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§ 298

Godkännande av närvaro vid sammanträdet
Prao Regina Hansson får närvara vid sammanträdet.

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-02
2009/859 214

§ 299

Detaljplan för del av Hässleholm 87:6, Frykholmskiosken i
Hässleholm - granskning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslag till detaljplan för
del av Hässleholm 87:6, Frykholmskiosken i Hässleholm.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6, Frykholmskiosken, Hässleholm är
nu föremål för granskning 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.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-02
2009/865 260

§ 300

Sydvästlänken – Samråd rörande miljökonsekvensbeskrivning
för Sydvästlänken – Delen ny överföringsledning (markkabel
för el mellan Barkeryd (Nässjö) och Hörby - yttrande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Kommunstyrelsen översänder byggnadsnämndens beslut daterat den 10 november 2009
(med tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2009) till Svenska Kraftnät som kommunens yttrande, med följande tillägg:
För kommunens framtida planering är det viktigt att kablarna läggs så att hänsyn tas till
framtida planerade planskilda korsningar med järnvägen i Vittsjö och Bjärnum, så att
dessa inte omöjliggörs eller fördyras. Mellan Finja och Hässleholmsgården kommer det
att finnas behov av en planskild korsning när f.d. P2-området omvandlas till bostäder
och verksamheter.
Beskrivning av ärendet

Kommunen ser mycket positivt på att överföringsledningen förläggs som markkabel
genom kommunen.
Den långsiktiga påverkan som finns på naturvärdena minimeras på ett godtagbart sätt
genom teknikval och placering.
När det gäller intrång i strandskyddat område bör detta prövas av länsstyrelsen om de
även prövar andra ingrepp enligt miljöbalken.
_____________________
Sänt till:
Svenska Kraftnät + Byggnadsnämndens beslut samt tjänsteutlåtande
Bn

Justering

UW
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-02
2009/866 040

§ 301

Revidering av internhyror 2009, finansiering och
ramförändringar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
3 119 400 kronor omdisponeras från finansförvaltningens anslag för ”Anslagstyp 1” för
att täcka ökade internhyreskostnader hos nämnderna.
3 119 400 tillförs nämnderna/förvaltningarna enligt nedan:
Arbetsmarknads- och kompetensutveckling
Barn-och utbildningsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Kommunledningskontoret
Miljökontoret
Socialförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret
Tekniska kontoret, fastighetsförvaltningens ramanslag
Tekniska nämndens budgetram 2009, korrigering

- 276,6 tkr
3 408,8 tkr
- 1 503,3 tkr
- 2 911,7 tkr
- 271,8 tkr
0,4 tkr
- 301,7 tkr
3 627,7 tkr
1,1 tkr
- 311,9 tkr
1 158,4 tkr
463,0 tkr

Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C), yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Ramförändringar och finansiering av internhyressystemet för 2009 beslutades av kommunstyrelsen 2009-06-17, § 135. Internhyreskalkylerna i dessa beräkningar grundades
på de förhållanden som var kända till och med februari/mars 2009. Sen dess har flera
förändringar inträffat. Ombyggnader, tillbyggnader och nya/sålda fastigheter har förändrat kapitalkostnader och övriga driftkostnader. I samråd har därför ekonomistaben
och tekniska kontoret tyckt det vara lämpligt att de största förändringarna ska korrigeras
en gång på hösten (okt/nov).
Ekonomistaben ansvarar för att budgetkompensation och ramar hos förvaltningarna
korrigeras och tekniska kontoret ansvarar för att debiteringen av internhyrorna rättas
eller kompletteras. Tekniska kontoret ska också korrigera sin internbudget med hänsyn
till de bruttoförändringar som blir en följd av de förändrade internhyrorna.
Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2009-12-02
§ 301 forts

2009/866 040

Följande förändringar föreslås bli gjorda i internhyressystemet 2009:
1. Under året har Ekegården och Kaptensgården sålts och kommunen återhyr nu fastigheterna av de nya ägarna. Alla rörliga kostnader i den gamla internhyran som nu ingår i
hyran från den nya ägaren har rensats bort, men en del kalkylerade kostnadsfördelningar ligger kvar för hela 2009. I internhyreskalkylen 2010 rättas detta till. För att
täcka dessa kostnader behöver tekniska kontoret höja sin internhyra med sammanlagt 1
371,7 tkr och omsorgens kompensation höjas med samma belopp (bilaga 1). Det kan förefalla märkligt att om vi säljer fastigheter så ökar kostnaderna. Detta beror på att vissa
kostnader, framför allt underhållskostnader, skötsel och tillsyn samt administration
schablonfördelas i internhyrorna. Egentligen skulle alla hyror behövt räknas om för att
omfördela schablonkostnaderna som ligger på de sålda fastigheterna på kvarvarande
objekt. För att slippa denna stora process låter tekniska kontoret de schablonfördelade
kostnader ligga kvar på de sålda fastigheterna, som då får en högre hyra än de egentligen skulle ha. Tekniska kontoret har kvar ”de externa” kostnaderna och måste få in hyror som täcker dessa. Naturligtvis finns där en gräns när det bör diskuteras vilken nivå
det ska vara på underhåll osv. när fastighetsbeståndet och ytorna minskar.
2. Läkarstationen i Tyringe har också sålts. Uthyrningen till Region Skåne beräknades
ge ett intäktsöverskott på 669 tkr. Fastigheten såldes vid halvårsskiftet och intäktbortfallet med avdrag för beräknade kostnader för 2:a halvåret måste täckas genom en ökning av ramanslaget till Tk med 477,7 tkr (bilaga 1).
3. Det var tänkt att Kulturhuset skulle vara överfört till kommunens anläggningstillgångar 2009. Detta innebar att kapitalkostnader på 9 204,6 tkr budgeterades. Eventuellt
görs överföringen tidigast i december 2009. I stället har hyran från LB Färgaren Kiel på
5 980,3 påförts för hela året. Detta innebär att kompensationen till berörda förvaltningar
varit för hög och ska återföras till finansförvaltningen. Det belopp som ska återföras
uppgår till 3 224,3 tkr (bilaga 1).
4. Härutöver har nya fastigheter förhyrts, bl a Solgläntan (289 tkr), Kasern Möller (171
tkr) och Andersgården (109 tkr). Äldre hyresavtal har villkorförändrats och Montessori
i Tyringe har sålts. För att täcka de ökade kostnaderna för des-sa förändringar vill tekniska kontoret höja internhyrorna med 653,2 tkr och kompensationen till berörda förvaltningar höjas med samma belopp (bilaga 1).
5. För tillbyggnaden av Sjögläntan, etapp 2, ska omsorgsnämnden kompenseras med 2
270,3 tkr för ökade hyreskostnader. Kompensationen avser hyra från februari 2009 (bilaga 1).

Justering
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Utdraget bestyrkes
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6. Tekniska kontorets kostnader för externa lokalhyror minskar under året med 582,5
tkr. Exempel på minskade hyreskostnader är Sösdala vårdcentral, Trädhuset och en modul på Vittsjö skola. Andra hyror har blivit dyrare, bl a resecentrum och ungdomscentrum. Kompensationen till berörda förvaltningar ska minskas med samma belopp. De
externa hyresintäkterna har blivit 158,7 högre än beräknat. Detta beror huvudsakligen
på en korrigering av hyran för 2008 avseende N Station med 428,7. Kompensationen
till Ak-förvaltningen och Tekniska kontorets ramanslag ska minskas (bilaga 2).
7. Under året har ett antal investeringar slutförts och tagits i drift. Från driftsstarten
börjar avskrivningar och internränta att löpa. Dessa kapitalkostnader var inte med i internhyreskalkylen som beslutades i juni. För att täcka de ökade kapitalkostnaderna
måste Tk höja internhyran eller få ökat ramanslag med 1 981, 0 tkr. Kompensationen
ska höjas för berörda förvaltningar med motsvarande belopp (bilaga 3).
8. Socialförvaltningen har felaktigt debiterats och kompenserats för hyra av kanslihuset
på T4. Det är i stället omsorgsförvaltningen som ska debiteras och kompenseras. Hyresbeloppet och kompensationen som ska omfördelas uppgår till 93,3 tkr (bilaga 4).
9. Barn- och utbildningsförvaltningen (Bun) har felaktigt debiterats och kompenserats
för hyra av en lokal i fd kommunkontoret i Tyringe. Den debiterade hyran ska krediters
Bun och kompensationen ska läggas till tekniska kontorets ramanslag eftersom lokalen
står tom. (bilaga 4).
10. I internhyreskalkylen som beslutades i juni beräknades att kommunledningskontorets internhyror skulle kosta 3 755 tkr. I denna beräkning var felaktigt inte modulhyran
på Söderparkskolan avdragen. Innan budgetkompensationen fördelades upptäcktes felet
och kommunledningskontoret fick korrekt budgetkompensation på 263 tkr. Felaktigheten är således rättad men det formella beslutet föreslås bli taget i detta ärende.
11. Socialförvaltningen har fått kompensation för hyran på fastigheten Stoby 24:4 med
100,4 tkr. Fastigheten hyrs ut och socialförvaltningen tar in hyra motsvarande internhyran av sin hyresgäst. Kompensationen ska därför återföras till finansförvaltningen (bilaga 5).
12. Beräknade förändringar av personalkostnader inom dels tekniska kontorets administration och dels för vaktmästeriorganisationen med sammanlagt 68,6 tkr har felaktigt
kompenserats 2 gånger. Ett belopp på 68,6 tkr ska därför återföras till finansförvaltningen (bilaga 5).

Justering
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13. I tekniska nämndens budget för 2009 gjordes justering för sänkning av arbetsgivaravgiften med 1 procent samt kostnadseffektivisering med 1,25 %. Viss del av denna justering gällde fastighetsavdelningen och dessa sänkningar har inneburit minskning av
internhyrorna för förvaltningarna i beslutet tidigare i år. I och med att det skett sänkning
av internhyrorna så kan inte neddragningen av tekniska nämndens ram ligga kvar för då
kommer sänkningen två gånger. Tyvärr reglerades inte denna justering för tekniska
nämnden i beslut om internhyrorna tidigare i år och därför ska tekniska nämnden tillföras 680 tkr.
14. I kommunstyrelsens beslut 227/08 fanns en minskning på 217 tkr av ramen för tekniska nämnden. Denna minskning är inte gjord för 2009 och framåt och ska därför återföras till finansförvaltningen.
_____________________
Sänt till:
klk – ekonomistab
samtliga förvaltningar

Justering
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Utdraget bestyrkes
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Diarienummer
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§ 302

Kostnader till följd av svininfluensan – begäran om medel
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag 2009 med 160 000 kronor för ökade
kostnader till följd av svininfluensan avslås.
Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden har 2009-10-15, § 57, beslutat att anhålla hos kommunstyrelsen om
160 000 kronor med hänvisning till fördyrande kostnader till följd av svininfluensan.
Tekniska nämnden hänvisar till att ”förbrukning av engångshandskar, pappershanddukar, handtorkrullar, handsprit och tvål har ökat till följd av uppmaningen att, genom
bättre handhygien, begränsa spridningen av svininfluensa”.
Ekonomistaben har yttrat sig över begäran och föreslår avslag.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben
Tn

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes
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041

§ 303

Anhållan om kompensation för ökade städkostnader
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
Barn- och utbildningsnämnden kompenseras 2009 och åren framöver för ökade städkostnader med 17 200 kronor.
Tillskottet finansieras 2009 och 2010 ur anslaget för kompensation för anslagstyp 1 respektive år. Kompensation för 2011 beaktas i budgeten för 2011.
Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har på grund av om - och tillbyggnader samt verksamhetsförändringar under 2008 och delar av 2009 påförts ökade städkostnader motsvarande 17 200 kronor. Barn- och utbildningsnämnden anhåller därför om kompensation
för 17 200 kronor.
Ekonomistaben har yttrat sig över begäran.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben
Bun

Justering
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LGW

Utdraget bestyrkes
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§ 304

Tillfällig utökning av antalet köpta platser inom
äldreomsorgen – begäran av medel
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att omsorgsnämndens begäran om pengar för
tillfällig utökning av antal köpta platser inom äldreomsorgen med 765 000 kronor behandlas i kommunfullmäktige i samband med 2010 års kompletteringsbudget. Omsorgsnämnden ska aktivt verka för att hålla nämndens budget så långt det är möjligt
utan att bli ålagd ”särskild avgift” till staten.
Beskrivning av ärendet

Antalet icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras till länsstyrelsen.
Antal personer inom äldreomsorgen som väntar på ett permanent vårdboende har ökat
kraftigt. I somras var kön ca 30-40 personer och idag uppgår kön till ca 80 personer.
Ökningen förklaras av Trobecks och Qvarngårdens avveckling.
För att undvika att förvaltningen blir ålagd att betala ”särskild avgift” till staten ber omsorgsnämnden om 765 tkr för att tillfälligt köpa ytterligare 10 platser från och med den
10 november 2009 till och med den 31 december 2009. Platserna kostar 1 500 kronor
per dygn. För dessa 10 platser under 51 dygn blir kostnaden totalt 765 tkr.
Ekonomistaben anser att omsorgsnämnden ska verka för att inte bli ålagd att betala en
”särskild avgift” till staten. Ett eventuellt underskott inom berörd verksamhet får hanteras i samband med att övriga befarade underskott inom omsorgsnämnden behandlas i
2010 års kompletteringsbudget.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben
On

Justering
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§ 305

Intern kontroll 2009 – arbetsmarknad & kompetensutveckling
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutvecklings uppföljning av intern kontroll
2009 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen arbetsmarknad & kompetensutveckling har gjort uppföljning av intern
kontroll 2009.
____________________
Sänt till:
ak

Justering
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§ 306

Utbyggnad av exploateringsområdet Finjasjö Park
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen godkänner att det till tekniska nämnden överförs 4 570 000 kronor
för att slutföra anläggande av allmänna anläggningar för Finjasjö Park.
Finansiering sker ur exploateringsbudgeten.
Beskrivning av ärendet

Exploateringsområdet Finjasjö Park planlades under 2007. Området är ett större, lågt
exploaterat bostadsområde på Finjasjöns östsida, i ett mycket naturskönt och samtidigt
centrumnära område av Hässleholm. Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna upphandlades av tekniska kontoret och Skanska utsågs till totalentreprenör. Gator byggdes
och ledningar grävdes ner. Under arbetets gång flaggade Skanska för att arbetsuppgifter
som inte fanns med i upphandlingen skulle göras. Massberäkningar, som gjorts av konsult som kommunen nyttjat, var felaktiga, mätningar likaså. Samtidigt flaggade tekniska
kontoret för att motkrav fanns mot Skanska för bland annat skador på träd. De nästan 14
miljoner kronor som entreprenaden upphandlats för från början räcker inte. Efter förhandlingar mellan Skanska och tekniska kontoret har ett förslag till förlikning tagits
fram. Detta innebär att det krävs ytterligare 4 570 000 kronor för att nå fram till förlikningen.
Exploateringsavdelningen föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner att denna
summa får nyttjas ur exploateringsbudgeten.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomi- och pa-avdelning
klk – exploateringschef
Tn

Justering
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§ 307

Ansökan om bidrag för att förbättra skolgårdsmiljön på
Röinge skola
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla ansökan om bidrag från Röinge
skolas föräldragrupp med 30 000 kronor.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Beskrivning av ärendet

Föräldraföreningen på Röinge skola har inkommit med en skrivelse med förslag till pedagogisk utveckling av utemiljön. Föräldraföreningen ansöker om bidrag med 30,0 tkr
till att ta göra om och försköna en rabatt på skolgården. Pengarna ska användas till inköp av perenna växter, jord och bark. Förslaget innebär också att föräldrarna till barnen
på skolan står för den tid och arbete som behövs för att ta bort den gamla lekstugan och
anlägga uteplatsen mm.
Enligt kommunens redovisningsreglemente ska omgestaltning/ändring av markanläggningar vara omfattande för att klassificeras som investering. I kommunens ekonomihandbok exemplifieras kriterierna för en investering i markanläggningar: Omgestaltningen/ändringsarbetena ska innebära ”anläggning av nya gångvägar eller ändrad dragning av befintliga, nyanläggning av planteringar och grönytor samt utsmyckning med
vattenspel, konstverk eller andra utsmyckningar”. Ett minimikrav för att åtgärder ska
räknas som investering, är att åtgärderna kostar minst ett basbelopp, dvs ca 42 000 kronor.
Enligt ekonomistabens uppfattning uppfyller inte de åtgärder som avses i Röinge skolas
ansökan de kriterier som krävs för att arbetena ska klassas som investering.
Tekniska kontoret har yttrat sig i ärendet och tillstyrker att åtgärderna enligt ansökan utförs med hänvisning till det stora behovet att fräscha upp skolgårdsmiljön. Tillstyrkan
gäller under förutsättning att tekniska kontoret får full kompensation för drift och underhåll.
Åtgärderna enligt ansökan kan inte klassas som investering. Ekonomistaben föreslår att
Röinge skolas ansökan om bidrag inte beviljas.
____________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben
Röinge skolas föräldraförening
Justering
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§ 308

Fritidsnämndens och räddningstjänstens interna kontrollplan
för 2009
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Fritidsnämndens interna kontrollplan för 2009 tas emot.
Räddningstjänstens interna kontrollplan för 2009 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I kommunstyrelsen den 20 maj 2009 § 116 fick räddningstjänsten i uppdrag att
komplettera sin interna kontrollplan med verksamhetskontroller och därefter skicka in
den kompletterade planen till ekonomistaben, för beredning av nytt ärende till kommunstyrelsen. Räddningstjänsten har nu kompletterat sin plan med två kontrollmoment
inom sitt verksamhetsområde.
Även fritidsnämnden fick i uppdrag att komplettera sin interna kontrollplan med verksamhetskontroller. Fritidsnämnden skickade in sin plan inklusive nämndsprotokoll, men
av någon anledning kom de handlingarna inte med i beslutsunderlaget som lämnades in
med ärende 2009/104.
__________________
Sänt till:
klk – ekonomistaben
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Diarienummer

2009-12-02
2009/854
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§ 309

Kommunövergripande EU-strategi – antagande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Förslaget till kommunövergripande EU-strategi antas.
Beskrivning av ärendet

Syftet med EU-strategin är att få till stånd en gemensam, uppföljningsbar struktur för
det EU-arbete som pågår i kommunens förvaltningar och bolag, samt att klargöra ansvarsområden och uppdrag inom området för EU-frågor och utveckling av EU-projekt.
Målsättningen med kommunens EU-arbete är att höja kompetensen och öka kunskapsutbytet i organisationen samt att verka för att EU-finansiering blir en bidragande del i
verksamhetsutvecklingen.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklings- och planeringsstab

Justering

UW

LGW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

18 (19)

Diarienummer

2009-12-02
2009/870

251

§ 310

Tillfällig sänkning av markpris inom Läreda nordost i
Hässleholm
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
Från och med detta beslut är justerat till och med 2010-12-31 reduceras markpriset
inom industriområdet Läreda nordost med 50 kronor per m² till 150 kronor per m² inom
område 1, till 125 kronor per m² inom område 2 och till 100 kronor per m² inom område
3 för köpeavtal som tecknas under denna tid.
Beskrivning av ärendet

Kommunen gör en speciell satsning för att stimulera fler företagsetableringar i Hässleholms kommun. En tillfällig reducering av markpriset på industriområdet Läreda nordost föreslås därför med 50 kronor per m².
Industriområdet Läreda nordost färdigställdes för ett par år sedan då också markpriset
antogs av kommunstyrelsen 2008-03-05 § 24. Gatan byggdes ut och området gjordes
klart för inflyttning av industrier. Inom området har hittills ett större företag etablerat
sig samtidigt som andra har visat intresse men inte kommit så långt att de förvärvat
mark.
___________________
Sänt till:
klk – exploateringschef
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§ 311

Förvaltning och utbyggnad av Hässleholms kommuns
bredbandsinfrastruktur
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:
1. Exploateringschefen får i uppdrag att ta fram förslag till markavtal där det ställs
krav på att motparten förlägger ett tomrör för kommunens räkning.
2. Exploateringschefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ersättningsregler när ett
kommunalt bolag eller annan extern part förlägger tomrör för kommunens räkning.
3. Kanslichefen får i uppdrag att utreda möjligheten att samla ägande av alla kommunal bredbandsinfrastruktur under Hässleholms kommun.
4. Kanslichefen får i uppdrag att ta fram förslag till policy för uthyrning/försäljning av
bredbandsinfrastruktur.
5. Kanslichefen får i uppdrag att ta fram förslag till prislista för uthyrning/försäljning
av bredbandsinfrastruktur.
6. IT-strategen får i uppdrag att samordna ovanstående aktiviteter.
7. Punkterna 1-5 redovisas senast 2010-04-30.
8. IT-strategen får i uppdrag att återkomma under våren 2010 beträffande följande
punkter:
a. Ta fram en strategi för hur behovet av telefoni/bredband/TV ska säkras i
samband med översikts- och detaljplanering.
b. Ta fram en plan för utbyggnad av ett bredbandsnät i Hässleholm, med
utgångspunkt från befintlig infrastruktur.
c. Inleda förhandlingar med intresserade företag med målet att teckna avtal om
drift av ett öppet, kommunägt bredbandsnät och om leverans av ett brett
tjänsteutbud till konkurrenskraftiga priser.
Beskrivning av ärendet

Utbyggnaden av bredband via telestationerna är inne i ett slutskede. Nu efterfrågas
tjänster med krav på högre hastigheter, framförallt i tätorterna. Det är angeläget att
Hässleholms kommun samordnar befintliga resurser och planerar för utbyggnad och
drift av ett fiberbaserat nät, så att denna efterfrågan kan tillgodoses.
____________________
Sänt till:
klk – exploateringschef
klk – kanslichef
klk – IT-strateg
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