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Samhällsbyggnadsnämndens  protokoll

Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Närvarande  ersättare

Åsnen,  Centralplan  1, Alvesta,  tisdagen  den 9 mars  2021  kl 16.00-17.00

9j  18-19

David Johansson (CI Ordförande

Edina Maslac  (S), 1:e  vice  ordförande

Matz  Athley  (M),  2:e vice  ordförande

Per  Anders  Nordahl  (S)

Martina  Holmkvist  Lundström  (S)

PeterJohansson  (S)

Jonas Engkvist  (C)

Tomas  Öhling  (M)

Ulf  Gustavsson  (SD)

Emelie Berg (V)

Tim Kamfjord-Karlsson  (L)

Sten-Åke  Carlsson (KD)

Jan Franzt)'n (AA)

Kent Flink (AA)

Fredrik  Jonsson (-)

Övriga  närvarande Magnus  Wigren  E) 18-19

Patrik  Karlsson  E) 19

FredrikJohansson  E3 19

Justeringens  tid  och  plats

Tid och plats  för  justering:  SamhällsbyggnadsförvaItningen  2021-03-10

Utsedd  att  justera:  Martina  Lundström-Holmkvist  (S)

Underskrifter

Sekreterare

Susanne  Frank

Ordförande

David  Johansson  (C)

Justerare

Martina  Lundström-  Holmkvist  (S)

Justerares  signaturer Lltdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

SamhäIIsbyggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-03-09

Sida

2(11)

Anslagsbevis  för  SamhäIlsbyggnadsnämnden

Protokollet  är justerat.Justeringen  har tillkännagivits  genom  anslag på kommunens  digitala  anslagstavlai  enlighet  med detta
anslagsbevis.

SamhälIsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-03-09

Datum  då anslaget  sätts upp  2021-03-10 Datum  då anslaget  tas ned 2021-03-31

id för  överklagande 2021-03-11-2021-03-30

Förvaringsplats  för  protokollet  Närarkiv,SamhälIsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

Susanne  Frank

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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SamhälIsbyggnadsnämnden

Ärendelista

SamhälIsbyggnadsnämndens  protokoll.

Ärendelista............................................

I

.3
E) 18  Dnr  12323

Godkännande  av dagordning 4

E3 19  Dnr 2021-00015
Försäljning  alt. markanvisning  av Kulturen  3......................................  5

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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18 Dnr  12323

Godkännande  av  dagordning

Beslut

SamhälIsbyggnadsnämndens  beslutar  att  godkänna  dagordningen

Sammanfattning

Dagordningslistan  är beslutad  av ordförande  och utsänd  med  kallelsen

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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SamhälIsbyggnadsnämnden

19 Dnr  2021-00015

Försäljning  alt.  markanvisning  av Kulturen  3

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att  SamhällsbyggnadsförvaItningen  uppdras
att  teckna  köpekontrakt  alternativt  markanvisningsavtal  med  intressent  1.
Markpriset  fastställs  till  3 000  000  kr

Reservation

Grupp  reservation  mot  beslutet  av Alvesta  alternativet  från  Kent  flink  och  Jan
Franzen.  Se bilaga  2

Gruppreservation  mot  beslutet  av Matz  Athley  (M),  Sten-Åke  Carlsson  (KD) och  Tim
Kamfjord-Karlsson  (L) med  följande  motiverings  se bilaga  3.

Sammanfattning

Ett anvisningsförslag  var  uppe  för  besluti  Samhällsbyggnadsnämnden  tisdagen
2021-02-23.  SamhäIIsbyggnadsnämnden  beslutade  återremittera  ärendet  med  två
stycken  motiveringar;  dels utreda  ändamålet  för  tomten,  dels  låta en oberoende
auktoriserad  värderingsman  fastställa  marknadspriset.

Utredning  rörande  återremissens  motiveringar

Ändamålet  för  tomten

Föreliggande  beslut  äri  linje  med  en rad tidigare  beslut  som  rör  markområdet
Kulturen  3 ("grusplanen")  i centrala  Alvesta.

I Fördjupad  Översiktsplan  för  Alvesta  tätort  (antagen  KF 2017-11-28)  är området

utpekat för förtätning  med bostäder, handel och kontor. En detaJplan för delar av
området  fastställdes  året  efter  av SamhälIsbyggnadsnämnden  (detaljplan  A224,
antagen  2018-08-28)  som reglerar  markanvändningen  till  Bostäder  och
centrumändamål.  Detaljplanen  innehåller  särskilda  bestämmelser  om exempelvis
sammanhängande  byggnadskropp  längs  med  Allbogatan  och utformning  vad gäller

förebyggande åtgärder mot buller, i syfte att säkerställa en god boendemi5ö. I såväl
FÖP Alvesta  som  detaljplan  A224  har  syftet  varit  att  sluta  gaturummet  för  att  höja
den  stadsmässiga  karaktären  av Allbogatan.  Såväl Länsstyrelsen  som  Trafikverket
har  sanktionerat  förslagen  till  förändring.

Detaljplanen  har  möjliggjort  att  fastigheten  Kulturen  3 har  kunnat  tillskapas  och
kommunen  förvärvade  år 2019  marken  från  Allbohus.  Därefter  har  dels  en

markanvisningstävIing genomförts, dels en intressent tagit fram utformnin@sförslag
och haft  reservation  på marken  som  förfallit.

Vintern  2020-2021  genomfördes  ett  nytt  anvisningsförfarande  och det  föreliggande
beslutet  utgör  avslutning  av den  anvisningen  med  förslag  till  tilldelning  åt en
intressent.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Parallellt  med  ovanstående  planprocesser  har  Alvesta  kommun  även  utfört  ett

flertal  skolutredningar,  med  fokus  på situationen  i Alvesta  tätort.  Ingen  av dessa

utredningar  har  pekat  på behov  av mark  för  skola  på "grusplanen".  Däremot  finns

förslag  på en sporthall  samt  vissa  skollokaler  med  möjlig  placering  på plats  för

nuvarande  idrottshall  och  tennisbanor.  Där  finns  även  byggrätt  för  sådant  ändamål.

Värdering  av tomten

Alvesta  kommun  har  traditionellt  fastställt  markpris  vid  försäljning  efter  egna

utförda  beräkningar.  Beräkningarna  har  inbegripit  bland  annat  uppgifter  om

marknadsläge  för  likvärdig  mark  och kommunala  investeringar  samt  en strategisk

utveckIingsinriktning  för  markvärde.

SamhälIsbyggnadsnämnden  fastställde  markpriset  till  3,0 mnkr  (2019-10-22)  i den
tidigare  markanvisningstävIingen.  Detföreslagna  markpriset  baserade  på

beräkningar  utförd  av SamhällsbyggnadsförvaItningen.  Nedanstående  två

beräkningsmetoder  är nu uppdaterade  med  aktuella  statistiska  underlag.

Beräkning  enligt  alternativ  1: riktvärdesangivelser

Beräkning  enligt  alternativ  2: lönsamhetskalkyl

Beräkning  enligt  alternativ  1:

Beräkning  enligt  alternativ  I utgår  från  riktvärdesangiveIser.  Dessa anger  de

värdenivåer  m.m.  för  mark  och byggnader  som  används  inom  ett  värdeområde.  De
är avpassade  så att  de ska leda  till  ett  taxeringsvärde  som  genomsnittligt  motsvarar
75 procent  av marknadsvärdenivån.

Visade  värdeområden  avaer  fastighetataxeringsår

2019,  2C120 och  2021

. 0  ;i;«eomi&iesnummer.oua;an:9enanv.in«a
karkverktypet  Sbk r öfa  och klicka I kartan.  Klicka
på knappen Centrera värdmnr!lde  förattse  hela
vårdeomrädet.
          l

Ny söknlng  : Vlsa forsgnlngarI  värdeområde
ilQ tfia1 l!l!tÅ!J!

Värdeområde?  Ö
Nummer  076401D

Beskrivnlng

Provvtirderingsområde

Nummer  7(12

Ingående vJrdeområden

RlktvtirdeangiveIser  - Mark l

8yggrJtt,  kr/kvm  BTA bostJder  14]0

Bygtyätk,  kr/kvm  BTAlokaler  7ö0

Rlktv)irdeanglveIser  - Byggnad

h-nIvåfaktor.bostader  7.0

H-nlvåfaktor,Iokaler  4i4

Genomsnittshyror  för  olika  vBrdeår  - Bost;ider  t

2ö16-gggg  1550

2013-2015  1420

G) Valk virdeområde

*  Represenkativa forsgnlngar

0 Fastighet du sökk med

Å tnte representativa  fötsällnliigar

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Skatteverket  anger en riktvärdesangivelse  i centrala Alvesta på 1400 kr/kvm BTA.
Riktvärdesangivelserna  förutsätter  omedelbart  bebyggbar  tomtmark  om inte  annat

anges.  Med  omedelbart  bebyggbar  tomtmark  avses  att  tomtmarken  har  för

värdeområdet  normala markanläggnin@ar  i form av VA-anslutning,  gata/väg  och
tomtanläggningar  avseende  kvartersvägar,  parkeringsplatser,  servisledningar  samt

grönytor.  Då sådana  markanläggningar  saknas  ska justering  av riktvärdet  ske. Enligt

de allrnänna  råden  (SKV A 2018:11)  som  Skatteverket  ger  ut ska riktvärdet  justeras

med  30 % om markanläggningar  och VA-anslutning  saknas,  se tabell  nedan.

Riktvärdc  lr
toinlinark  kr/kvm

BTA

Justering av riktvåirdct
t?5r toinlmark  om både

markanläggning  ocli
VA-anslulning  saknas

Justering av riktviirdcl
t?ir tointmark  oin VA-
ansltitning  finns  men

markanlaglgning  mknas
< 500 60 o/o 30 %

500-]000 50 % 20 o/o

1100-2000 30 oA 20 %

2200-4000 20 o/o 15 o/o

4 200 ellcr  mcr 800 kr/kvin  bruttoarca,
BTA

600 kr/kvin  bnitloarea,
BTA

För att  beräkna  ett  marknadsvärde  ska riktvärdesangivelsen  divideras  med  O,75.

Marknadsvärdet,  enligt  denna  beräkningsmetod,  för  den  nu aktuella  tomten  ger:

RiktvärdesangiveIse:  1400 kr/kvm BTA.

Omräknat,  saknad av markanläggningar  och VA: 980 kr/kvm BTA.

Omräknat,  marknadsvärde:  1300  kr/kvm BTA.

Berejkning  enligt  alternativ  2:

Beräkning  enligt  alternativ  2 utgår  från  lönsamhetskalkyl.  Denna  kalkyl  syftar  till  att

utvärdera  den  fastighetsekonomiska  lönsamheten  i expIoateringsprojektet.

Exploateringens  lönsamhet  = Projektvärdet  -  Exploateringskostnaderna.

Projektvärde  = Driftnetto  / Direktavkastningskrav

Fastighetsskm 0

Direktavkastningskrav' 4,25%

Driftnetto(kr/kvmBRA)  ' .1367

Marknadsvärae(kr/kvmBRA1 32165

0mräkningstaIBRA/BTA , . 0,8

Projektvärde(kr/kvmBTA)  25732

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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SamhäIlsbyggnadsnämnden

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA)" -IOOO

Entreprenad- och byggherrekostnader (Kr/kvm BTA)"" -24000

Summa expIoateringskostnader (Kr/kvm BTA) -25000

Netto (kr/kvm BTA) 732

Projektvinst (20%), kr/BTA 146

, Exploateringens lönsarnhet %r/kvm BTA 585

"K;illa:  Datscha

o" Källa: Svefa

"  K;illa: Allbohus

Sammanfattning  av beräkningar:

Marknadsvärdet  kan enligt beräkningarna  ovan  ligga inom  intervallet  600  till 1300

kr/kvm BTA. Troligtvis  i det lägre spannet, baserat på tidigare  försäljningar  som

kommunen  genomfört  (t.ex. Hallska maden och Spåningslanda E2, ca 600 kr/kvm

BTA). Det inkomna anbudet  på ca IOOO kr/kvm BTA bedöms överensstämma  med
betalningsviljan  för byggrätter  i Alvesta och utgör  således ett  marknadsmässigt  pris.

Utvärdering  av inlämnade  förslag  för  markanvisning

Förvaltningen  har  fått  in ett  flertal  intresseanmälningar  om byggnation  på Kulturen

3. För  att  ge exploatörerna  likvärdiga  förutsättningar  har  kommunen  valt  att

genomföra  ett  så kallat  jämförelseförfarande  för  byggrätten.  Jämförelseförfarandet

går  kort  ut på att  ett  antal  utvalda  exploatörer  presenterar  sin idå med  området  och

nämnden  fattar  sedan  ett  beslut  om  vem  som  ska få köpa  marken  utifrån  en

utvärdering  av bebyggelseidän.

Förvaltningen  har  fått  in två inlämnade  bidrag.  Nedan  följer  ett  utdrag  från

respektive  projektbeskrivning,  fullständiga  handlingar  bifogas.

Intressent  1:

Vår  idä är att  erbjuda  ett  kvarter  som  upplevs  genuint  varmhjärtat,  inkluderande

och  tryggt.  Att  skapa  miljöer  där  det  finns  en blandning  av olika  åldrar  och

fami5esituationer  är en bra grund för att uppnå en trygg boendemi5ö  över  tid

Intressenten  vill bidra  till  att  göra  Alvesta  centrum  till  en än mer  levande,  trygg  och

attraktiv  plats.  Vårt  förslag  till  förtätning  av centrum  utgörs  av ett  lamellhus  längs

Allbogatan  med  två  sammanhängande  huskroppar  som  har  uttrycket  av individer.  Vi

åstadkommer  detta  genom  variationerifärgskalan  och  fönstersättningen  på

huskropparna.  Enträerna  görs  indragna  med  awikande  fasadmaterial  för  att

markera,  vara  tydliga  och skapa  livfullt  uttryck.  Vi jobbar  med  genomtänkt  belysning

för  att  skapa  trygghet  och  tydlig  orientering.

På fastigheten  avser  vi att  erbjuda  40 bostäder  med  varierande  lägenhetsstorlekar

med  fokus  på yteffektiva  tvåor  och treor.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Att  bygga  energieffektiva  hus är ett  viktigt  sätt  att  bidra  till  den  ekologiska

hållbarheten.  Vår  ambition  är därBr  att  uppföra  projektet  i enlighet  med  kraven  i

Svanen  eller  Miljöbyggnad  Silver.

Intressenten  erbjuder  3 000 000 kr för marken vilket motsvarar  ca 1000  kr/BTA.

Intressent  2:

Vår  idå för  del av Alvesta  14:56  är att  ta tomten  i nordväst  om området  i anspråk.  I

detta  hörn  som  begränsas  av Bäckgatan  och Gärdesvägen  föreslår  vi en ny

dagligvaruhandel  med  bostäder  ovanpå.

Vår  ambition  är att  skapa  ett  nytt  urbant  kvarter  som kan aktivera  Alvesta  centrum

och rama  in stadskärnan  mot  nordväst.  Markparkeringen  framför  kvarteret  ser  vi

som  en del av stadsrummet  med  generös  trädplantering  och där  delar  av det  kan

vara  allmän  yta.  Ovanpå  butiken  skapas  en mer  privat  yta  för  de boende.

Bostadsvolymerna  är enkla  i formen  men  med  skiftningar  i material,  byggnadshöjd

och taklandskap  skapas  variation.  Mot  Bäckgatan  och Allbogatan  vill vi utforma

butiksvolymen  genomsläpplig  I största  möjliga  mån.  Vi strävar  mot  att  bygga  ett

bostadskvarter  med  verksamhet  i bottenplan  som  möjliggör  för  ett  centralt  boende

för  gammal  som  ung.  Intressenten  anger  via mail  att  de kommer  med  all förmodan

behöva  bygga  ett  parkeringsgarage  under  dagligvaruhandeln  för  bostäderna  på

taket.  Intressenten  har  också  uttryckt  via mail  att  pröva  hos kommunen  om  dessa

bostäder  lämpar  sig för  trygghetsboende  i någon  form.

Intressenten  anger  att  de betalar  det  pris  som  är skäligt  för  denna  fastighet

Utvärdering:

Förvaltningen  har  gjort  en sammantagen  utvärdering  av de inkomna

bebyggelseförslagen  utifrån  ett  antal  parametrar  som presenteras  nedan:

Byggherrens  idö om bebyggelsens  och  utemiljöns  utformning,  exempelvis  antal

bostäder,  lokaler  och  grönytor  m.m.

GestaItningsutformningens  samordning  med  närliggande  bebyggelse.

Parkeringslösning  och mobility  management.  Observera  att  det  är inget  krav  på

underjordiskt  garage.  P-normen  ska dock  uppfyllas.

Byggnadscertifiering  (inget  krav  men  meriterande).

Bebyggelsens  förenlighet  med  detaljplan.

Totalt  markpris  samt  angivet  kvadratmeterpris  per  BTA.

Den sammantagna  utvärderingen  ger  vid handen  att  intressent  1s  förslag  är det

förslag  som  uppfyller  ovanstående  parametrar  bäst.  Förvaltningens  förslag  till

beslut  är att  teckna  köpekontrakt  alternativt  markanvisningsavtal  med  intressent  1.

Markpriset  fastStällS  ti113 000  000  kr.

Ordföranden  frågar  om  mötet  är redo  att  gå till  beslut  i frågan.  Ordföranden

lyssnar  och konstaterar  att  nämnden  är redo  att  gå till  beslut  i frågan.

Justerares  signaturer utdragsbestvrkande
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SamhäIlsbyggnadsnämnden

Yrkanden

Jan Franzen  (AA) yrkar  på återremiss  av ärendet.  Se bilaga  1.

Beslutsgång

Ordförande  frågar  om det  är nämndens  mening  att  bifalla  yrkande  på återremiss

frånJan  Franzen  (AA).  Ordförande  lyssnar  och konstaterar  att  nämnden  avslår

yrkande  om återremiss.

Votering  begärd  och  ska verkställas.

Votering

Propositionsordning  ställs  så att  JA röst  innebär  bifall  till  återremiss  av ärendet.

Nej röst  innebär  avslag  av återremiss  av ärendet.

Resultat:

Ja röster:  6 st

Nej röster:7  st

Ja röst: Matz Athley (M), Tim Kamfjord-Karlsson (LI Sten Åke Karlsson (KD), Jan
Franzen  (AA),  Kent  Flink  (AA) och FredrikJonson  (-)

Nej röst:  Edina  Maslac  (S), Per-Anders  Nordahl  (S), Martina  Lundström-  Holmqvist

(SI PeterJohansson (S), David Johansson (C), Jonas Engqvist (C) och Emelie Berg (V)

Ordförande  finner  att  SamhäIIsbyggnadsnämnden  beslutar  avslag  på återremissen.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  om det  är nämndens  mening  att  anta  det  utskickade

beslutsförslaget.  Ordföranden  lyssnar  och konstaterar  att  nämnden  beslutar  enligt

förslaget.

Votering  begärd  och  skall  verkställas.

Votering

Propositionsordningen  ställs  så att  Ja röster  innebär  bifall  för  beslutsförslaget.  Nej

röst  innebär  avslag  för  beslutsförslaget.

Resultat:

Ja röster:  7st

Nej röst:  6 st

Ja röster:  Edina  Maslac  (S), Per-Anders  Nordahl  (S) Martina  Lundström-  Holmqvist

(SI Peter Johansson (S), David Johansson (CI Jonas Engqvist (C) och Emelie Berg
(V).

Nej röster:  Matz  Athley  (M),  Tim  Kamfjord-  Karlsson  (L), Sten-Åke  Karlsson  (KD),  Jan

Franzen  (AAI Kent Flink (AA) och Fredrik Jonsson (-)

Ordföranden  finner  att  Samhällsbyggnadsnämnden  bifaller  det  utskickade  besluts

förslaget.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Projektbeskrivning,  intressent  1

Projektbeskrivning,  intressent  2

Beslutet  skickas  till

Patrik  Karlsson  och Fredrik  Johansson

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Susanne  Frank

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

Jan Franzfö

den  9 mars  2021 16:47

Susanne  Frank

Återremiss

' ALVESTA KOMMUN  '
Förvaltningen för Samhållsplanering

lnk- 2021 -03- 0 9

1.  att  förvaltningen  skall verka  för  att  få in fler  intressenter  till  kulturen  3 innan nämnden  kan ta

beslut  på byggnation.

2. att  parallellt  med  detta  förvaltningen  utreder  detaljplanen  för  sporthallen  på angränsande  tomt  så

att  en samplanering

kan ske så att  miljön  i kvarteret  blir  ändamålsenlig  med hänsyn  till  både bostadsbyggelse  och

sportaktivitet,  eller  enbart

framtida  sportaktiviteter.

3. att  arbetsutskottet  är den instans  som bereder  ärendet.

Jan Franzön  AA

1



Susanne  Frank

Från:

Skickat:

Till:

Kopia:

Ämne:

Hej Susanne!

Jan Franzfö

den 9 mars 2021 21:11

Susanne Frank

k.flink@telia.com

Gruppreservation  från Alvesta Alternativet

Här  kommer  vår  gruppreservation  beträffande  beslutet  på dagens  möte

med  Samhällsbyggnadsnämnden  avseende  Kulturen  3.

Alvesta  den  9 mars  2021

Kent  Flink  Jan Franzön

Alvesta  Alternativet

fnk, Samhällsp'Wnvering

Dnr

1



Susanne  Frank

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

Matz Athley  <matz.athIey@gmail.com>
den 10 mars 2021 09:11

Susanne Frank; Matz  Athley

Reservation  Kulturen!

Hej och god morgon  Susanne!

Översänder  copy  på Alliansens  gruppreservation  enligt  gårdagens  möte!

Ha dä gott!  Många  häls/Matz

FÖ'alAfnLir1gen,VESr,fl K0yMuN
Ink 202, aamhä118p/aner1,ng

Dnr  -03- 1 0

Motivering  till  reservation  i SamhälIsbyggnadsnämnden  gällande  fastigheten  Kulturen:

Alliansen  har  tydligt  pekat  och Kommunfullmäktige  har  tydligt  beslutat  i budget  -21 att  den

"naturliga  platsen  för  en ny idrottshall  är  grusplanen  vid Folkets  Hus, eftersom  närliggande

högstadieskola  saknar  idrottslokal."

Dessutom  pågår  ett  arbete  i styrgruppen  "lokalutredning  Kultur  och fritid"  där  styrgruppen

bl.a. hari  uppdrag att utreda lämplig placering av idrottshall/arena  och där  just  FSP har

föreslagit  Fastigheten  Kulturen  som ett  av de lämpligare  alternativen.  Styrgruppen  måsta  få

fortsätta  att  hitta  lämplig  placering  innan  något  beslut  om fastigheten  Kulturen  tas.

Samhällsbyggnadsnämnden  kan inte  föregå  det  arbetet.  I så fall  minimeras  antalet  möjliga

pIaceringsaIternativ.  Att  sälja  fastigheten  i detta  skede  är att  helt  gå emot  budgetens

intentioner.

Matz  Athley  (M) Sten-Åke  Carlsson  (KD) Tim Kamfjord-Karlsson  (L)
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