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1. Bakgrund 

Ett s.k utsatt område är ett avgränsat geografiskt område som utmärker sig genom förekomsten av 

låg socioekonomisk status och där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I dessa områden 

finns olika riskfaktorer som bidrar till stigmatisering och inlåsningseffekter av området. Det kan t 

ex vara bristande framtidstro, tillit till andra människor, trångboddhet, arbetslöshet, ohälsa och 

misslyckad skolgång. Den fysiska miljön såsom arkitektur, belysning, öppna mötesplatser spelar 

också in som faktorer som påverkar både intryck och människors välmående i området. 

Trångboddheten gör att ungdomar tillbringar sin lediga tid ute i området då det inte finns plats i 

hemmet. Den offentliga miljön blir istället deras vardagsrum som de delar med potentiella 

kriminella aktörer. Upplevd individuell oro som grundar sig i globala och historiska konflikter 

påverkar också området lokalt. Dessa faktorer tillsammans bidrar till att yngre människor lättare 

hamnar i sällskap med kriminella aktörer och där det saknas gemensamma förväntningar att agera 

för allas bästa, som därigenom kan påverka ett helt bostadsområde negativt. 

Möjligheten att bedriva näringsverksamhet i områdena behövs för att motverka riskbeteenden men 

näringsidkare som försökt får många gånger se sin verksamhet antingen förstöras eller genom hot 

och våld lägga ner sin verksamhet. Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket 

i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. 

(Polisen; Nationella operativa avdelningen, 2017) 

 

Stafsinge är en centrumnära stadsdel under stor utveckling i Falkenberg. Falkagård som är en del 

av Stafsinge har under lång tid stått under massmedias bevakning då det är ett område som är 

drabbat av mycket oroligheter såsom bilbränder, misshandel, inbrott mm. Den hårda massmediala 

bevakningen har tillsammans med allt som hänt på området bidragit till, och förstärkt bilden av att 

Falkagård skulle vara ett otryggt område att leva och bo i.  

Sensommaren och hösten 2009 kulminerade oroligheterna på Falkagård, med skottlossning, 

bilbränder, stenkastning och brand i den nya fritidsgården Stenfalken. Falkagård är en stadsdel i 

utkanten av Falkenbergs centrum. Här finns mestadels flerbostadshus som byggdes i slutet av 

1980-talet i början av 90-talet. Detta område har tidigare klassats som ett utsatt område av polisen, 

men klassningen togs bort under hösten 2017.  

 

1.1 Syfte 
På vilket sätt arbetade Falkenbergs kommun och andra aktörer kring Falkagård under åren 2005-

2016 och vilka erfarenheter kan vi dra nytta av ifrån arbetet med Falkagård? Utifrån visionen ”Vi 

växer för en hållbar framtid” och de utvecklingsmål som finns i kommunen tar utredningen 

avstamp utrifrån dessa och förhoppningsvis bidrar utredningen till hur vi på bästa sätt kan arbeta 

med olika insatser i framtiden i liknande utsatta bostadsområden för att uppnå både vision och 

antagna utvecklingsmål. 

2. Metod och genomförande 

En kvalitativ studie har genomförts mellan mars – maj 2018. Urvalet av personer som har 

intervjuats har gjorts utifrån olika funktioner samt deras erfarenheter från Falkagård. Ett tiotal 

personer har intervjuats utifrån uppdragstagarens frågeställningar.   
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Respondenternas svar har nedan kategoriserats och vävts in i texten för att skapa ett sammanhang. 

Statistiska underlag har inte tagits med i detta uppdrag. 

3. Redovisning och resultat 

För att redovisa vad man gemensamt har sett för framgångsfaktorer i arbetet med Falkagård som ett 

utsatt område kommer redovisningen delas upp i olika delar nedan.  

  

 

3.1 Vision och övergripande mål i Falkenbergs kommun 

Kommunen har antagit visionen ”Vi växer för en hållbar framtid” och fyra övergripande 

utvecklingsmål, varav ett av målen är ”Falkenberg ska bli mer inkluderande”. Falkenbergs 

kommun vill skapa förutsättningar för ett samhälle där alla kan ta del. En plats som inger trygghet, 

en plats för mångfald och inkludering, ett öppet och tolerant samhälle med ett väl fungerande och 

jämlikt välfärdssystem. Kommunen vill också skapa förutsättningar för en rättssäker och väl 

fungerande demokrati, där det ska kännas enkelt att både påverka och bidra. För en hållbar tillväxt 

är det viktigt att alla känner sig inkluderade och behövda och får möjlighet att vara delaktiga i 

kommunens utveckling. Falkenberg ska vara ett samhälle för alla, varje individ, vem man än är, ska 

ha lika värde och samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Utanförskapet och klyftorna i 

samhället ska minska genom minskad arbetslöshet, bättre integration, god folkhälsa, ökad jämlikhet 

och aktivt samhällsdeltagande. Alla falkenbergare ska ha goda förutsättningar och möjlighet att 

leva ett tryggt och gott liv. 

 

Utifrån övergripande utvecklingsmålet ”Falkenberg ska bli mer inkluderande” har man tagit fram 

nio önskvärda resultat där bland annat minskat utanförskap, folkhälsan ska förbättras, 

försörjningsstödet ska minska, arbetslösheten ska minska återfinns som områden som är viktiga för 

att nå målet om att göra Falkenberg till en mer inkluderande kommun. 

 

3.2 Karaktär och barriärer 

Falkenberg har haft en mycket god befolkningsutveckling de senaste åren. Historiskt har det inte 

alltid sett ut så. Falkenberg har precis som många andra städer i övriga Sverige vuxit mycket de 

senaste åren men där också utmaningar finns såsom brist på bostäder.  

 

På 70-talet var planerna stora för Falkagård. Här skulle merparten av stadens nya bostäder byggas. 

När området Falkagård skapades på 80-talet där de flesta flerbostadshusen byggdes mellan 1985-

1990 var befolkningsutvecklingen stabil. När Falkagård var inflyttningsklart hösten 1991 befann 

sig den svenska finansmarknaden i kris. Sysselsättningen sjönk, konkurserna ökade, priserna steg 

och räntan höjdes. Sysselsättningsförlusten uppgick till 16,6 % mellan 1990-1994. Under dessa år 

var det även stor inflyttning från Balkan till Falkenbergs kommun eftersom kriget där drev 

mäniskor på flykt. Socialförvaltningen upplevde en ökning i antalet människor med ekonomiska 

svårigheter och fick placera ut människor till lediga lägenheter som mestadels fanns på området 

Falkagård. 

 

Intresset för att köpa hus eller bostadsrätt minskade snabbt, så även på Falkagård. Lägenheterna 

byggdes klara, men få flyttade in. Trots flitig annonsering och visningar varje helg, lyckades 

Riksbyggen bara sälja sex av 63 lägenheter under hösten 1991. Falkagård riskerade att bli en 

spökstad, innan Riksbyggen beslöt att sänka både insatser och månadsavgifter kraftigt. På någon 
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dag fyllde man husen, till irritation för Fabo och HSB, som också hade svårt att hitta hyresgäster. 
HSB vägrade till en början att följa Riksbyggens idé, men efter ett år med många tomma lägenheter 

sänkte man insatserna med 80 procent, och erbjöd folk att hyra utan krav på insats. Även Fabo, som 

byggde vanliga hyresrätter, hade svårt att hyra ut till en början, men fyllde så småningom sina hus. 

Allmännyttan, FaBo, äger en tredjedel som då är hyresrätter i området. HSB och Riksbyggen 

byggde bostadsrätter och äger en tredjedel vardera på Falkagård. Människor med lägre 

socioekonomisk bakgrund flyttades till Falkagård där det fanns lediga lägenheter. 

 
(1990-talskrisen – hur svår var den? Thomas Hagberg och Lars Jonung, 2008) 

 

I spåren av krisen så stoppades utbyggnaden av radhus och villorna, som i de ursprungliga planerna 

skulle dominera området. Det saknades också all form av service. Någon skola byggdes aldrig, 

eftersom det behövdes elever för att fylla klasserna i andra närliggande skolor. En förskola blev 

klar först tolv år efter att området byggts färdigt. Inte heller lyckades någon butik etablera sig på 

Falkagård, men väl en liten kiosk som tyvärr utsattes för en brand och byggdes aldrig upp igen.  

 

Området har också barriärer. Entrén till Falkagård är ett exempel på en sådan barriär. Entrén är 

utformad så att om du ska till området behöver du aktivt välja att svänga under en viadukt och 

vägen som leder till Falkagård sluttar något neråt vilket bidrar till känslan att det är ett instängt 

område, skiljt från övriga centrala delar. Det finns två stycken förskolor och ett äldreboende 

numera i området men inte någon grundskola. Området saknar också ett litet centrum med 

närservice som på sitt sätt hade bidragit till stärkande av områdets identitet. Dessa faktorer bidrog 

antagligen till att oroligheter startade just på Falkagård. 

 



 
 

6(13) 
 

Uppdragsrapport 

Falkagårdsmodellen – erfarenheter från Falkagård  Datum Version 
  2018-05-30 1.0 

 

Falkenbergs kommun 

311 80  Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 

e-post: kontaktcenter@falkenberg.se 

www.falkenberg.se 

 
 

 

3.3 Negativ spiral 

Ett redan socioekonomiskt utsatt område som Falkagård, kom i spåren av krisen på 90-talet, aldrig 

ur den utsatthet som området hade och ryktet om bostadsområdet förvärrades ytterligare i början av 

2000-talet. Under åren 2000-2005 förekom det mer skadegörelse och klotter och polisen fick in 

många anmälningar om händelser. Detta eskalerade under perioder under flertal år. Det förekom 

också våldsbrott och misshandel samt att bilar sattes i brand. Trångboddhet och avsaknad av 

insatser för att möta dessa ungdomar som saknade organiserade mötesplatser bidrog till ett mer 

oroligt och otryggt område. Media spelade en stor roll som på olika sätt rubricerade händelser från 

området med just områdets namn som förstärkte den negativa spiralen. 

 

Händelserna och utvecklingen berodde främst på två stycken kriminella familjer som fanns i 

området. De bedrev organiserad brottslighet och kunde rekrytera medlemmar till sig bland de som 

bodde i området, främst ungdomar ”på glid”. Det förekom bedrägerier, droghandel, skjutningar 

med automatvapen.  

Det började med något litet såsom klotter och som eskalerade till våldsbrott och brinnande bilar 

och droghandel, men det som gjorde att det urartade var det s k ”sandlådebråket” och som slutade 

med att en person sköts ihjäl. Vilket i sin tur gjorde att vissa personer fick bosätta sig någon 

annanstans till och med utomlands. Detta eskalerade ryktesspridningen att Falkagård var ett otryggt 

område.  

 

Under de stökigaste åren stod Falkagård under en väldigt hård massmedial bevakning på grund av 

oroligheterna som varit på området. Det som skrivits saknade inte grund, men upplevelsen var att i 

varje sammanhang som någonting hände i negativ bemärkelse så lyfte media upp det, och 

Falkagård nämndes ofta i rubriken. 

De allra flesta av de boenden upplevde att den massmediala bilden av Stafsinge och då särskilt 

Falkagård inte var korrekt, och de upplevde även att Falkenbergs invånare var starkt färgade av den 

bild som massmedia gav kring och över området vare sig man hade varit där eller ej.  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFiaDFxMPbAhVPKFAKHU2eA2YQjRx6BAgBEAU&url=https://data.val.se/val/val2014/rostmottagning/fortidsrostning/rostningslokal/13/82/9736/index.html&psig=AOvVaw2f9VOVVozJYIMA8je9Tlpl&ust=1528528998469711
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Några av de intervjuade upplevde att massmedias bild även påverkade människorna som bodde på 

området. Falkenbergs kommun ordnade därför informationsmöten på området för att informera de 

boende. Information gavs också till medarbetare inom Falkenbergs kommun kontinuerligt om 

händelserna om och kring Falkagård. 

 

Polisen gjorde en massiv insats i Falkagård när det behövdes som mest, allt ifrån spaningsarbete till 

att lagföra personer. Men också genom att röra sig i området och skapa relationer med de boende 

och framförallt ungdomar för att på så sätt försöka förebygga fortsatt skadegörelse och brott. Vid 

behov punktmarkerades också vissa individer i området. Kulmen nåddes genom det ökända 

”sandlådebråket” med dödsskjutningen som följd. Nyckelpersonerna i de kriminella gängen 

försvann antingen till fängelse eller bosatte sig på annan ort. Detta påverkade området i stor 

omfattning till det bättre. 

 

3.4 Grannskapsarbete och engagemang 

När Falkagård byggdes tillkom så småningom grannskapsarbetare. Dessa grannskapsarbetare 

tillhörde kultur och fritid organisatoriskt. Tillsammans med bostadsbolagen bildades det en 

områdesförening som hade till uppgift att bl a skapa aktiviteter med och för de boende. Syftet med 

denna områdesförening var också att skapa mötesplatser utan krav för människorna som bodde där. 

Bland annat arrangerades det olika fester såsom vårfest, höstfest och decemberfest. Det förekom 

också aktiviteter med olika teman, föreningar kom dit så att barn och ungdomar fick prova på olika 

idrotter. Detta var mycket uppskattade aktiviteter för de boende.  

En liten detalj i sammanhanget var också de möten som skedde genom att barnen och ungdomarna 

som skulle uppträda på festerna tränade på sina uppträdanden veckorna innan. Detta blev också en 

mötesplats för alla de föräldrar som var med sina barn. En mötesplats som också skapade 

engagemang för området. 

 

Tillsammans med grannskapsarbetarna öppnades i slutet av 90-talet en öppen förskola i Falkagård. 

Öppna förskolan (verksamhetsledare samt grannskapsarbetare och fritidsledare) var runt och 

presenterade sig för alla boende. Syftet var att berätta om den nyöppnade verksamheten. 

Ambitionen var också att ha en dialog om de boendes behov i området. Att det skulle skapa 

förtroende och lite igenkänning och på sikt få till ett engagemang för sitt bostadsområde. Det blev 

en bra samlingspunkt och en trygg plats att vara på. En bra träffpunkt helt enkelt. De som besökte 

öppna förskolan blev även resurser för varandra.  

Grannskapsarbetarna upplevde att denna arbetsinsats tog mycket tid men var en bra investering så 

tillvida att de boende kände sig sedda och det skapade tillit till den nya verksamheten som den 

öppna förskolan var. 

 

Så småningom önskades det en fast mötesplats på Falkagård. Två föreningar gick samman på 

området och sökte externa medel från olika ställen och fick tillslut pengar till en allaktivitetsbana. 

Tillsammans med allmännyttan (Fabo) byggdes den och bidrog också till att ex vis trångbodda 

familjer hade någonstans att vistas under stora delar av dygnet. Aktiviteter som var populära var 

bland annat fotboll, volleyboll, basket. 

 

Det satsades på grannskapsarbete på Falkagård. Det beslutades att det skulle byggas en ny lokal för 

grannskapsarbete och Stenfalken invigdes 2009. Syftet var att ha den ihop med öppna förskolan 

och på sikt kunna göra en familjecentral. Under en tid så var det öppen förskola på förmiddagen 

och en föreningsdriven fritidsgård för barn och unga mellan 7-12 år på eftermiddagen. Här fanns 
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verksamhet som babycafé, tandvården, BVC samlat. Under 2009 kom besparingar och öppna 

förskolan lades såsmåningom ner. Likaså drogs arbetet in gradvis som grannskapsarbetarna bedrev 

på området. Successivt bidrog det till att en minskad vuxennärvaro och osynlighet bland 

verksamheter som tidigare varit engagemangskapande och aktiverande. 

 

3.5 Falkagårdsmodellen - arbetssätt 

I slutet av 80-talet fick kultur och fritid bland annat i uppdrag att arbeta med barn i riskzon. Detta 

resulterade i en barnpolicy som fanns som styrdokument under lång tid. Policyn var tydlig i vilken 

riktning kommunens arbete skulle ha vad gäller barn i riskzon, vilket var en framgångsfaktor. 

Till barn och ungdomspolicyn skapades en arbetsgrupp under Rådet för Folkhälsa och 

Brottsförebyggande arbete. Arbetsgruppen bestod av representanter från socialförvaltningen, 

barn- och utbildningsförvaltningen och kultur och fritid och utökades såsmåningom med 

representant från landstinget (bup) och ungdomsmottagningen. Denna arbetsgrupp sågs en gång i 

månaden. Fokus var alltid på barn och unga. Genom att detta förankrades via rådet bidrog det till 

stor förståelse för arbetet. Man fick även mandat att arbeta över förvaltningsgränser. Samt att det 

fanns öppna dörrar till både förvaltningschefer och politik. En representant från kultur och fritid 

ingick också i en sk samhällsbyggnadsgrupp där personen kunde bidra med sina perspektiv in i ex 

vis detaljplanearbetet. Det visade sig också att parkavdelningen på kultur- och fritid var viktiga 

eftersom de såg mycket och kunde fånga upp behoven i deras arbete utomhus i området. Ex vis 

byggdes såsmåningom kolonilotter på området utifrån de boendes behov.  

 

Under ett antal år när det var som värst på Falkagård var det mycket motsättningar bland ungdomar 

och gäng hade bildats. Det brann bilar och även verksamhetslokalen Stenfalken sattes eld på. 

Verksamheten där fick då stänga. Det förekom regelbundna möten där kommunen samordnade 

dessa möten med HSB, Riksbyggen och FABO som var de huvudmännen som ägde byggnaderna i 

området. Men också med polisen och räddningstjänsten samt Folkhälsa Falkenberg. När Stenfalken 

utsattes för skadegörelse vid flertal tillfällen gjordes det ett schema för olika aktörer för att närvara 

och visa på trygghet, främst från kultur och fritid, soc och barn och utbildning, för att på så vis 

kunna röra sig i området och visa på vuxennärvaro. Unga Kris och KRIS var också i området och 

vandrade. Kontinuerlig dialog med skolan och fältassistenterna som utgjorde en fast grupp och med 

öppna verksamheter på fritidsgården där åldern var 8-12 år för att förebygga att yngre barn och 

ungdomar vistades i fel miljöer. Föreningar fick ersättning för att hjälpa till att röra sig i området. 

Det hölls informationsmöten i bostadsområdet. Här fanns olika aktörer såsom polis, kommun, 

räddningstjänst, olika trossamfund och bostadsbolag.  

 

Hög närvaro och hög synlighet från polisens sida är en del som bidrog till att stävja situationen.  

Det gjordes samtidigt en hel del trygghetsbefrämjande åtgärder kring belysning och växtlighet i 

området som t ex trygghetsvandringar.  

Information om vad som hände på Falkagård gick även ut till allmänhet, chefer och medarbetare. 

Dessa upparbetade strukturer på förvaltningarna och samarbete med andra aktörer var viktiga att få 

till och kan tänkas vara självklara för att tillsammans kunna arbeta för ett gemensamt mål med 

Falkagård. Det krävdes också olika typer av insatser men främst en hög närvaro av både 

förvaltningar, myndigheter och civilsamhälle. 
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3.6 Samhällsplanering 

I början av 2000-talet beslutades det att detaljplanerna för Falkagård skulle ändras men även 

namnen på dessa detaljplaner förändrades. Innehållet i dessa detaljplaner gick från att gälla enbart 

flerbostadshus till att ha blandat boende med villabebyggelse. Detaljplanen för Stafsinge villaby 

antogs 2005. Dessa villatomter var trögsålda till en början men i dagsläget är där i princip inga 

tomter kvar att sälja inom befintlig detaljplan. Ett byggföretag byggde grupphus som stod klart 

2008 och som sålde slut. Ändring av detaljplaner och en mer blandad bebyggelse har starkt bidragit 

till både områdets identitet men också känslan av trygghet i området. I detaljplanen ingick också att 

planera för etablering av service. Tillkomsten av en butik i Falkagård/Stafsinge (Netto) bidrar i 

högre grad till mer rörelse i området. Ambitionen är att fler företag ska tillkomma i området på sikt.  

 

Rådet för trygghet och hälsa

Områdesgrupper 
Högstadieskolor och 

gymnasiet, rektor 
sammankallande

Rektor, elevhälsa, polis, 
fält, fritidsledare, 

grannskap

Barn och 
ungdomspolicygruppen

Soc

Kof

Buf

Strategigruppen

Lokalpolisområde

Räddningstjänst väst

Region Halland med 
ungdomsmottagning, 

barn- och ungdomspsyk
och närsjukvård
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(Villor i Solhaga, ett stenkast från Falkagård) 

 
(Planer över Stafsinge, 2011) 
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4. Kontaktpersoner 

Intervju har skett med olika personer från olika förvaltningar men också boenden i området. 

5. Resurser 

Arbetstid för utvecklingsledare och övriga på andra förvaltningar som deltagit i platsbesök såsom 

FNAB och kommunikationsavdelningen samt arbetstid för de som intervjuats.   

6. Reflektioner och lärdomar 

Arbetet med uppdraget har bidragit till att många insikter gjorts under intervjutillfällena gällande 

arbetet med Falkagård. Reflektioner som stärker övertygelsen i att ingen aktör enbart kan klara 

arbetet med att skapa trygghet och tillit i ett bostadsområde. Den genomgående reflektionen är att 

en bred samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag, region och polis samt näringsliv 

och civilsamhälle behövs för att på lång sikt bibehålla och ytterligare stärka levnadsvillkoren i ett 

bostadsområde, tillsammans med de boende. För att snabbt få till stånd arbete och resurser krävs 

korta beslutsvägar och en gemensam målbild för att lyckas i både såväl det korta som det långa 

perspektivet. 

 

Vid platsbesök och dialog med de boende i Falkagård var det vissa reflektioner som gjordes utav 

flera personer, bland annat centrumutvecklare och marknadskommunikatör, som är viktiga att ta 

med sig i det fortsatta arbetet kring Falkagård. 

Bland annat att barriärerna till viss del är borttagna medan vissa barriärer kvarstår, såsom att 

området Solhaga fortfarande är avskiljt från Falkagård vilket bidrar till känslan av ett mer instängt 

område, åtminstone sommartid. 

 

 
 

GC-vägar till och från befintlig kommersiell service (Netto och Lidl) hade kunnat förbättrats och 

tydliggjorts. Vi tror också att ett torg hade kunnat fungera som en naturlig mötesplats för de boende 
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där offentlig och kommersiell service hade kunnat bidra till en ökad dagbefolkning i området och 

på så sätt bättre genomströmning och rörelse i området. 

 

7. Förslag på åtgärder 

Gemensamma nämnare som respondenterna pekar på är dessa antalet nycklar som tillsammans 

bidragit till att stävja och förbättra området Falkagård.  

 

Dialog med de boende kring deras behov. 

Trygga mötesplatser för var de boende kan ses utanför sin lägenhet. Ex områdesfester där de 

boende är med i planering och genomförande. Öppna förskolan eller liknande som är ett nav i 

området. 

Samhällsplanering där blandad bebyggelse, service och handel skapar möjlighet till ökad och 

blandad genomströmning i området.  

Trygghetsvandringar med de boende där buskage, belysning och nedskräpning varit 

åtgärdsförslag. 

Relationsskapande aktiviteter för ungdomar i området som vanligtvis inte deltar i 

föreningslivet. 

Lokalpolis som skapar bra relationer med de boende i området. 

Vuxennärvaro – som t ex föräldrar, föreningar m fl. 

Förvaltnings- och sektorsöverskridande arbete! Det finns inte enbart en aktör som kan lösa 

problem vid utsatta bostadsområden.  

8. Framtida idéer 

- Först och främst utgå ifrån de boendes behov. 

- Erbjuda öppna mötesplatser bland annat i form av torg med service och handel tillgängligt. 

- En öppen förskola eller liknande för ytterligare möjlighet till mötesplats. 

- Riktade insatser för ungdomar boende i utsatta områden som t ex möjligheter till läxhjälp. 

- Mer kollektivtrafik till och från området. 

- Grannskapsarbete i form av i varje trapphus, kvarter. Låta någon vara mer ”boendevärd” av 

ett hus. 

- Gestalta bostadsområden – lägga lika mycket tid på planteringar och offentlig konst i yttre 

bostadsområden. Bidrar till att skapa identitet och stolthet. 

- Blandade klasser i skolan.  

- Öppna upp barriärer mellan Falkagård och det nyare Solhaga/Stafsinge, genom t ex cykel 

och promenadvänliga passager.  
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9. Undertecknande 

Undertecknas av beställare och uppdragstagare.   

 

Falkenberg 20180614  

 

 

 

Beställare 

Namn 

Titel 

Förvaltning 

Avdelning 

 

 

 

Uppdragstagare eller handläggare 

Namn 

Titel 

Förvaltning 

Avdelning 

 


