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§ 224

Godkännande av närvaro vid sammanträdet

Prao Oskar Svensson får närvara vid sammanträdet.

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-16
2009/641 214

§ 225

Detaljplan för Gång och cykeltunnel under järnvägen vid
Flensburgsgatan, Sösdala - samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänns förslag till detaljplan för gångoch cykeltunnel under järnvägen vid Flensburgsgatan i Sösdala.
Beskrivning av ärendet

I samband med satsning på ”Pågatåg Nordost” tar Hässleholms kommun fram förslag
på lösningar för de nya aktuella lokaltågstationerna i kommunen, en av de nya orterna
är Sösdala.
Planförslaget omfattar tidigare läge för plankorsning med järnvägen vid Flensburgsgatan och omfattar delar av denna gata samt del av Östra Järnvägsgatan. Aktuell detaljplan syftar till att möjliggöra byggnation av gång- och cykeltunnel med ramper i samband med perrongbygge utmed stambanan i Sösdalas centrala delar. De nya perrongerna byggs inom bangårdsområdet och ramperna byggs på gatumark.
_____________________
Sänt till:
Bn
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Diarienummer

2009-09-16
2009/638 214

§ 226

Detaljplan för del av Hässleholm 87:6, Frykholmskiosken samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslaget till detaljplan för del av
Hässleholms 87:6.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6, Frykholmskiosken, Hässleholm är
nu föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter.
Planområdet ligger centralt i Hässleholm, mellan Frykholmsgatan och Godtemplaregatan, strax norr om Vänhem vårdcentral. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsbildning samt ombyggnad av Frykholmskiosken.
Planförslaget handläggs med normalt planförfarande vilket innebär att efter samrådet
kommer även en formell utställning av ske.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-16
2009/656 040

§ 227

Investering i ny biblioteksteknik
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet behandlas i samband med budgetberedningen för budget 2010 och planeringsramar för 2011-2012.
Beskrivning av ärendet

Kulturnämnden har beslutat enligt § 55/2009 att äska investeringsmedel hos kommunstyrelsen. Kulturförvaltningen är i starkt behov av ny teknik för att kunna möta medborgarnas krav på lagstadgad biblioteksservice. För att komma tillrätta med dagens föråldrade in- och utlåningsteknik, minska arbetsintensiv manuell betjäning samt bevara
öppettider och servicegrad trots personalnedskärningar, krävs inköp av ny automatiserad biblioteksteknik.
_____________________
Sänt till:
Kn
klk - ekonomistab

Justering
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Diarienummer
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§ 228

Kommunal borgen avseende kvarteret Råbocken, Vinslöv
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ingå kommunal borgen såsom för egen skuld på 11
miljoner kronor till AB Hässleholmsbyggen avseende nybyggnation av marklägenheter
i kvarteret Råbocken, Vinslöv.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Med anledning av nybyggnation av marklägenheter på kvarteret Råbocken i Vinslöv,
vill AB Hässleholmsbyggen ha kommunal borgen för lån avseende fastigheten. Lånebeloppet är max 11 miljoner kronor och kommunal borgen önskas för motsvarande belopp.
___________________
Sänt till:
HBAB
klk – ekonomi- och personalavd

Justering
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Diarienummer

2009-09-16
2009/663

040

§ 229

Åtgärdsplan avseende balanskravsresultatet 2008
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Av det negativa balanskravresultatet på -28,6 miljoner kronor som uppstod 2008 ska de
20 miljoner kronor som avser realiserade förluster, på grund av omstrukturering till
nordiska aktier, inte återhämtas. De återstående 8,6 miljoner kronorna budgeteras i budget 2010 och får finansieras av det nya tillskottet från staten på 7 miljarder till kommunerna (cirka 35 miljoner för Hässleholm).
Beskrivning av ärendet

Vid avstämning av balanskravet i årsredovisning 2008 framgick det att balanskravsresultatet uppgick till -28,6 mnkr. Enligt kommunallagen ska det negativa resultatet återställas inom tre år och en åtgärdsplan ska antas av kommunfullmäktige senast sammanträdet efter att delårsrapporten antagits. I det negativa balanskravsresultatet ingick realiserade förluster på 20 mnkr som uppstod under december månad när en övergång
skedde från svenska aktier till nordiska aktier inom pensionskapitalet. Ekonomistaben
bedömer det inte som försvarbart att genomföra eventuella neddragningar i verksamheten till följd av en omstrukturering av tillgångsslag i pensionskapitalet som medför en
realiserad förlust. Därför föreslås inga åtgärder att vidtas för att återhämta detta. Marknadsvärdet på pensionskapitalet har ökat med 31 mnkr under första halvåret 2009.
De återstående 8,6 mnkr (28,6-20,0) som ska återhämtas föreslår ekonomistaben att de
tas under 2010 av de 7 miljarder (cirka 35 mnkr för Hässleholm) som staten tillskjuter
kommunerna tillfälligt under 2010. Det är i detta svåra ekonomiska läge orimligt att definiera speciella åtgärder som ska göras för att återhämta dessa 8,6 mnkr. Kommunen
arbetar just nu med omfattande besparingsuppdrag för att få en budget i balans 20102012. Trots att prognosen i delårsrapporten visar ett överskott på 11 mnkr kan de 8,6
mnkr inte återhämtas under 2009 eftersom balanskravsresultatet prognostiseras till -6,4
mnkr. Detta eventuella negativa balanskravsresultat för 2009 ska återhämtas under
2010-2012. Förslag på åtgärder och återhämtning för detta får tas upp i samband med
diskussioner om budget 2010 och flerårsplan 2011-2012.
____________________
Sänt till:
klk - ekonomistab

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-16
2009/632

107

§ 230

Granskning av stiftelser förvaltade av Hässleholms kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Årsredovisningarna för 2008 för de bokföringsskyldiga stiftelserna godkänns.
Beskrivning av ärendet

Av Hässleholms kommuns förvaltade stiftelser är fyra stycken bokföringsskyldiga och
upprättar årsredovisningar. Dessa är:
•
•
•
•

Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts minnesfond
Anton Anderssons stiftelse för äldre
Anton Anderssons stiftelse för barn
Hässleholms kommuns sociala stiftelse

Stiftelserna har reviderats av Öhrlings revisor Anders Nilsson utan någon anmärkning.
Årsredovisningarna ska enligt stiftelselagen godkännas av kommunstyrelsen.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomi- och personalavd
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Diarienummer

2009-09-16
2009/659

059

§ 231

Komplettering till upphandling av Livsmedel, Ref: RAM 08/13
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal avseende livsmedel inklusive leverans tecknas med Sydöstbagerierna ek förening, Kristianstad för leverans av
matbröd färskt, och kaffebröd, färskt för tiden 2009-10-01 – 2010-06-30 med eventuellt
3 års förlängning.
Beskrivning av ärendet

Under våren 2009 genomfördes upphandling av livsmedel för samtliga enheter inom
Hässleholms kommun. Denna upphandling resulterade i ett förslag till kommunstyrelsens au angående kontraktsskrivning. För att täcka behovet av samtliga varugrupper
samt leveransplatser rekommenderades det att avtal skulle tecknas med ett flertal företag.
I Kommunstyrelsens au 2009-05-06, § 133 antogs de rekommenderade leverantörerna
för perioden 2009-10-01 – 2010-09-30 med möjlighet för kommunen till 3 års prolongering.
Vid denna upphandling inkom det ej offerter, avseende varugrupp Matbröd, färskt (varugrupp 2). Med anledning av detta, genomfördes förhandlad upphandling enligt LOU 4
kap 5 §, 1:a stycket, med ett flertal företag, för att uppnå att samtliga enheter inom
kommunen skulle kunna erhålla samtliga artiklar.
Följande resultat uppnåddes:
Sydöstbagerierna ek.förening (KonsumBagarn), Kristianstad har möjlighet att leverera
Matbröd, färskt till en del enheter inom kommunen, se bilaga 1. Eventuellt kommer
flera enheter att erbjudas leveranser.
Inom varugrupp 3 Kaffebröd, färskt var det endast Delicato bakverk AB som lämnade
in anbud. Denna offert var inte komplett, och för att täcka hela sortimentsbehovet rekommenderas att Sydöstbagerierna ek.förening även blir antagen som leverantör inom
denna varugrupp.
____________________
Sänt till:
klk - upphandlingsavd

Justering
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Diarienummer

2009-09-16
2009/657

119

§ 232

Valdistriktsindelning och benämning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
1. Föreslagna valkretsbenämningar godkänns.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda följande förslag till ändring:
 Stoby och Ballingslöv läggs samman.
 Farstorp och Hästveda läggs samman.
 Vankiva och Bjärnum 1 läggs samman.
 Finja och Tyringe 3 läggs samman.
3. Följande ändringar i valdistriktsindelningen godkänns och föreslås Länsstyrelsen för
fastställelse:
 Västra Torup läggs samman med Hörja-Röke.
 Röinge, del av Stoby, läggs samman med Hässleholm 10, Östervärn.
 Ignaberga läggs samman med Stoby.
 Vittsjö och Verum läggs samman.
4. Föreslagning valdistriktsbenämningar godkänns.
Yrkande
Tommy Nilsson (S), yrkar att sammanslagningarna görs på följande sätt:
 Stoby och Ballingslöv läggs samman.
 Farstorp och Hästveda läggs samman.
 Vankiva och Bjärnum 1 läggs samman.
 Finja och Tyringe 3 läggs samman.
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Diarienummer

2009-09-16
§ 232 forts

2009/657

119

Beskrivning av ärendet

Enligt Kommunallagen och Vallagen finns det regler för indelningen i valdistrikt och
hur de ska benämnas.
En översyn har gjorts och förslag till förändringar har tagits fram.
Utredning i ärendet
Kommunledningskontoret har sett över indelningen av kommunen i valdistrikt och deras benämning.
Mandat
Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. I en kommun
med över 36 000 röstberättigade ska antalet vara minst 61, enligt 5 Kap 1§ Kommunallagen. Hässleholm har 39 270 röstberättigade till kommunalvalet.
Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska dock utgöra en viss
andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. 5Kap 4§
KL. I Hässleholms kommun är antalet idag högst hälften. Inget nytt beslut föreslås.
Valkretsar
Valområdet delas in i en eller flera valkretsar. I varje valkrets tillsätts ett visst antal
mandat. Syftet är att väljare i alla delar av valområdet ska bli representerade. En valkrets ska ha en sammanhängande gränslinje. Valkretsarna ska vara sinsemellan likvärdiga i storlek så att mandaten kan fördelas så jämnt som möjligt. En kommun med fler
än 24 000 röstberättigade ska ha fler än 1 valkrets. Hässleholms kommun har 2 valkretsar.4 Kap 12-13 §§ Vallagen.
Namnen på valkretsarna ska anges så att det kan knytas till det aktuella området. Förslaget är att namnen ändras på så sätt att den valkrets som benämns Hässleholm 1:a
framöver ska kallas ”Hässleholm Centrum-Nordöstra” och Hässleholms 2:a ska kallas
”Hässleholm Norra-Västra- Södra-Sydöstra”.
Valdistrikt- indelning- förslag
Enligt 4 Kap 17§ Vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Det får ligga utanför detta intervall endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl
kan vara att det är geografiskt svårtillgängligt eller att det väntas öka eller minska sin
folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får det understiga 300 röstberättigade. Inget valdistrikt i Hässleholm understiger 300 röstberättigade.
Av bilagda lista över röstberättigade framgår vilka valdistrikt som är under 1000 röstberättigade till kommunalvalet.

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

13 (20)

Diarienummer

2009-09-16
§ 232 forts

2009/657
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Kommunledningskontorets förslag till ändrad valdistriktsindelning är följande:
- Ballingslöv och Farstorp slås samman till ett valdistrikt. Detta valdistrikt kommer då
att innehålla 855 plus 586, totalt 1441 röstberättigade.
- Finja och Vankiva slås samman. Det blir 795 plus 954 i detta valdistrikt, totalt 1749
röstberättigade.
- Västra Torup ingår i Hörja-Röke. Det skulle bli 863 plus 458, totalt 1321 röstberättigade.
- Röingeborna föreslås rösta tillsammans med Östervärn. De röstar idag i Stoby men det
är naturligare för dem att rösta på Östervärn. Östervärn har idag 1076 röstberättigade
och Stoby 1222. Vid en snabb undersökning tillsammans med stadsbyggnadskontoret
framgår att Röinge har strax under 400 röstberättigade.
- Ignaberga som har strax över 300 röstberättigade föreslås läggas samman med Stoby
som då ökar igen efter att Röinge tagits bort. Ignaberga har varit under diskussion vid
tidigare sammanslagningar. Då framfördes att det skulle tillföras Vinslöv. Bekymret är
då att valkretsindelningen måste ses över eftersom de tillhör olika valkretsar. Efter
dessa två senaste ändringsförslag får Östervärn-Röinge ca 1500 röstberättigade och
Stoby-Ignaberga ca 1100 rösteberättigade.
- Vittsjö 3 ochVerum föreslås slås ihop. Det blir 669 plus 398, totalt 1067st röstberättigade.
Med dessa sammanslagningar blir antalet valdistrikt 29.
Valdistrikt – benämning
Valdistriktets namn ska beskriva det område som avses. I första hand ska valdistriktet
ges namn efter det område som distriktet innefattar. Innehåller det flera distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå i namnet med det mest centrala först. Dock högst 36
tecken. Om det finns för många distinkta områden skriver man det mest centrala åtföljt
av m fl. Väderstreckstillägg kommer därefter. Löpnummer ska inte användas.
Utifrån dessa rekommendationer föreslås nedanstående benämningar på valdistrikten.

Justering

UW

Föreslagen ny benämning

Tidigare namn

Ballingslöv-Farstorp
Bjärnum S
Bjärnum N
Vankiva-Finja
T4-området
Gäddastorp-Bokalyckan
Bokeberg
Stattena
Hässleholm C
Djupadal
Kristinehem-Ekedal
Sjörröd
Östervärn-Röinge

Ballingslöv resp Farstorp
Bjärnum 1
Bjärnum 2
Vankiva resp Finja
Hlm 1
Hlm 2
Hlm 3
Hlm 4
Hlm 5
Hlm 6
Hlm 8
Hlm 9
Hlm 10

TN

Utdraget bestyrkes
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2009/657

Läreda
Ljungdala
Hästveda
Röke-Hörja-Västra Torup
Stoby-Ignaberga
Norra Mellby- Häglinge
Sösdala
Tormestorp
Tyringe V
Tyringe N
Tyringe S
Vinslöv C
Vinslöv N
Vinslöv S
Vittsjö C
Emmaljunga-Verum

Hlm 11
Hlm 12
Hästveda 1
Hörja-Röke resp Västra Torup
Stoby 1 resp Ignaberga (- Röinge)
Sösdala 1
Sösdala 2
Tormestorp
Tyringe 2
Tyringe 3
Tyringe 4
Vinslöv 1
Vinslöv 2
Vinslöv 3
Vittsjö 2
Vittsjö 3

____________________
Sänt till:
klk – kanslichef
Valnämnden
Länsstyrelsen

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-09-16
2009/654

230

§ 233

Samarbete inom plan- och bygglovsområdet mellan
Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner för Hässleholms kommuns del föreliggande förslag till
avsiktsförklaring avseende samarbete inom plan- och bygglovsområdet mellan Hässleholms, Osbys och Östra Göinge kommuner.
Kommunchefen får i uppdrag att för Hässleholms kommuns räkning upprätta och
teckna avtal som i detalj närmare reglerar samarbetet.
Beskrivning av ärendet

Inom SkåneNordost pågår samarbete inom olika verksamhetsområden mellan samtliga
ingående sju kommuner eller endast mellan två eller flera kommuner.
Sedan tidigare samarbetar Hässleholms, Osby och Östra Göinge kommuner inom området MBK och GIT/GIS.
Osby och Östra Göinge kommuner har under hand föreslagit att samarbetet med Hässleholms kommun skall utvidgas till att även omfatta samarbete inom plan- och bygglovområdet.
Syftet med samarbetet skall vara att utveckla och nyttja gemensam personal och kompetens på ett effektivt sätt inom samarbetsområdet. Avsikten är att stimulera den fysiska
utvecklingen för respektive kommun med målet att skapa attraktiva och miljömässigt
hållbara områden för boende och näringsliv.
Förutsättningarna för samarbetet föreslås vara, att vid handläggning av ärenden som ingår i samarbetet, ansvarar respektive kommun för att kedjan från initiering, förankring,
beslut och genomförande fungerar i respektive organisation. Respektive kommun skall
ha fysisk planerare och i övrigt egen personal anställd inom plan- och bygglovområdet
som skall ställas till förfogande för samarbetet. Samarbetet skall bygga på förtroende,
öppenhet och ömsesidigt ansvar för den personal som ingår i samarbetsområdet.
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2009/654
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Kostnader som uppkommer inom samarbetet skall regleras kommunerna emellan enligt
självkostnadsprincipen. Externa kostnader fördelas efter nyttan för respektive kommun.
____________________
Sänt till:
Klk – kommunchef
Östra Göinge kommun
Osby kommun

Justering
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012

§ 234

Uppföljning av nämnders och bolagsstyrelsers
verksamhetsmål 2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen tar emot informationen om nämnders och bolagsstyrelsers uppföljning av verksamhetsmål per den 30/6 2009 och lägger dem till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Kommunens övergripande mål är en del i det övergripande arbetet med att skapa en effektiv verksamhet präglad av ett långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv.
Utifrån de övergripande målen ska varje nämnd och bolagsstyrelse bryta ner verksamhetsmål som ska spegla verksamhetens arbete under året. Verksamhetsmålen bör liksom
de övergripande målen inte bli för många utan istället peka på de delar av verksamheten
som man under året vill fokusera extra på.
____________________
Sänt till:
klk - utvecklingsstab

Justering
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§ 235

Motion om cykelväg mellan Vittsjö och Emmaljunga – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:
Motionen avslås.
Yrkande
Tommy Nilsson (S), yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall och dels avslag på att avslå motionen och
finner att den ska avslås.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill avslå motionen röstar ja och
den som vill bifalla motionen röstar nej”. 2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. Urban Widmark, (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar ja och Tommy Nilsson (S) röstar nej.
Reservation
Tommy Nilsson (S), reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

I motion till kommunfullmäktige från Lena Wallentheim och Helena Malje, båda (S)
yrkas att ”Kommunen omprioriterar i investeringsbudgeten gällande GC-vägar så att
cykelvägen mellan Vittsjö – Emmaljunga genomförs inom de närmaste åren, gärna i
samband med att cykelvägen mellan Bjärnum – Vittsjö anläggs”. Som stöd för sitt
yrkande har motionärerna i huvudsak anfört följande. Väg 117 mellan Vittsjö och
Emmaljunga är en hårt trafikerad väg med mycket tung trafik. Det är en 90-väg där
verklighetens hastighet i de flesta fall överstiger 100 km/h. Sträckan Vittsjö-Emmaljunga har många smala partier, dålig sikt och smala vägrenar m m. Emmaljunga är
starkt sammankopplad med Vittsjö genom skola, idrott, vårdcentral, affärer, bank, bibliotek och allaktivitetshus, vilket gör att många turer per dag måste genomföras. Kollektivtrafiken är begränsad och många bilturer blir ett måste. Inte speciellt bra för miljön och inte heller för folkhälsan. Behovet av en cykelväg är stort både av trafiksäkerhetsskäl och tillgänglighet. Våra övergripande mål talar om att låta hela kommunen
leva, god service och tillgänglighet för kommunens medborgare.
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Tekniska nämnden har i yttrande till kommunstyrelsen anfört att nämnden känner till
behovet och stöder önskemålet om utbyggnad av GC-väg mellan Vittsjö och Emmaljunga, att då Vägverket är väghållare av väg 117 anser nämnden att det är Vägverket
som skall finansiera utbyggnaden av GC-vägen samt att Tekniska kontoret kommer att
arbeta för att Vägverket skall prioritera utbyggnaden av GC-vägen. Av nämndens yttrande framgår vidare att Vägverket har utarbetat en cykelledsplan för Skåne avseende
perioden 2006 – 2115, men att sträckan Vittsjö – Emmaljunga inte finns med i denna
plan.
Bedömning
Väg 117 i kommunen är statlig väg och förvaltas av Vägverket. Det är därmed, såsom
tekniska nämnden påpekar, verket som har ansvaret för gående och cyklister på vägen.
Det är därför Vägverket som rimligen bör bekosta en GC-väg. Av ovannämnda cykelledsplan framgår att Vägverket uppenbarligen har för avsikt att bygga ut nätet av cykelvägar i Skåne. Tekniska nämndens åtgärd, att arbeta för att aktuell sträcka kommer med
i cykelledsplanen, framstår mot bakgrund av det anförda som en lämplig åtgärd.
Det föreslås därför att motionen avslås.
____________________
Sänt till:
klk - kommunjurist
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§ 236

Exploateringskostnad för Vikings väg i Vinslöv samt
starttillstånd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
3 135 000 kronor används ur exploateringsbudgeten, i stället för tidigare beslutade 2
miljoner kronor för att iordningställa området.
Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra upphandlingen.
Starttillstånd beviljas för arbetena.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C), yrkar bifall till framlagt förslag.
Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret har lämnat ny beräknade exploateringskostnader för området Vikings
väg i Vinslöv, vilka består av:
Markarbete gata, inkl projektledning
Belysning inkl projektledning
Eventuella tilläggsarbeten inkl projektledning
HVAB, utjämningsmagasin, inkl projektledning

1 000 000 kronor
70 000 kronor
65 000 kronor
1 800 000 kronor

Utöver detta tillkommer kostnader för lantmäteriförrättning på cirka 100 000 kronor.
Ingångsvärdet är cirka 10 000 kronor. Totalt ger detta en kostnad för utbyggnad av området på cirka 3 135 000 kronor.
Tomtpriserna kvarstår enligt tidigare beslut (KS § 116/2008)
____________________
Sänt till:
klk – expl.avd
Tn

Justering

UW

TN

Utdraget bestyrkes

