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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-09 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Tillväxtförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

kl. 09:00-11:00 

Beslutande: Magnus Storm (C) 
Sofie Krantz (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Josefine Borgström (S) 
Hans Finckh (V) 
Jan Hansson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Rickard Jirvelius (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Markus Lundin (KD) ersätter Rickard Jirvelius (SD) 
Anna Jensen (SD) ersätter Jari Mehtäläinen (SD) 

Övriga deltagare: Inger Griberg (MP) 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Magnus Sjöberg, Förvaltningschef Tillväxtförväntningen 
Helena Randefelt, Utvecklingsstrateg 
Sofie Sälle, Ekonom 
Kristina Öster, Kulturchef 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Conny Ärlerud (M) med Jan Hansson (M) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, 10 november 2021 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
73 - 83 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Conny Ärlerud 
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Ärendeförteckning 

 
§73/21 Frågor väckta av ledamöter 
  
§74/21 Verksamhetsplan för tillväxtnämnden 2022 
  
§75/21 Internkontrollplan 2022 för tillväxtnämnden 
  
§76/21 Reglemente för kulturstipendium 
  
§77/21 Reglemente för föreningsledarstipendium 
  
§78/21 Reglemente för byggnadspris 
  
§79/21 Förslag till organisation för Lindesbergs kommuns 

attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke 
  
§80/21 Destination Bergslagens turismstrategi 2022–2025 
  
§81/21 Sammanträdestider för tillväxtnämnden 2022 
  
§82/21 Delegationsärenden 
  
§83/21 Meddelanden 
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TN §73/21   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden tackar för frågan. 

Ärendebeskrivning 
 
 
Inger Griberg (MP) frågar om bilpoolens funktion inom 
kommunens verksamhet. Är intressant ur klimatsynpunkt. 
 
Jan Hansson (M) frågar om kostnader för nya barackerna på 
masugnen. Och undrar ifall kafé verksamheten på masugnen kan 
användas i arbetsmarknadssyfte med att hjälpa folk komma i 
arbete.   

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden tackar för frågan. 
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TN §74/21   Dnr: TN 2021/65 
 
Verksamhetsplan för tillväxtnämnden 2022 
 

Beslut 

Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål för tillväxtnämnden år 2022 antas.   

Ärendebeskrivning 

Enligt handlingsplan för styrmodell för ledning och styrning ska 
grunduppdrag på nämndnivå, kvalitetsfaktorer på nämndnivå 
och nämndmål vara antagna senast i december 2021 för att gälla 
från år 2022. 

Tillväxtförvaltningen överlämnar härmed sitt förslag till 
verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål för tillväxtnämnden för 2022 för antagande. 

Förslaget är oförändrat från 2021, eftersom den nya 
tillväxtnämnden antog verksamhetsplan för 2021 den 16 marks 
2021. 

Förslag till beslut 

Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål för tillväxtnämnden år 2022 antas.   
 
 
För åtgärd: 
Tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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TN §75/21   Dnr: TN 2021/67 
 
Internkontrollplan 2022 för tillväxtnämnden 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden antar interkontrollplan för år 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet 
är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. 
I praktiken handlar det om att ha ordning och reda.  

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har utifrån ny Styrmodell 
för ledning och styrning tagit fram internkontrollplan utifrån 
vilka risker som kan göra att verksamheten inte klarar av att 
leverera sitt grunduppdrag.  

Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 
60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret 
för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs 
kommun.  

I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett 
Reglemente för internkontroll Kf § 60/204 som syftar till att 
man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och information om verksamheten samt 
efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar 
mm. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden antar interkontrollplan för år 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 
För åtgärd: 
Tillväxtförvaltningen 
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För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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TN §76/21   Dnr: TN 2021/59 
 
Reglemente för kulturstipendium 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta: 

• Reviderat reglemente för kulturstipendium. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några 
års arbete med nuvarande reglemente för kulturstipendium 
behöver reglementet revideras. 

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta 
sin prägel på kriterierna för kulturstipendiet men också om 
mindre justeringar. 

Förslag till beslut 
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar 

• Reviderat reglemente för kulturstipendium antas. 
 

 
För åtgärd: 
Kultur- och fritidschef 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 8 (21) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-11-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §77/21   Dnr: TN 2021/60 
 
Reglemente för föreningsledarstipendium 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta: 

• Reviderat reglemente för föreningsledarstipendium. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några 
års arbete med nuvarande reglemente för 
föreningsledarstipendium behöver reglementet revideras.  

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta 
sin prägel på kriterierna för föreningsledarstipendiet men också 
om mindre justeringar.  

Förslag till beslut 
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar 

• Reviderat reglemente för föreningsledarstipendium 
antas.  

 
För åtgärd: 
Kultur- och fritidschef 
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TN §78/21   Dnr: TN 2021/61 
 
Reglemente för byggnadspris 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta: 

• Reviderat reglemente för byggnadspris. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några 
års arbete med nuvarande reglemente för byggnadspris behöver 
reglementet revideras.  

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta 
sin prägel på kriterierna för byggnadspriset men också om 
mindre justeringar.  

Förslag till beslut 
Nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar 

• Reviderat reglemente för byggnadspris antas.  
 
För åtgärd: 
Kultur- och fritidschef 
För kännedom: 
Stadsarkitekt 
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TN §79/21   Dnr: TN 2021/4 
 
Förslag till organisation för Lindesbergs kommuns 
attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke 
 

Beslut 
 
Tillväxtnämnde föreslår kommunstyrelsen besluta: 

• Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att 
lämna förslag på finansiering för att inrätta en 
samordnande funktion (1, 0 heltidstjänst/0,8 mnkr) för 
kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och 
varumärke inom tillväxtförvaltningen.  

• Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att 
revidera tillväxtnämndens reglemente med nytt 
ansvarsområde. 

Ärendebeskrivning 
 
Inför den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som 
trädde i kraft den 1 januari 2021 fördes diskussion kring hur 
turismverksamheten och ansvaret för besöksnäringen ska 
organiseras inom den kommunala organisationen. Utifrån 
workshops med utskottet för stöd och strategi kring revidering 
av reglementen och fördelning av ansvarsområden mellan 
kommunstyrelsen och tillväxtnämnden fanns en politisk önskan 
att tydliggöra hur kommunen kan arbeta vidare med turism- och 
besöksnäringsfrågor, och i vilken organisationsform detta ska 
ske. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 att uppdra 
till tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens 
turismverksamhet och besöksnäring.  
 
Idag arbetar flera aktörer med frågorna: 
 
Tillväxtnämnden: 
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Ansvara för kommunens turismverksamhet och i viss mån 
frågor kopplade till besöksnäringen. 
 
Kommunstyrelsen: 
Stöd och vägledning till företag, där även besöksnäringsföretag 
ingår. 
 
Besök Linde AB: 
Besök Linde Aktiebolag ägs i syfte att ansvara för drift och 
utveckling av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar. 
Inom denna verksamhet ska bolaget vara ett instrument i 
utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad 
bostads-, besöks- och verksamhetsort. Bolaget ska kunna 
anordna arrangemang i Lindesbergs kommun i syfte att göra 
kommunen mer attraktiv och efterfrågad som bostads-, 
verksamhets- och besöksort.  
 
Destination Bergslagen – Samverkan kommunerna i norra 
Örebro län  
Föreningen har till ändamål att verka för en effektiv 
turistverksamhet inom samtliga medlemskommuner som 
främjar medlemmarnas ekonomiska intressen och utvecklar 
turismen och dess besöksnäring. Föreningens verksamhet 
bedrivs via aktiv samverkan mellan föreningen och Destination 
Bergslagens besöksnäring, Region Örebro län och övriga 
intressenter inom medlemskommunerna. Föreningen ska arbeta 
för att skapa förutsättningar för att få fler besökare och 
turistentreprenörer till vårt område.  
 
Utmaningar med nuvarande arbete med turism och 
besöksnäring 
Inom den kommunala organisationen finns olika kompetenser 
och aktörer kopplat till turism och besöksnäringen men ingen 
gemensam strategi för arbetet, vilket skapar otydlighet. 
Avsaknaden av en uttalad strategi för platsens Lindesbergs 
kommuns utveckling och attraktivitetsarbetet gör det svårt för 
aktörerna att leverera uppdragen som anges i stadgar och 
bolagsordning. Idag finns det ingen uttalad funktion som 
samordnar arbetet vilket gör att det finns en otydlighet i ansvar, 
roller och gränsdragningar mellan aktörer. 
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Idag är arbetet med kommunens platsvarumärke vilande och 
det finns inte ett uttalat ansvar för frågan inom den kommunala 
organisationen. Platsvarumärket Lindesberg är en viktig del i att 
bygga kommunens attraktivitet och identitet. Platsvarumärket 
skapas av alla vi som bor och verkar i Lindesbergs kommun. Våra 
tankar, åsikter och kunskaper om platsen skapar en bild som vi 
hela tiden kommunicerar till vår omvärld. Det vi förmedlar till 
omvärlden avgör om människor vill besöka, bo eller etablera 
företag här. De platser som lyckas förmedla en tydlig, äkta och 
positiv bild, blir också attraktiva. Varumärket talar om vilken bild 
vi vill visa upp och ska ligga till grund för all kommunikation och 
marknadsföring av platsen. Genom att utgå från 
varumärkesplattformen kan alla vi som bor och verkar här bygga 
en tydlig och enhetlig bild av Lindesberg. 
 
Vision 2030: Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen 
möts "Lindesbergs kommun ska genom nyskapande insatser, 
byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för 
näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av 
Mälardalen". 
 
Så sammanfattas visionen för Lindesberg kommun, men idag 
saknas ett långsiktigt arbete för att framhäva att Lindesbergs 
kommun är en attraktiv plats. Lindesbergs kommun har 
exempelvis ett kulturarv som är unikt för Sverige. I kommunen 
finns kulturlandskap med flera riksintressen för 
kulturmiljövården och kulturmiljöer som skulle kunna vara en 
större attraktionskraft för kommunen än vad den är idag. 
Kulturmiljöer har en stor potential för kommunen som en 
attraktiv plats för boende och besökare. Kulturarvet och 
kulturmiljöer ökar förståelsen för vår identitet, gemenskap och 
kunskapen om den egna hembygden, både i det förflutna och 
den framtida utvecklingen. Medvetenheten om historien är 
viktig för ett samhälle som blickar framåt. Människans vilja att 
förstå sin samtid genom dåtiden får oss att vilja besöka 
historiska platser.  
 
För regioner på landsbygden är dessa besöksmål ofta en viktig 
resurs för den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt är 
tillgängliga och attraktiva kulturmiljöer som erbjuder 
utmanande och lärorika upplevelser en outnyttjad källa för 
turism i många regioner. Den regionala besöksnäringen har ofta 
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en stor potential i att lyfta fram kulturarv i sin marknadsföring. 
Det finns utvecklingspotential när det kommer till 
besöksnäringen kopplat till kulturmiljöer i Lindesbergs 
kommun.  
 
I kommunen finns attraktiva platser, miljöer och anledningar 
som kan locka både boende och besökare. Kommunen behöver 
äga sitt attraktivitetsarbete och sitt varumärke och utveckla 
kommunen till en attraktiv plats. Boende, besökare och företag 
ger samhällsekonomiska effekter och en ökad attraktivitet 
genererar en ökad tillväxt av invånare, besökare och företag. 
 
Idag finns det ingen nämnd eller förvaltning som har ett uttalat 
ansvar för kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och 
varumärkesarbete, och det finns ingen uttalad funktion som 
samordnar arbetet. Genom att ta ett helhetsgrepp kring frågorna 
skulle de aktörer som berörs få bättre förutsättningar att 
leverera sina uppdrag och Lindesbergs kommun skulle kunna 
öka sin attraktivitet och stärka sitt varumärke. 
 
Tillväxtnämnden beslutade den 16 juni 2021 att uppdra till 
förvaltningschefen att redovisa hur förslag till organisation för 
Lindesbergs kommuns attraktivitetsarbete, platsutveckling och 
varumärke kan se ut inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
alternativt inom tillväxtnämndens ansvarsområde. 
 
Tillväxtförvaltningen har fört dialog med verksamheter inom 
kommunstyrelseförvaltningen, tillväxtförvaltningen och Besök 
Linde AB som kan beröras av en organisationsförändring för att 
gemensamt identifiera fördelar och nackdelar med de olika 
förslagen. Samtliga parter ser tillväxtnämnden som den mest 
naturliga placeringen för dessa frågor där de skulle ges bäst 
förutsättningar att kunna ha en samordnade funktion som 
bygger på ett nära samarbete med identifierade 
samverkanspartners. 

Förslag till beslut 
 
Alternativ 1 
 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
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Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att lämna 
förslag på finansiering för att inrätta en samordnande funktion 
(1, 0 heltidstjänst/0,8 mnkr) för kommunens 
attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke inom 
tillväxtförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att revidera 
tillväxtnämndens reglemente med nytt ansvarsområde. 
 
Alternativ 2 
 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att lämna 
förslag på finansiering för att inrätta en samordnande funktion 
(1, 0 heltidstjänst/0,8 mnkr) för kommunens 
attraktivitetsarbete, platsutveckling och varumärke inom 
kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att revidera 
kommunstyrelsens reglemente med nytt ansvarsområde. 
 
Alternativ 3 
 
Ett utökat samordnande uppdrag ryms inte inom ramen för 
befintlig verksamhet. Ingen utökad budgetram ges och ingen 
förändring görs i verksamheternas uppdrag. 
 

• Tillväxtnämnden har ansvaret för kommunens 
turismverksamhet och besöksnäringsfrågor. 

• Kommunstyrelsen har ansvaret för företagsstöd, 
investeringar och etableringar. 

• Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens 
varumärksplattform.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Storm (C), Sofie Krantz (S), Nafih Mawlod (S), Josefine 
Borgström (S), Hans Finckh (V), Jan Hansson (M), Conny Ärlerud 
(M), Markus Lundin (KD) och Anna Jensen (SD) yrkar bifall till 
alternativ 1. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om tillväxtnämnden kan besluta enligt 
alternativ 1 och finner så beslutat. 
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TN §80/21   Dnr: TN 2021/69 
 
Destination Bergslagens turismstrategi 2022–2025 
 

Beslut 

Tillväxtnämnden antar Destination Bergslagens turismstrategi 
2022 - 2025 

Ärendebeskrivning 

Destination Bergslagen ägs av kommunerna Lindesberg, 
Kopparberg, Hällefors och Nora. Tillsammans har man tagit fram 
en gemensam turismstrategi för Destination Bergslagen som 
antogs politiskt i samtliga kommuner 2011.  

Med en gemensam turismstrategi kan kommunerna tillsammans 
med Destination Bergslagen fokusera på att stärka 
besöksnäringen, skapa fler reseanledningar och skapa en högre 
attraktionskraft för Bergslagen, som i sin tur lockar fler 
besökare. Fler besökare som stannar längre ger en ökad 
köpkraft, fler företag och fler arbetstillfällen skapas. Ökad turism 
bidrar till ökad livskvalitet och attraktion för Bergslagens 
invånare och ökad turism skapar även goda förutsättningar för 
en ökad inflyttning och entreprenörskap. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta anta Destination 
Bergslagens turismstrategi 2022 - 2025 

Ledamöternas förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta anta Destination 
Bergslagens turismstrategi 2022 - 2025 
 
För åtgärd: 
Destination Bergslagen 
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TN §81/21   Dnr: TN 2021/56 
 
Sammanträdestider för tillväxtnämnden 2022 
 

Beslut 
Tillväxtnämnden antar sammanträdestider för år 2022: 

11 januari, kl 09:00 
15 februari, kl. 09:00 
15 mars, kl. 09:00 
12 april, kl. 09:00 
10 maj, kl. 09:00 
15 juni, kl. 09:00 
13 september, kl. 09:00 
11 oktober, kl. 09:00 
8 november, kl. 09:00 
13 december, kl. 09:00 

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2022 för kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi. 

Hänsyn har tagits till ekonomiska årshjulet. Region Örebro har 
inte antagit sammanträdestider för år 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår tillväxtnämnden anta sammanträdestider 
för år 2022 

11 januari, kl 09:00 
15 februari, kl. 09:00 
15 mars, kl. 09:00 
12 april, kl. 09:00 
10 maj, kl. 09:00 
15 juni, kl. 09:00 
13 september, kl. 09:00 
11 oktober, kl. 09:00 
8 november, kl. 09:00 
13 december, kl. 09:00 
 
För åtgärd: 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-11-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Kommunsekreterare 
Kanslichef 
För kännedom: 
Ledamöter och ersättare i tillväxtnämnden 
Förvaltningschef 
Enhetschefer 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-11-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §82/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden: 
 
2021-08-12 Beslut Barn och fritid Barnskötare 
Hermods Västerås - Avslag - Mottages inte Dnr TN 
2021/22 

  

 
2021-10-12 Uppsägning av bevakningsavtal 825127 för 
Lärcentrum Masugnen - bekräftelse inkom 18 oktober 
2021 Dnr TN 2021/36 

  

 
2021-10-12 Uppsägning av larmsystem och 
inbrottslarm för Lärcentrum Masugnen Teknikcollege 
med avtalsnummer 814550 Dnr TN 2021/36 

  

 
2021-08-18 Beslut vuxenutbildning Svenska grund 
Örebro - Bifall - Mottages Dnr TN 2021/22 

  

 
2021-10-18 Beslut Ansökan vuxenutbildning Fysik A 
Kemi 1 Örebro - Bifall Dnr TN 2021/22 

  

 
2021-10-18 Avtal NTI-skolan Fysik 3 Kemi 2 samt 
stödtjänst Nationella prov från 2022-01-01 till och med 
2023-12-31 Dnr TN 2021/7 

  

 
2021-07-26 Beslut vuxenutbildning Frisör Upplands 
Väsby - Avslag Dnr TN 2021/22 

  

 
2021-08-30 Beslut Ansökan vuxenutbildning 
Nagelterapeut Karlshamn - Avslag Dnr TN 2021/22 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-11-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-11-01 Beslut enligt 1.4 tillväxtnämndens 
delegationsordning Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 
 

 2021-11-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §83/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Tillväxtnämnden : 
 
2021-09-14 KS § 99 Svar på kommunstyrelsens 
Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 
2020 Dnr  

  

 
2021-09-14 KS § 98 Rapport Kommunkompassen 2021 
Dnr  

  

 
2021-09-14 KS § 99 Svar på kommunstyrelsens 
Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 
2020 Dnr  

  

 
2021-09-14 KS § 105 Information om förstudie för 
utredning av ansvaret för kommunens 
turismverksamhet och besöksnäring.pdf Dnr TN 2021/4 

  

 
2021-09-27 KF § 86 Avsägelse och fyllnadsval efter 
Linda Svahn (S) som ersättare i tillväxtnämnden Dnr  
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