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§ 109 Dnr 2020-00008  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Jörgen Johnsson (M) till 
att justera dagens protokoll.      
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§ 110 Dnr 2020-00009  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-06-17.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen. 
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§ 111 Dnr 2020-00330  

Information om affärsplan för Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB (NSVA AB) 

Sammanfattning 

Ulf Thysell, VD NSVA AB, informerade om affärsplan 2021-2023. 
 
Visionen (vad vi vill uppnå):  
NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av 
vattenrelaterade frågor i Nordvästra Skåne.  
 
Våra strategiska mål för att röra oss mot Visionen är 
 • Att våra reningsverk klarar villkor och utsläppskrav, vilket redovisas i 
bolagets miljöredovisning 
 • Att det dricksvatten vi levererar uppfyller Livsmedelsverkets villkor 
 • Att våra ledningsnät uppfyller de dimensioneringskrav som gäller 
 • Att vi planerar och är redo för framtida utmaningar såsom kraftigare regn, 
stigande havsnivåer, sämre råvatten, ökande vattenförbrukning och krav på 
rening av fler ämnen i våra reningsverk 
. • Att va-systemen och vår verksamhet är långsiktigt hållbara och det mäter 
vi genom att vara gula eller gröna i alla parametrar i Svenskt Vattens 
Hållbarhetsindex.  
 
De mål vi sätter upp i vår Affärsplan för drift, underhåll och utveckling av de 
allmänna vaanläggningarna följer våra strategier och leder oss mot vår 
Vision. 
 

      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ulf Thysell, NSVA AB 
Diariet      
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§ 112 Dnr 2020-00331  

Information om personalfrågor inför budget 2021 

 

Sammanfattning 

HR-chef Karolina Larsson informerade inför budget 2021 om bakgrund, 
nuläget och framtida utmaningar utifrån: 
     
Statistik och nyckeltal 

- Sjuktal 2017-2019  
- Kostnader företagshälsovård 2017-2019 
- Kompetensförsörjning 
- Utfall löneöversyn 2017-2019, lönekostnader, löneutveckling 
- Personalomsättning  

 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Karolina Larsson 
Diariet      
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§ 113 Dnr 2020-00332  

Remiss av förslag på flytt av kostenheten 

Sammanfattning 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet till tekniska förvaltningen utretts. 
Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att genomföra en sådan flytt samtidigt som det saknas 
vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- och 
omsorgsförvaltningen.  

   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Klas Nilsson, 2020-06-03  
Utredning, Omorganisering Kostenheten, 2020-03-27 
Presentation för vård- och omsorgsnämnden, 2020-06-01 
  

 

Ärendet 

Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet över till tekniska förvaltningen utretts. 

Av utredningen framgår det att kommunens kostproduktion historiskt sett 
har organiserats på olika sätt och att enheten har befunnit sig under flera 
olika förvaltningar. Sedan 2010 ligger den under vård- och 
omsorgsförvaltningen samtidigt som den största delen av kostproduktionen 
sker på eller för kommunens förskolor och grundskolor. Vård- och 
omsorgsförvaltningen är med andra ord såväl köpare av kostenhetens 
tjänster som säljare av dessa, i det senare fallet till barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Utredningen lyfter fram starka argument för en omorganisering av 
kostenheten under tekniska förvaltning:  
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För det första sysslar kostenheten inte med ’vårdfrågor’ utan med 
kommunala stödtjänster. Enheten har därför mer gemensamt med tekniska 
förvaltningens kärnverksamheter (till exempel lokalvård) än med vård- och 
omsorg. En flytt skulle möjliggöra central styrning och samordning av 
kommunens stödtjänster, liksom en bättre koordinering av drift, underhåll 
och investeringar. Kostenhetens chef skulle dessutom finna större 
tillhörighet i tekniska förvaltningens ledningsgrupp än hen gör idag, under 
vård- och omsorgsförvaltningen. 

För det andra skulle en flytt av enheten till den tekniska förvaltningen 
renodla och förtydliga köpar- och säljarorganisationen. Kostenheten skulle 
inte längre ligga under en av sina köpare. 

Det är värt att notera att den föreslagna omorganiseringen inte förändrar 
vare sig nämndernas respektive budget eller villkoren för enhetens 
medarbetare. Kostenheten har idag en nollbudget och även om denna 
skulle redovisas under tekniska förvaltningen istället vård- och 
omsorgsförvaltningen sker det ingen nettoförändring på ramen. En 
organisatorisk förflyttning skulle inte heller medföra någon betydande 
omställning för enhetens anställda i deras dagliga arbete. För att minimera 
risken att denna förändring upplevs som otrygg är det dock viktigt med 
fortlöpande dialog, transparens och delaktighet. Både kostenheten och 
tekniska förvaltningen kommer därför genomföra risk- och 
konsekvensanalyser tillsammans med medarbetare och skyddsombud. 

Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att flytta kostenheten till tekniska förvaltningen samtidigt 
som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- 
och omsorgsförvaltningen. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta:  

att översända förvaltningens förslag på en flytt av kostenheten från vård- 
och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen på remiss till  

• vård- och omsorgsnämnden 

• tekniska nämnden 

• barn- och utbildningsnämnden  

med begäran om att nämnderna lämnar in sina synpunkter i ärendet till 
kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:  
att översända förvaltningens förslag på en flytt av kostenheten från vård- 
och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen på remiss till  

• vård- och omsorgsnämnden 

• tekniska nämnden 

• barn- och utbildningsnämnden  

med begäran om att nämnderna lämnar in sina synpunkter i ärendet till 
kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020. 

   
 

 

Beslutet skickas till: 
Klas Nilsson 
Vård- och omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet 
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§ 114 Dnr 2020-00333  

Avsiktsförklaring Hemsö Fastighets AB 

Sammanfattning 

Hemsö Fastighets AB (Hemsö) har kontaktat Bjuvs kommun och uttryckt sitt 
intresse för att bidra till utvecklingen av samhällslokaler i kommunen. 
Kommunstyrelsens förvaltning har av den politiska majoriteten fått i uppdrag 
att ta fram en avsiktsförklaring med Hemsö. Bjuvs kommun har behov av 
verksamhetslokaler de kommande åren. Kommunen söker därför 
samarbetspartners som på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt kan bidra till 
kommunens utveckling genom att bygga och drifta verksamhetslokaler. 
Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat på att äga, förvalta och utveckla 
samhällsfastigheter. Kommunen och Hemsö för diskussioner avseende 
markanvisning för utveckling av samhällsservice i Bjuvs kommun. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att avsiktsförklaringen godkänns och 
att förvaltningen kan arbeta vidare med Hemsö i enlighet med 
avsiktsförklaringens intentioner.  
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kanslichef Julia Pietrek, 2020-06-04 
Avsiktsförklaring mellan Bjuvs kommun och Hemsö Fastighets AB 
  

 

Ärendet 

Hemsö har kontaktat Bjuvs kommun och uttryckt sitt intresse för att bidra till 
utvecklingen av samhällslokaler i kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning 
har av den politiska majoriteten fått i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring 
med Hemsö. Bjuvs kommun har behov av verksamhetslokaler de 
kommande åren. Kommunen söker därför samarbetspartners som på ett 
kvalitativt och ekonomiskt sätt kan bidra till kommunens utveckling genom 
att bygga och drifta verksamhetslokaler. Hemsö är ett fastighetsbolag som 
är inriktat på att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. 
Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men även i Finland och 
Tyskland. Beståndet uppgår idag till 57 miljarder kronor. Hemsös 
majoritetsägare är Tredje AP-fonden.  
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Kommunen och Hemsö för diskussioner avseende markanvisning för 
utveckling av samhällsservice i Bjuvs kommun. De projekt som är aktuella 
för förhandling är bibliotek på Medborgaren 1 respektive en nybyggnation av 
förskola på Sellebergaområdet.  
 
Bibliotek på Medborgaren 1 Projektet avser hela eller delar av fastigheten 
Medborgaren 1. Bibliotekets ytbehov utgår från verksamhetens 
lokalprogram. Förutom lokaler för bibliotek vill parterna verka för kontor och 
möteslokaler i anslutning till biblioteket. Genomförande av projektet 
förutsätter en ny detaljplan för området samt en rivning av befintliga 
byggnader på fastigheten. Inom projektet vill parterna även verka för 
bostadsbebyggelse med lokaler i bottenplan uppförs inom fastigheten.  

 
Förskola Selleberga Avser byggnation av en ny förskola med 6 avdelningar 
inom stadsutvecklingsområdet Sellebergas första etapp. Kommunen är 
öppen för privat utförare om det finns kommersiellt underlag. Genomförande 
av projektet förutsätter en ny detaljplan för området. 
 
Intentionen är att hyresavtal ska tecknas med kommunen som hyresgäst i 
ett långsiktigt hyresförhållande (preliminär avtalslängd 25 år med 
indexering).  
 
Juridiska förutsättningar 
 
Det som nu är föremål för politiskt beslut är en avsiktsförklaring. En 
avsiktsförklaring är normalt inte juridiskt bindande utan används i sådana 
fall när den planerade affären är omfattande och innebär längre 
förberedande förhandlingar. Den aktuella avsiktsförklaringen gäller till och 
med 2021-12-31. Om parterna inte har enats om ett avtal eller om en 
förlängning av en tidsfrist kommer avsiktsförklaringen automatiskt upphöra 
att gälla vid denna tidpunkt.  
 
Om avsiktsförklaringen så småningom skulle mynna ut i ett avtal om 
markförsäljning till Hemsö behöver det i avtal säkerställas att försäljningen 
sker till marknadspris.  
 
Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm vid 
försäljning av kommunal mark. EU:s statsstödsregler ska säkerställa att 
kommunen inte ska sälja fast egendom till ett pris som understiger 
marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset. För att 
markförsäljningen ska ske i enlighet med kommunallagen och EU:s 
statsstödsregler krävs oberoende värderingar för att säkerställa att affärerna 
sker på marknadsmässiga grunder.  
 
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är inte tillämplig när 
kommunen säljer mark. Det är dock nödvändigt att genomföra offentlig 
upphandling avseende den delen av ett eventuellt kommande avtal som 
utgör byggentreprenad. Kommunen och Hemsö är införstådda med att LOU 
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ska tillämpas avseende kontrakt som kan anses utgöra byggentreprenad. 
Att LOU ska följas har redan nu tagits in i avsiktsförklaringen.  
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna avsiktsförklaringen mellan 
Bjuvs kommun och Hemsö och att ge kommunstyrelsens ordförande, eller 
dennes ersättare,  i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.  
  
 

Yrkanden 

Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder (S) och Alf Nilsson (S) yrkar avslag till 
förvaltningens förslag. 

Claes Osslén (SD) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och på 
avslagsyrkandet, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 
JA = förvaltningens förslag NEJ = avslagsyrkandet 

 

Omröstningsresultat  

JA: Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M), Mikael Henrysson (SD) 
NEJ: Ulrika Thulin (S), Alf Nilsson (S) och Kenneth Bolinder (S) 
 

Utfall 3 – 3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i:      

JA: 4 röster          

NEJ: 3 röster                                               

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (20) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna avsiktsförklaringen mellan Bjuvs kommun och Hemsö och att ge 
kommunstyrelsens ordförande, eller dennes ersättare,  i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen.  
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 115 Dnr 2020-00342  

Remiss av Näringslivsprogram 2020-2023 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Det pågår ett arbete med att revidera kommunens Näringslivsprogram, 
vilket sedan ska utgöra under lag för handlingsplan och ev policy. 
 
Arbetet har skett i dialog med förvaltningar, bolag och relevanta 
organisationer. Vi är nu framme vid att det finns ett förslag till utformning.  
 
Nästa steg i arbetet är att det förslag som föreligger till Näringslivsprogram 
enligt projektplanen ska skickat ut på remiss till kommunens nämnder. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Bengt Fellbe, 2020-06-10  
Näringslivsprogram med bilaga 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning förslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar att uppdra åt näringslivssamordnare att skicka förslag till 
Näringslivsprogram på remiss till kommunens nämnder. 
 
Svar ska inkomma senast 2020-08-31. 
 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 
näringslivssamordnare att skicka förslag till Näringslivsprogram på remiss till 
kommunens nämnder. 
 
Svar ska inkomma senast 2020-08-31. 
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Beslutet skickas till: 
Näringslivssamordnare 
Samtliga nämnder 
Diariet 
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§ 116 Dnr 2020-00334  

Tillfällig amorteringsfrihet för Skromberga 
Ryttarförening 

Sammanfattning 

Skromberga Ryttarförening har inkommit med önskemål om två års 
amorteringsfrihet för de lån där Bjuvs kommun lämnat kommunal borgen. 
Anledningen är negativa effekter av corona pandemin för föreningen.  

 
Förslag att godkänna ett års amorteringsfritt och därefter följa upp 
utvecklingen innan beslut om ytterligare förlängning tas. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-06-01  

 

Ärendet 

Kommunen har borgensåtagande för två lån som Skromberga 
Ryttarförening har hos Ekeby sparbank.   

 

Sedan 1994 ett borgensåtagande avseende ett lån som ursprungligen var 
på 800 000 kronor, och som den 1 juni uppgår till 236 000 kr. Lånet 
amorteras med 8 000 kr per kvartal, vilket innebär att det beräknas vara 
slutbetalt i slutet av 2027. 

I början av 2012 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna 
amorteringsfrihet i två år och samtidigt uppmana föreningen att se över sin 
ekonomi så att negativa resultat undviks.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 att kommunen ingår borgen med 
ytterligare 225 000 kr för lån i Ekeby sparbank att gälla i 30 år, pengar som 
behövdes för en investering i ridhuset. Detta lån uppgår 1 juni till 167 400 
kronor, och amorteras med 647 kr per månad. Lånet beräknas vara 
slutbetalt i slutet av 2041 med nuvarande amorteringstakt. 
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Föreningen har sedan tidigare ett negativt eget kapital. Resultatet för 2019 
var positivt och uppgick till 50 437 kr att jämföra med 564 kr 2018.  
Överskottet innebar att det negativa egna kapitalet kunde minskas till – 72 
398 kr, att jämföra med – 183 935 kr 2014. Tillgångarna består till största 
delen av anläggningstillgångar i form av ridhuset. 

 

Skromberga Ryttarförening har framfört önskemål om två års 
amorteringsfritt för båda lånen på grund av negativa effekter av 
coronapandemin. Förvaltningens förslag är att inledningsvis bevilja 
föreningen ett års amorteringsfrihet, för att vid fortsatt behov göra ny 
utvärdering under våren 2021 för eventuellt ytterligare ett års 
amorteringsfrihet. Om ytterligare ett års amorteringsfrihet beviljas föreslås 
amorteringstakten öka något för att lånet ska vara helt återbetalt inom den 
beslutade tiden 30 år. Alternativt måste kommunfullmäktige bevilja förlängd 
borgenstid. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att: 

godkänna Skromberga Ryttarförening ett års amorteringsfrihet för de lån 
som Bjuvs kommun har ingått borgen för.   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

godkänna Skromberga Ryttarförening ett års amorteringsfrihet för de lån 
som Bjuvs kommun har ingått borgen för. 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 117 Dnr 2020-00341  

Uppdrag att genomföra ny infart till Kristinetorpsvägen, 
Bjuv 

Sammanfattning 

Kommunen ska genomföra en planerad åtgärd för att möjliggöra en ny utfart 

från fryslagrat till LV 110 via Kristinetorpsvägen. Den nya utfarten utgör en 

av fyra åtgärder som kommunen har tecknat avtal om medfinansiering för 

med Trafikverket. Åtgärden vid Kristinetorpsvägen är uppdelad i två delar 

där trafikverkets genomför delen inom vägområdet på LV 110 och 

kommunen ansvarar för genomförandet av åtgärder på Kristinetorpsvägen. 

Åtgärden är projekterad i samverkan mellan Planeringsavdelningen, 

tekniska förvaltningen och trafikverket. Kommunstyrelsen har medel avsatta 

i investeringsbudget för att finansiera projektet och Findus Sverige AB har 

genom tidigare överenskommelse skjutit till medel som täcker kommunens 

kostnader för utfarten. För att ge tekniska förvaltningen möjlighet att 

genomföra åtgärden föreslås Kommunstyrelsen ge Tekniska nämnden i 

uppdrag genomföra ny infart till Kristinetropsvägen och till detta disponera 

investeringsmedel i befintligt projekt 109 om ca 1,7-1,9 milj. 

Bakgrund 
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Åtgärden är framtagen som en del av den Åtgärdsvalsstudie som 
Trafikverket genomförde 2015. Efter tecknandet av medfinansieringsavtal 
mellan kommunen och trafikverket har trafikverket fördjupad utredningarna 
av korsningen och bedömt att utformningen kommer ge en acceptabel 
trafiksituation genom att fyrvägskorsningen byggs bort och att ett särskilt 
svängfält ryms genom att vägen breddas. I förhandlingar med markägaren, 
dåvarande Findus, skrevs en överenskommelse som reglerar kostnader och 
markfrågor mellan kommunen och Findus AB. En detaljplan är under 
framtagande för att möjliggöra fastighetsbildning och marköverlåtelse till 
kommunen. 
 
Under förslagets framtagande har kommunen medverkat med 
representanter för Planeringsavdelningen för avtalsfrågor och tekniska 
förvaltningen som ansvarig för kommunala gator. Projektering av 
kommunens del av åtgärden har utförts av samma konsult som tagit fram 
trafikverkets handlingar. Samordning av projekten utformning har därmed 
säkerställts. Den gamla utfarten från Kristinetorpsvägen kommer utformas 
som traktorväg för att underlätta för Kyrkans arrendatorer som behöver ha 
möjlighet att korsa LV 110 med långsamtgående fordon och långa släp. 
Övrig trafik som trafikerar Kristinetorpsvägen kommer hänvisas till den nya 
infarten.   
 
Genomförandet av infarten kommer samordnas med Trafikverkets 
entreprenad som bygger sin del först varefter kommunen genomför sin. 
Utifrån Trafikverkets entreprenör, Veidekke, kommer arbetena vara 
avslutade under hösten 2020. 
Kommunens entreprenad kommer beställas och byggledas av tekniska 
förvaltningen. Kommunens åtgärder förväntas vara klara till den nya 
infartens öppnande som sker när samtliga åtgärder på lv 110 är 
färdigställda.  
 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen har avsatt medel i investeringsprojekt nr 109 som 
tekniska förvaltningen ska disponera för att genomföra åtgärden. Enligt 
offert kommer kostnaden för utfarten bli ca 1,9 milj.  
Ekonomisk uppföljning och redovisning sker mot projektnummer 109. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2020-06-10 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta att: 

 

Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärden ”ny infart 

Kristinetorpsvägen” med avsatta medel i investeringsprojekt nr 109. 

 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S) yrkar att beslutsformuleringen ändras till ”Ge tekniska 
nämnden…” 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 

Ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra åtgärden ”ny infart 

Kristinetorpsvägen” med avsatta medel i investeringsprojekt nr 109. 

   
 

 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Planeringschef 
Diariet 

 


