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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

2

§ 176

Förköpsärende beträffande Europa 5 och 6,
Vinslöv
Dnr 2006.26

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Kommunen ska inte utnyttja sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen och inte begära förvärvsprövning
beträffande fastighetsöverlåtelsen av Europa 5 och 6,
Vinslöv.
____________________

Sänt till:
Sökande

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

3

§ 177

Förköpsärende beträffande Garvaren 4,
Hässleholm
Dnr 2006.26

257

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunen ska inte utnyttja sin förköpsrätt enligt
förköpslagstiftningen och inte begära förvärvsprövning
beträffande fastighetsöverlåtelsen av Garvaren 2,
Hässleholm.

____________________

Sänt till:
Sökande

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

4

§ 178

Förvärv av Hässleholm Arkelstorp 1:6,
Arkelstorpsmaden 3:1 i Stoby
Dnr 2006.460

252

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande
beslut
-

Fastigheterna Hässleholm Arkelstorp 1:6 och Arkelstorpsmaden 3:1 köps från Lisa Svensson, Arkelstorp 2407,
Ballingslöv, för en köpeskilling om 1 750 000 kronor och
på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.
Ärendebeskrivning
Exploateringsavdelningen har efter förhandling upprättat
förslag till köpeavtal för fastigheterna Arkelstorp 1:6 och
Arkelstorpsmaden 3:1, med en köpeskilling om 1 750 000
kronor.
Fastigheterna är belägna inom planerat nytt industriområde.
Säljare är Lisa Svensson, Arkelstorp 2407, 281 97
Ballingslöv.

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

5

Ks au § 178 forts
Fastigheterna har följande data:
Arkelstorp 1:6:
Areal
Tax.värde
Byggnader

11,8392 ha
850 000 kronor – varav mark 650 000
kronor
Bostadshus i 1½ plan, boarea 95 kvm
Ekonomibyggnad, 270 kvm

Arkelstorpsmaden 3:1
Areal
0,9640 ha
Tax.värde
Samtaxerad med Arkelstorp 1:6
Byggnader
Inga byggnader
____________________
Sänt till:
expl.avd

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

6

§ 179

Försäljning av fastigheten Hässleholm
Quercus 5
Dnr 2006.475

253

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Kommunen försäljer fastigheten Hässleholm Quercus 5
till Lars och Anita Påhlsson, Österåsgatan 47 C, 281 33
Hässleholm, för en köpeskilling om 513 800 kronor och
på villkor i övrigt enligt upprättat förslag till köpeavtal.
Exploateringschefen får i uppdrag att underteckna
erforderliga handlingar.

Ärendebeskrivning
Exploateringsavdelningen har efter förhandlingar upprättat
förslag till köpeavtal för försäljning av fastigheten
Hässleholm Quercus 5 om 1 468 kvm för en köpeskilling om
513 800 kronor.
____________________

Sänt till:
Expl.avd.

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

7

§ 180

Tekniska nämndens begäran om ytterligare
medel
Dnr 2006.202

042

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ingen åtgärd vidtas med anledning av denna skrivelse.

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har i skrivelse daterad 2006-03-31 påtalat att de behöver ytterligare medel.
Ekonomikontoret anför att i tekniska nämndens uppföljning
per 2006-04-30 visar man ett underskott med 1,7 miljoner
kronor, vilket motsvarar de medel som man enligt kommunstyrelsens förslag till kompletteringsbudget kommer att
kompenseras med. Det kan därför ifrågasättas vad som
hänt med de punkter på 5,230 mkr som finns upptagna i
skrivelsen daterad 2006-03-31.
Anser tekniska nämnden att de trots uppföljningen behöver
dessa 5,230 mkr, så bör vart och ett ärende behandlas av
tekniska nämnden och sedan behandlas i kommunstyrelsen.
____________________

Sänt till:
TN

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

8

§ 181

Hässleholms Modelljärnvägsförening (HMJF) –
Ansökan om bidrag
Dnr 2006.408

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Hässleholms Modelljärnvägsförening beviljas ett anslag
om 100 000 kronor.
Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader.
Föreningen ska senast 2006-08-31 redovisa nedlagt
arbete och nedlagda kostnader.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 2005-11-09, §
301, ett bidrag till Hässleholms Modelljärnvägsförening om
100 000 kronor. Föreningen hade ansökt om 300 000
kronor fördelade med 100 000 kronor per åren 2005-2007. I
beslutet uppmanades föreningen att vid behov återkomma
med bidragsansökan för de övriga två åren.
____________________
Sänt till:
Hässleholms Modelljärnvägsför.

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

9

§ 182

Beslutsattestant – Norra Station
Dnr 2006.446

002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ett tillägg till beslutsattestanter för Norra station göres
med ansvarskod 2812 under platschefen 281 med visst
budgetansvar under verksamhet Adm.&Studentserv.

Ärendebeskrivning
I tjänsten som koordinator på Norra station ingår begränsat
budgetansvar för delar av verksamhet – Administration och
studentservice. Med hänvisning till detta föreslås att det
görs ett tillägg av beslutsattestanter för Norra station med
ansvarskod 2812 under platschefen, ansvarskod 281.
____________________

Sänt till:
AK

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

10

§ 183

Förslag om lokalisering av Yrkeshögskola
Syds (YHSyd) verksamhet på HTS till Norra
station
Dnr 2006.477

614

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Delar av YHSyd verksamhet på HTS inklusive administration flyttas till Norra station, hus M2 plan 2.
Förvaltningen Arbetsmarknad & Kompetensutvecklings
driftbudget för lokalhyra 2006 utökas med 4/12 av
610 500 kronor dvs 203 500 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda.
610 500 kronor föreslås anvisas i 2007 års budget för
lokalkostnader.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden startade höstterminen 2005
ett Specialutformat individuellt program (SMIV) på HTS.
Från och med höstterminen 2006 kommer det att använda
sig av YHSyds nuvarande lokaler. Arbetsmarknad &
Kompetensutvecklingsförvaltningen har i samverkan med
YHSyd och högskolan i Kristianstad (HKr) tittat på två olika
lokaliseringsförslag.
Alternativ 1 innebär att all verksamhet som YHSyd
bedriver på HTS och Jacobsskolan flyttar till Garnisonsområdet, byggnad Stralsund.
Alternativ 2 innebär att delar av YHSyd verksamhet på
HTS inklusive administration flyttar till Norra station hus M2
plan 2. Detta alternativ är huvudalternativ för HKr.
Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

11

Ks au § 183 forts
Förvaltningen anser att förslaget om lokalisering av YHSyd
verksamhet till Norra station stärker Hässleholms och Norra
stations möjlighet till ett framtida regionalt yrkescentrum för
utveckling och innovation.
____________________
Sänt till:
AK

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

12

§ 184

Särskild avtalspension enligt KAP-KL, förslag
om pensionspolicy
Dnr 2006.447

024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
-

Upprättat förslag till riktlinjer för särskild avtalspension
godkänns att gälla fr.o.m. 2006

Ärendebeskrivning
Personalchefen redovisar bakgrunden till möjligheten att få
särskild avtalspension enligt KAP-KL.
Ett förslag till förutsättningar och riktlinjer har utarbetats
och föreslås bli godkänt.
./. Bilaga
____________________

Sänt till:
pk

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

13

§ 185

Medel för Bodagar 2006
Dnr 2006.454

041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Budgeten för bodagarna utökas med 300 000 kronor att
finansieras inom kommunledningskontorets budget (VHT
032 – utvecklingsåtgärder).
Kostnaderna för utställning av valstugor/friggebodar skall
till 100 000 kronor belasta kommunledningskontorets
budget (VHT 001 – kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
I budget för 2006 har 700 000 kronor tagits upp för kommunens kostnader i samband med de av Skåne Nordost
arrangerade bodagarna i början av september.
Det har visat sig att denna summa sannolikt är för liten för
att skapa ett bra arrangemang. Budgeten bör ökas med
300 000 kronor.
Vidare ingår som en del i arrangemanget de valstugor som
kommunen enligt praxis ställer till partiernas förfogande
inför varje val. Den normala kostnaden för dessa kan beräknas till 100 000 kronor. Detta belopp bör ej belasta budgeten för bodagarna.
____________________

Sänt till:
klk

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

14

§ 186

Högstadium inom Linnéskolan – Lokaler för
AK-förvaltningen inom kasern Möller i
Hässleholm
Dnr 2006.471

295

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

-

Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att i
samråd med ak-förvaltningen uppta förhandlingar om
förhyrning av lokaler inom kasern Möller. Nämnden/kontoret får i uppdrag att teckna hyresavtal avseende lokalerna.
Kommunstyrelsen föreslås i budget för år 2007 uppta
medel för ak-förvaltningens ökade lokalkostnader.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit i uppdrag att
redovisa förslag om öppnande av högstadium i östra delen
av Hässleholm stad. Enligt underhandsuppgift bör denna
förläggas till Linnéskolan. Det förutsätter att viss verksamhet där överföres till Hässleholms Tekniska skola (HTS).
Detta i sin tur förutsätter att förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling flyttar ut sin verksamhet
avseende grundläggande vux, SFI och sär vux. De lokaler
socialförvaltningen lämnar inom kasern Möller bedöms vara
lämpliga lokaler för denna verksamhet. Denna lösning
behöver utredas ytterligare och förberedas snarast.

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

15

Ks au § 186 forts
Den totala ökade årliga driftkostnaden för start av högstadium på Linnéskolan bedöms till storleksordningen 4-5
mkr.
____________________
Sänt till:

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

16

§ 187

Förstudie om utveckling av den s.k.
hästnäringen inom Hässleholms kommun
Dnr 2006.462

849

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunledningskontoret får anlita Lunds Universitet
(Campus Helsingborg) för utförande av föreslagen
förstudie till en kostnad om 86 000 kronor. Finansiering
görs i kontorets budget (VHT 032).

Ärendebeskrivning
Hässleholms kommun arbetar sedan en tid med att utveckla
och stärka hästnäringen i kommunen för att kombinera en
utvecklad hästnäring i kommunen med utbyggd rekreation
och turism.
Genom kontakter med ansvarig för Region Skånes miljövårdsfond, som visat intresse för utveckling av rid- och körleder i Skåne, förmedlades en kontakt med Lunds universitet som lämnat förslag på en pilotstudie för att utveckla
hästanknuten turism i Hässleholms kommun.
Flera kommuner i Halland, Småland och Skåne (t.ex. Sjöbo)
har vidtagit åtgärder för att utvecklas till ”hästkommuner”
med attraktivt belägna ridstråk för såväl ridning som för
hästdragna vagnekipage. Det finns således goda förutsättningar för att få koordinerade regionala stråk genom samverkan mellan angränsande kommuner.

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

17

Ks au § 187 forts
Föreslagen studie ska
• Utreda möjliga dragningar av ridleder i Hässleholms
kommun, som på sikt bildar ett sammanhängande nät
inom och utanför kommunen. Ett häststråk där avsikten är att utveckla hästinkvartering, hästnäring och
verksamheter. Kommunen kan på så sätt även värna
om den gamla vägstrukturen som är av stor betydelse
för karaktären, tillgängligheten och den historiska
förståelsen inom kommunen.
• Utreda möjligheter till sammanlänkning av potentiella
ridleder och Skåneleden men även en sammanlänkning med andra frilufts- och rekreationsområden.
• Utreda vilka potentiella nya näringar som hästturismen kan leda till.
• Utföra enkätundersökningar och djupintervjuer för att
klarlägga vilka styrkor, möjligheter, svagheter samt
hinder som hästnäringen medför i kommunen.
• Utreda möjligheter till samordning mellan hästaktiviteter och undervisnings- och fritidsarrangemang.
Tidplan och kostnader
Utredningen börjar sommaren 2006 med fältundersökningar. Materialet sammanställs under hösten. Resultat
beräknas kunna redovisas vid årsskiftet 2006/2007.
Förstudien kostar 86 000 kronor.
____________________
Sänt till:
klk

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

18

§ 188

Snapphaneprojekt Skåne Nordost
Dnr 2006.461

849

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Genomförandet av det redovisade snapphaneprojektet
godkännes.
Projektet skall finansieras inom kommunledningskontorets budget (VHT 032 utvecklingsåtgärder).

Ärendebeskrivning
Under 2006 producerar Sveriges Television en svensk långfilm för TV i två delar om snapphanarna.
I samband med TV-filmen kommer SVT Göteborg under året
att spela in en serie med namnet Svenska slag. Betydande
tid ägnas åt snapphanarna och nordöstra Skåne i allmänhet.
Bland annat sker inspelningar på Hovdala slott.
Dessutom kommer böcker att ges ut. Utgivare är
Wahlströms Bokförlag.
Dessa produktioner kommer att öka intresset för snapphanehistorien och området varför ett snapphaneprojekt
tidsmässigt bör dra nytta av dessa medieproduktioner.

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid
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Ks au § 188 forts
Målet är att under 2007 tydliggöra och öka kunskapen om
områdets snapphanehistoria samt på ett enkelt sätt tillgängliggöra denna historia och dess historiska platser för
besökande.
Deltagande kommuner är Hässleholm, Osby och Östra
Göinge i samarbete med Regionmuseet och lokala aktörer.
För projektet söks medel av de i projektet engagerade
kommunerna om totalt 395 000 kronor för utveckling 2006
och 2007.
____________________
Sänt till:
klk

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid

20

§ 189

IT-plan 2006 – antagande
Dnr 2006.480

005

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
-

Förslaget till IT-plan 2006 antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ITplan 2006. Förändringar har gjorts i första hand beträffande
nulägesbeskrivning, aktivitetslista samt utrustning och
programvara. Förslaget är berett i IT-styrgruppen.
Förslaget är en uppdatering av nu gällande plan.
____________________

Sänt till:
klk

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid
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§ 190

Ansökan om bidrag till ett djurprojekt i
Hässleholms Hembygdspark
Dnr 2006.443

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

51 000 kronor anvisas till Parkkafeet i Hässleholm ek.för.
för att iordningställa sommarhagar.
Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsett och utbetalas av ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning
Parkkafeet i Hässleholm ekonomisk förening ansöker om ett
bidrag på 51 000 kronor för att under sommaren 2006 återuppta djurhållningen i Hembygdsparken i enlighet med
beskrivning.
Hembygdsparken i Hässleholm har varit utan djurhållning i
ett halvår, sedan 4H-gården avvecklades. Parkkafeet i
Hässleholm ekonomisk förening, som driver kaffestugan i
parken, föreslår ett projekt som möjliggör att djurhållning
återupptas under några månader i sommar. De är beredda
att ta ett övergripande ansvar för djurprojektet från
Parkkafeets sida.

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid
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Ks au § 190 forts
En kortfattad projektplan innebär att det ska finnas djur i
parken alla dagar från 6 juni till 20 september. Minst fyra
djurarter (häst, får, get och kanin) och minst två individer
av varje art ska finnas i parken. Inga tama fjäderfä ska
förekomma. I möjligaste mån ska besökande barn ges möjlighet att delta i skötseln av djuren. Djurhållningen ska vara
invid Mannarpslängan/före detta 4H-gården och den byggnaden ska fungera som resurs för djurhållningen. Kontakt
har tagits med V Göinge Hembygdsförening om byggnaden
och de är positiva till att upplåta den för projektet.
____________________
Sänt till:
Parkkafeet Hässleholm ek.för.
ek

Justering
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LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid
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§ 191

Detaljplan för golfbana i Hästveda
Dnr 2005.925

214

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Hästveda uppmanas att inkomma med uppgifter om
anläggningskostnadernas storlek och finansiering samt
tänkt budget för driften av anläggningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen (KSAU § 35/2006) har ställt sig positiv att
bekosta detaljplaneläggning för golfbana i Hästveda. Styrelsen angav som en förutsättning för att starta planarbetet att
en redovisning sker avseende bl.a. finansiering och drift av
banan.
Hästveda intresseförening har inkommit med en allmän
beskrivning av hur projektet är tänkt att genomföras och
drivas.
Kommunens resuser för detaljplaneläggning är hårt
ansträngda. Ett stort antal önskemål om planläggning finns
för närvarande. En hård prioritering måste därför ske.
Innan planarbetet påbörjas bör Hästveda intresseförening
redovisa närmare uppgifter om anläggningskostnadernas
storlek och hur dessa skall finansieras samt tänkt budget för
driften av anläggningen.
____________________
Sänt till:
Hästveda intresseför.

Justering
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BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid
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§ 192

Fortsatt planering för renovering av
Västerskolan
Dnr 2006.353

291

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Den fortsatta planeringen inför renovering av Västerskolan skall ske i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag innebärande att i en första etapp sker
ombyggnad alternativt nybyggnad för 7-9 delens behov
omfattande utrymme för tre paralleller, med möjlighet
för fyra i någon årskurs, varefter efter särskilt ställningstagande ev. ombyggnad av delen för f-6 sker i en
etapp II.

Ärendebeskrivning
På kommunstyrelsens uppdrag har barn- och utbildningsnämnden redovisat Västerskolans framtida lokalbehov.
Nämnden har föreslagit att renovering/ombyggnaden sker i
två etapper innebärande att
Etapp 1, Västerskolans 7-9 del, byggs om alternativt att
nybyggnad görs för att rymma tre paralleller med möjlighet
till fyra i någon årskurs och att
Etapp 2, Västerskolans f-6 del, utreds vidare, varefter
eventuell ombyggnad sker.
____________________

Sänt till:
klk

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid
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§ 193

Konstnärlig utsmyckning i Nyköbingsparken i
Hässleholm
Dnr 2006.476

866

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

För inköp och utplacering av konstverket Partitur av
Anders Rönnlund anvisas 800 000 kronor till tekniska
kontoret, ur kontot för konstnärlig utsmyckning.
För gjorda utlägg tillhörande konstverket anvisas 185
000 kronor till stadsbyggnadskontoret, ur kontot för
konstnärlig utsmyckning.
Resterande finansiering behandlas den 26/6.

Ärendebeskrivning
Gruppen för offentlig utsmyckning föreslår att konstverket
”Partitur” av Anders Rönnlund inköps för utplacering vid
Norra Station/Nyköbingsparken. Konstverket är en två
gånger tre meter stor genomskinlig konstruktion av
akrylplast. Inuti har konstnären fräst ut varierade mönster
vilka i musikliknande rytmer fylls med färgad vätska.
Föreslagen utsmyckning har föregåtts av parallella uppdrag
för tre inbjudna konstnärer.
Rönnlund fick i uppdrag att konstruera en modell för att visa
att konstruktionen skulle fungera. Modellen presenterades
för Gruppen den 1 juni.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2006-06-14
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Ks au § 193 forts
Konstnär:
Skulptur:
Plats:

Anders Rönnlund, Uppsala
Partitur
Vid Norra Station/Nyköbingsparken

Kostnadsspecifikation:
Inköp av konstverket partitur
Kostnader för modell
Fundament, uppskattat
Ersättning till 3 konstnärer i
parallellt uppdrag
Summa

750 000 kronor
35 000 kronor
50 000 kronor
150 000 kronor
985 000 kronor

____________________
Sänt till:
Utsmyckningsgruppen

Justering

BA

LO

BAT

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2006-06-14

Sid
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§ 194

Projekt angående s.k. livskonto
Dnr 2006.65

026

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunstyrelsen avböjer erbjudandet.

Ärendebeskrivning
Utredning om s.k. frisklivskonton. Pegall Palmgren Group AB
har utrett förutsättningarna att införa ett system med s.k.
frisklivskonton i Hässleholm. Företaget har vidare erbjudit
sig att genomföra en fördjupad studie m.m.
____________________

Sänt till:
Konsultfirman
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