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Diarienummer

2008-09-17
2008/35

257

§ 218

Förköpsrätt av fastigheten Hässleholm Oden 7 samt prövning
enligt lagen om förvärv av fastigheter m m (tillståndslagen)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
Kommunen inte ska utnyttja sin förköpsrätt beträffande fastigheten Hässleholm Oden 7.
Kommunen inte ska begära förvärvsprövning beträffande fastigheten.
Beskrivning av ärendet

Fastigheten Hässleholm Oden 7, har försålts/förvärvats enligt inkommet köpekontrakt.
____________________
Sänt till:
Sökande

Justering
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2008-09-17
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§ 219

Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte påkalla prövning hos hyresnämnden.
Beskrivning av ärendet

Property Group Holding Skånefastigheter AB förvärvar från Property Goup Holding
Fastighetsförvaltning Malmö AB samtliga aktier i PG Skånefastigheter AB.
Bolaget är lagfaren ägare till följande fastigheter i Hässleholms kommun:
Bokeberg 22, Fredentorp 4 och 5, Lille Mats 1, Midgård 5, Repslagaren 10 och
dessutom i egenskap av kommanditdelägare i Kommanditbolaget Färgaren 6,
Hässleholm, indirekt ägare till fastigheten Färgaren 6.
_____________________
Sänt till:
sökanden

Justering
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§ 220

Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter m m
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte påkalla prövning hos hyresnämnden.
Beskrivning av ärendet

Property Group Holding Fastighetsförvaltning Skåne AB förvärvar från Property Group
Holding Fastighetsförvaltning Malmö AB samtliga aktier i PG Fastighetsförvaltning
Skåne AB.
Bolaget är lagfaren ägare till följande fastigheter:
Kronan 16 och 17, Repslagaren 6, Vänhem 12, Örtagården 7 och 9, samt dessutom i
egenskap av komplementär i Kommanditbolaget Färgaren 6, Hässleholm, indirekt
Hässleholm Färgaren 6 i Hässleholms kommun.
_____________________
Sänt till:
sökanden

Justering
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§ 221

Anhållan om tilläggsanslag från omsorgsnämnden för inköpta
platser psykiatri, äldreomsorg samt ökade kostnader för
livsmedel och drivmedel
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Anhållan om tilläggsanslag på 10 941 600 kronor avslås.
Reservation
Lena Wallentheim deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden begär 2008 tilläggsanslag på 10 941 600 kronor. Bakgrunden är
följande:
Antalet köpta psykiatriplatser har ökat med cirka 12 platser från våren 2007 till 52
platser våren 2008. Verksamhetens bedömning är att 10 personer som idag är placerade
hos privata vårdgivare ska kunna flytta till egen bostad med boendestöd.
Förutsättningen är dock att dessa personer ska kunna erbjudas bostad på den öppna
bostadsmarknaden. Under resterande del av år 2008 bedömer omsorgsnämnden dock att
detta inte är realistiskt, därför begärs ett tilläggsanslag på 4 607 600 kr.
Antalet budgeterade platser i äldreomsorgen är 120 stycken. Antalet köpta platser per
den 30 juni 2008 var 142 stycken. Verksamhetens bedömning är att kunna minska 15
köpta platser i äldreomsorgen på årsbasis. Färre platser innebär ökade hemtjänstinsatser.
En köpt äldreomsorgsplats kostar i genomsnitt 1 300 kronor/dygn. Det skulle innebära
en kostnadsminskning med 4 634 tkr om antalet köpta äldreomsorgsplatser minskar
med 15, samt en utökning av hemtjänsttimmar. Under resterande del av år 2008
bedömer omsorgsnämnden dock att detta inte är realistiskt, därför begärs ett
tilläggsanslag på 4 633 980 kr.
Livsmedelskostnaderna har ökat med cirka 13,9 procent mellan januari – juni 2008 i
jämförelse med motsvarande tid 2007. Livsmedelskostnaderna beräknas således öka
med cirka 1 400 000 kr på helårsbasis i jämförelse med 2007.
Omsorgsförvaltningen har idag 80 bilar inklusive bussar och 5 biogasbilar som
tillkommit under 2008. Drivmedelskostnaderna har ökat med cirka 21,4 procent mellan
januari – juni 2008 i jämförelse med motsvarande tid 2007. Drivmedelskostnaderna
beräknas således öka med cirka 300 000 kr på helårsbasis i förhållande till 2007.
Justering
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Diarienummer

2008-09-17
forts § 221

2008/570

041

Av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges anslag till oförutsedda behov återstår
cirka 253 000 kr. Delårsbokslutet visar på ett förväntat helårsresultat på -9 mnkr. Med
hänvisning till detta föreslår ekonomikontoret att inga ytterligare medel anslås till
omsorgsnämnden för inköpta platser psykiatri, äldreomsorg samt ökade kostnader för
livsmedel och drivmedel.
____________________
Sänt till
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Justering
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§ 222

Utdelning ur stiftelserna Jöns Jönssons donationsfond och
Anna Åkessons donationsfond
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Bergmanska förskolan i Vinslöv ett bidrag på
20 000 kronor för förskönande av utemiljön.
Beskrivning av ärendet

Bergmanska förskolan i Vinslöv har ansökt om medel ur stiftelserna Jöns Jönssons
donationsfond och Anna Åkessons donationsfond. Man vill försköna utemiljön genom
inköp av utemöbler och parasoller. Kostnaden beräknas till 20 000 kronor.
Enligt stiftelsens testamente får räntan användas till samhällets förskönande i Vinslövs
municipalsamhälle. Disponibelt kapital att dela ut är 20 000 kronor.
____________________
Sänt till:
ek

Justering
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059

§ 223

Förlängning av avtal – Skyddskläder, skor, arbetshandskar,
Ref: RAM 07/10
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förlängning av avtalet med Ahlsell AB,
Helsingborg beträffande artiklar inom skyddskläder, skor och arbetshandskar för tiden
2008-10-01 – 2010-09-30.
Beskrivning av ärendet

Det nuvarande avtalet med Ahlsell AB, Helsingborg beträffande artiklar inom
skyddskläder, skor, arbetshandskar upphör att gälla 2008-09-30.
Beslut togs i kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-12, § 248 att teckna avtal under
ett år framåt från avtalstecknandet, med rätt för köparen att förlänga avtalen ytterligare
två år. Avtalstecknandet är 2007-10-15 avseende skyddskläder, skor, arbetshandskar.
Ahlsell AB har aviserat en prishöjning på cirka 4 % på samtliga produkter.
Samråd har skett med arbetsledare på tekniska kontoret samt sektionschef på tekniska
kontoret och de förordar förlängning av avtalet.
____________________
Sänt till:
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§ 224

Upphandling av Företagshälsovård, ref: RAM 08/16
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att avtal tecknas med Hälsoringen Arbetsliv
AB, Hässleholm som leverantör av företagshälsovård för tiden 2009-01-01 – 2010-1231 med möjlighet för kommunen till två års förlängning.
Beskrivning av ärendet

Upphandlingen omfattar inköp av företagshälsovård för anställda inom Hässleholms
kommun, för två års behov med möjlighet för kommunen till två års förlängning.
Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling (B-tjänst), i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling. Annonsering har skett i AnbudsJournalen samt på
kommunens hemsida.
Hässleholms kommun har avsatt 1 785 000 kronor i budget för 2008. Utöver detta
köptes tilläggstjänster för cirka 300 000 kronor exklusive mervärdesskatt under 2007.
Vid anbudstidens utgång har 4 anbudssvar lämnats.
____________________
Sänt till:
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Diarienummer
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§ 225

Detaljplan för Ballingslöv 5:96 med flera – samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker förslag till detaljplan för Ballingslöv 5:96
med flera.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till detaljplan för Ballingslöv 5:96 m fl, Ballingslövs tätort, Hässleholms
kommun, Skåne län upprättat i augusti 2008 är nu föremål för samråd med berörda
sakägare och myndigheter.
Planområdet ligger i centrala Ballingslöv och omfattar kvarteret mellan Hagagatan,
Solhällsgatan, Martin P Nilsons väg och Ballingslöv AB. Ballingslöv 2:17 och 5:26 i
kvarteren intill ingår också i planområdet.
Detaljplanens syfte är att förändra markanvändningen vid brandstationen till
centrumändamål, kontor och undervisning samt parkering på Ballingslöv 2:17 i
anslutande kvarter.
Planen syftar också till att räta upp Solhällsgatans anslutning till Martin P Nilssons väg
för att få bättre sikt i korsningen.
Planområdet är delvis bebyggt och förutom brandstationen finns även ett par äldre villor
som idag inrymmer kontor och matsal tillhörande Ballingslöv AB. Dessa byggnader
föreslås få utbyggnadsmöjlighet.
____________________
Sänt till:
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§ 226

Detaljplan för del av Tostarp 2:1, Skyrup – programsamråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker programförslaget ”Detaljplan för del av
Tostarp 2:1”, Skyrup.
Beskrivning av ärendet

Ett programförslag till ”Detaljplan för del av Tostarp 2:1, Skyrup är föremål för samråd
med berörda sakägare och myndigheter.
Planområdet ligger cirka 400 meter från Finjasjön, längs med Herrgårdsvägen, med
närhet till golfbana och natur. Området omfattar en yta av cirka 3 hektar. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 18 stycken friliggande enbostadshus
samt att anlägga en ny lokalgata för angöring av tomterna.
____________________
Sänt till:
Bn
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§ 227

Hävande av detaljplan för del av Ballingslöv 1:3 – samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker förslaget till hävande av del av detaljplan
för del av Ballingslöv 1:3, Ballingslövs tätort.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till hävande av del av detaljplan för del av Ballingslöv 1:3, Ballingslövs
tätort är föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter.
Planområdet ligger i den sydvästra delen av Ballingslövs tätort, längs med Martin P
Nilssons väg och Almaåvägen. Hävandet omfattar ett 3 200 m² stort område som idag
är jordbruksmark.
Planen syftar till att häva del av en större detaljplan från 1950, då området ej har
exploaterats Aktuell detaljplan medger byggnation av bostäder på området vilket inte
anses vara aktuellt.
____________________
Sänt till:
Bn

Justering

BAT

LO
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§ 228

Hävande av del av detaljplan för del av Porrarp 1:15 – samråd
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker förslaget till hävande av del av detaljplan
för del av Porrarp 1:15.
Beskrivning av ärendet

Ett förslag till hävande av del av detaljplan för del av Porrarp 1:15 är föremål för
samråd med berörda sakägare och myndigheter.
Planområdet ligger i den sydöstra delen av Porrarp och omfattar fastigheten Porrarp
1:47 samt del av Porrarp 1:15. Området som omfattas av hävandet är cirka 6 200 m²
stort och utgörs av en villatomt och ett mindre skogsområde.
Planen syftar till att häva en del av en större detaljplan från 1968. Bakgrunden till
hävandet är en fastighetsreglering som innebär att en del av Porrarp 1:15 läggs till
Porrarp 1:47. Gällande plan anger området som kvartersmark för bostäder och park
eller plantering.
_____________________
Sänt till:
Bn

Justering
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§ 229

Avgiftsfri Musik & Kulturskola – svar på motion
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande 2008-0228, § 29.
Yrkanden

Lena Wallentheim, s, yrkar bifall till motionen.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels bifall och dels avslag på framlagt förslag och
finner att motionen ska avslås.
Reservation

Lena Wallentheim, s, reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Willy Ohlsson har lämnat in en motion om att musikskolan bör vara avgiftsfri så att alla
elever kan gå där. Inte bara barn till föräldrar med bra ekonomi ska ha möjlighet att gå i
musik- och kulturskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut 2008-02-28, § 29 föreslagit att motionen
avslås.
Bilaga: Motionen
____________________
Sänt till:
Bun

Justering
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§ 230

EU-direktkontor – ansökan om
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Hässleholms kommun ska ansöka om
att få bli värdorganisation för ett Europa Direktkontor.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att formulera en ansökan i enlighet med
föreliggande förslag.
Beskrivning av ärendet

Europeiska Kommissionens generaldirektorat för kommunikation erbjuder intresserade
värdorganisationer att ansöka om ett Europa Direkt kontor. Ansökningen måste vara
inkommen senast den 26 september 2008 och verksamheten börjar den 1 januari 2009.
Ett Europa Direktkontor beviljas av EU-kommissionen för fyra år i taget, perioden är
2009 till 2012.
Ett Europa Direktkontor ger Hässleholm ett officiellt erkännande som
”Europakommun”. Huvudinriktningen för Europa Direktkontoret ska vara mot
kompetensutveckling i Europakunskap i gymnasieskolor och att ett samarbete med
Malmö högskolas Europalinje ska etableras. En informationsportal ska finnas på
biblioteket och där ska både allmänhet och skolor kunna finna aktuell
Europainformation. Kontor ska även kunna informera allmänt om EU och vara det
administrativa stödet för Europaforum Hässleholm.
Beräknade kostnader för ett Europa Direktkontor uppgår till ca 520 000 kronor/år.
Kostnaderna baseras på en heltidsanställd personal, lokalkostnader och vissa OH
kostnader (utskick, material o dyl.). De värdorganisationer som väljs ut kommer att
kunna få ett årligt verksamhetsbidrag från Kommissionen. Bidraget betalas ut som
engångsbelopp på mellan 12 000 euro och 25 000 euro per Informationskontor.
Bidraget kan motsvara högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna för
verksamheten.
____________________
Sänt till:
klk – utvecklingschef
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§ 231

Om- och tillbyggnad av Backstugans förskola, Stoby –
antagande av anbud
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Håkan Nilssons Entreprenad AB:s
anbud på 8 373 000 kronor för utförande av generalentreprenaden.
En projektkostnad om 10 960 000 kronor godkänns.
5 325 000 kronor ianspråktas från anslag för om- och tillbyggnad av Backstugans
förskola, projektnr 47604, och återstoden 5 635 000 kronor finansieras i 2009 års
investeringsbudget.
Till tekniska nämndens investeringsbudget för 2009 tillförs 400 000 kronor för
kökskompletteringen inom Stoby skola.
Starttillstånd ges för projektet.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har i samråd barn- och utbildningsförvaltningen projekterat
för en om- och tillbyggnad av Backstugans förskola med en avdelning samt ett nytt
tillagningsköks som betjänar både förskolan och Stoby skola.
Kommunledningskontoret har vid tidigare förstudieskede kostnadsbedömt
projektbudgeten för förskolan och dess tillagningskök till 9,2 miljoner kronor och
komplettering av kök inom Stoby skola till 400 000 kronor.
Kommunledningskontoret har infordrat anbud för om- och tillbyggnadsarbetena,
exklusive kök inom Stoby skola, som en generalentreprenad. Entreprenadsumman
uppgår till 8 373 000 kronor och den totala kostnaden för projektet, exklusive
kökskompletteringen på Stoby skola, blir 10 960 000 kronor. I anbudssummorna ingår
inga underhållsarbeten.
I året investeringsbudget finns det avsatt 5 325 000 kronor för projektets genomförande
och resterande 5 635 000 kronor föreslås finansieras i 2009 års investeringsbudget.
____________________
Sänt till:
klk – lokalförs.avd
klk – ekonomisekr
tk
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§ 232

Om- och tillbyggnad av Hästhovens förskola, Hästveda –
antagande av anbud
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Göinge Bygg & Fastighet AB:s anbud
på 12 300 000 kronor för utförande av generalentreprenaden.
En projektkostnad om 15 900 000 kronor godkänns.
13 675 000 kronor från anslag för om- och tillbyggnad av Hästhovens förskola,
projektnr 47601. och återstoden 2 225 000 kronor finansieras i 2009 års
investeringsbudget.
Starttillstånd ges för projektet.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
projekterat för en om- och tillbyggnad av Hästhovens förskola med två avdelningar
samt mottagningskök.
Kommunledningskontoret har vid tidigare förstudieskede kostnadsbedömt en
projektbudget till 14 555 000 kronor.
Kommunledningskontoret har infordrat anbud för om- och tillbyggnadsarbetena som
generalentreprenad. Entreprenadsumman uppgår till 12,3 miljoner kronor och den totala
kostnaden för projektet blir 15,9 miljoner kronor. I anbudssummorna ingår inga
underhållsarbeten.
I året investeringsbudget finns det avsatt 13 675 000 kronor för projektets
genomförande och resterande 2 225 000 kronor föreslås finansieras i 2009 års budget.
____________________
Sänt till:
klk – lokalförsavd
klk – ekonomisekr
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Bad i Hässleholms tätort
Muntlig information ges om pågående utredning.
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§ 234

Revisorernas granskning av samverkan inom turism och
näringsliv – svar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:
Svaret på rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Revisionen har lämnat sin rapport angående granskning av samverkan inom turism och
näringsliv daterad 2008-01-17.
Kommunledningskontorets näringslivschef och turistchef svarade 2008-08-22 att de
inte har något att erinra mot analysen.
____________________
Sänt till:
Revisorerna
klk – turistchef
klk – näringslivschef
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§ 235

Sammanläggning av Hässleholm Fjärrvärme AB och
Hässleholms Renhållare AB – bolagsordning med mera
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Fusionen av bolagen ska ske genom att Hässleholm Fjärrvärme AB övertar samtliga
tillgångar och skulder i Hässleholms Renhållare AB.
Bolagsordningen för bolaget efter genomförd fusion godkänns.
Ägardirektivet godkänns.
Vederlaget för övertagandet fastställs till 28 miljoner kronor.
Ny styrelse väljs att leda sammanläggningen under hösten 2008.
Styrelserna i Hässleholm Fjärrvärme AB och Hässleholms Renhållare AB entledigas
från det datum då Bolagsverket meddelar tillstånd att verkställa att Hässleholms
Renhållare AB är upplöst.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslöt den 26 maj 2008, § 76, att de av kommunen helägda bolagen
Hässleholms Fjärrvärme AB och Hässleholms Renhållare AB ska läggas samman
genom fusion.
Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till fullmäktige med bland
annat förslag till bolagsordning och ägardirektiv.
Ett förslag till bolagsordning, baserat på Sveriges kommuners och Landstings förslag
enligt nya aktiebolagslagen, har tagits fram. Hänsyn har i övrigt tagits till nuvarande
bolagsordningar för de båda aktuella bolagen.
Kommunen har ett ägardirektiv gemensamt för samtliga kommunala bolag. I detta har
ändring gjorts endast i de delar som särskilt berör de aktuella två bolagen.
Fusionen föreslås ske på så sätt att Hässleholms Fjärrvärme AB köper aktierna i
Hässleholms Renhållare AB för 28 miljoner kronor.
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Styrelsen för det nya bolaget föreslås bli vald i oktober 2008 och ges i uppdrag att leda
arbetet med sammanläggningen. Den nya styrelsen tillträder i och med att fusionen är
registrerad. Entledigande av de tidigare styrelseledamöterna sker från samma datum.
Denna tidpunkt är planerad till 2008-12-31.
Sammanläggningen MBL-förhandlades 2008-04-04. Ytterligare MBL-förhandling
krävs enligt uppgift från personalkontoret först i samband med att personalen ska ingå i
samma bolag.
____________________
Sänt till:
HFAB
HÄRAB
Kfs
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§ 236

Godkännande av investeringsbeslut och kommunens
borgensåtagande avseende biobränslepanna på Beleverket i
Hässleholm
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Det godkänns att Hässleholm Fjärrvärme AB investerar i biobränslepanna.
Hässleholms kommun går i borgen för banklån motsvarande 170 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Hässleholm Fjärrvärme AB producerar idag cirka 210 GWh värme per år vid
Beleverket. Jämfört med 2003, då ”avfallspannan togs i drift, är detta en ökning med
cirka 50 GWh. Ökningen beror på en betydande satsning på utbyggnaden av
fjärrvärmenätet.
Under dessa fem år har HFAB anslutit cirka 1 100 villor och 115 stora fastigheter i
Hässleholm (Tyringe är ej inräknat). Det innebär att fastigheterna i den del av tätorten
som är ekonomiskt skäliga att bygga ut är i stort sett ansluta. Sammanlagt är totalt 460
större fastigheter och cirka 1 800 villor anslutna vid årets slut (i Hässleholm).
HFAB har utrett olika pannalternativ och kommit fram till att det mest ekonomiskt
fördelaktiga fär en ny hetvattenpanna (biobränslepanna) med rökgaskondensor med en
total effekt på cirka 20-25 MW. Kraftvärme (panna med ångturbin) är inte lönsamt då
elproduktionen blir för liten i förhållande till den merkostnaden för en dylik anläggning.
Investeringen av en ny hetvattenpanna enligt ovan beräknas till 160 miljoner kronor
(inklusive räntor, kringkostnader såsom ny kulvert, anslutning till befintligt pumprum,
flyttning av befintlig kulvert, rivning del av flisbyggnad, el-anslutning, markarbete,
avlopp, konsult samt oförutsett).
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Styrelsen i HFAB har den 1 september 2008 beslutat att ge VD och styrelseordförande i
uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen om en hemställan hos kommunfullmäktige att
kommunen går i borgen för ett banklån motsvarande 170 miljoner kronor avseende
investering av ny biobränslepanna.
____________________
Sänt till:
HFAB
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§ 237

Anställande av upphandlingschef
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anställa Rikard Muth som
upphandlingschef från och med den 15 december 2008.
Beskrivning av ärendet

Tjänsten som upphandlingschef har varit utannonserad. Arton personer har sökt
tjänsten.
Ekonomikontoret föreslår Rikard Muth till tjänsten.
____________________
Sänt till
ek
pk
Rikard Muth
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Upphandling av kapitalförvaltning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att DnB NOR Asset Management AB
(Carlson Investment Management ) får uppdraget att förvalta såväl portföljen med
nordiska aktier som portföljen med räntebärande papper.
Beskrivning av ärendet

Upphandling av förvaltare för kommunens pensionskapital har gjorts genom
annonsering på Allegos hemsida. Vid anbudstidens utgång 2008-07-23 hade 15 offerter
inkommit. Inkomna offerter framgår av bilaga 1. På grund av brister i formalia har 2 av
de inlämnade offerterna diskvalificerats.
Tre förvaltare för varje tillgångsslag (nordiska aktier, räntebärande värdepapper och
strukturerade produkter) har inbjudits till fördjupade intervjuer.
Ekonomikontoret har använt ett konsultföretag, Thuninvest, för hjälp med
utvärderingen av anbuden. Detta gäller såväl urvalet för att kallas intervju som det
slutliga valet av vem som ska vara förvaltare.
____________________
Sänt till:
ek
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Avtackning
Ordföranden avtackar kommunalrådet Lars Olsson på hans sista sammanträde med
arbetsutskottet.
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