor fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för 
hållbar social integration. Hur kan en väl fungerande förskola och skola samt 
föreningslivet minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk 
hållbarhet för nuvarande och kommande generationer?
Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget 
slutfört och att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för 
handläggning.

Kommundirektören har därefter gett Huvuduppdragschefen för Lärande och familj 
i uppdrag att ta fram plan för slutrapport. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 30 oktober 2020
• Plan för slutrapport, daterad den 16 september 2020
• Beslut Kommunfullmäktige 2018-10-29
• Slutrapport, ”En långsiktig målbild för hållbar social integration – med fokus på 

barn och unga”

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna plan för slutrapport – ”En långsiktig målbild för hållbar social 
integration”.

att beakta ärendet i budgetarbetet inför Budget 2022 och plan 2023-2024.
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Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Lärande och familj

• Huvuduppdrag Samhälle
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 253 Dnr. KS 2020/604

Förfrågan om hyresreduktion, Ängelholms Bowling AB

Ärendebeskrivning
Ängelholms Bowling AB har tidigare inkommit med en framställan om 
hyresnedsättning med anledning av Corona-situationen. Bedömningen var vid det 
tillfället att det inte fanns någon grund för att bevilja nedsättning av hyran. Under 
hösten har situationen förvärrats och bolaget har inkommit med en ny framställan.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2002-12-14

• Framställan från Ängelholms Bowling AB

Föredragande tjänsteperson
Ekonomichef Stefan Marthinsson föredrar ärendet.

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja Ängelholms Bowling AB en hyresreduktion med 50% (20432 kronor per 
månad) under perioden 1 oktober 2020 – 31 mars 2021.

att finansiera hyresreduktionen genom att minska kommunens resultat i 
motsvarande mån.

Beslutet ska expedieras till
• Ängelholms Bowling AB
• Ekonomi & Kvalitét
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KSAU § 254

”Agila Ängelholm 2.0, en kort film”

Kommundirektör Lilian Eriksson visar en kort film ”Agila Ängelholm 2.0”



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS AMU § 255

Information om 
arbetsmarknadsinsatser/försörjningsstöd

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Barbara Boron och verksamhetschef Jan Mårtensson presenterar 
aktuell statistik , arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd, som exempelvis hur 
hög ungdomsarbetslösheten är samt hur många pågående försörjningsstödsärenden 
kommunen har.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS AMU § 256 Dnr. KS 2020/37

Fördjupad diskussion om etableringslån i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsutskottet och verksamhetschef Barbara Boron för en dialog kring 
etableringslån.
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