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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

 
  

TUB § 108 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Ärende nr 14 Inbjudningar, utgår 
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TUB § 109 Introduktion Hälsocoach - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på 
att utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv. 
Hälsocenter är en lokal samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell 
sektor. 

Konceptet för hälsocentraler (liknar det som utarbetats i Värnamo) ska etableras i 
merparten av länets kommuner. Under hösten 2020 påbörjade Vetlanda, Nässjö, 
Aneby, Sävsjö, Gnosjö och Jönköping sitt arbete. Under våren 2021 började även 
kommunerna Eksjö, Gislaved, Habo, Mullsjö och Tranås sitt arbete med att 
etablera ett hälsocenter i sina kommuner.  

Eksjö kommun har tillsatt en 50 procentig hälsocoach, Cecilia Bergander, som 
kommer arbeta med klienter och prata om friskvård, hälsa och stöd till sunda 
levnadsvanor samt ha en koordinerande roll mellan olika parter i samhället. 
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TUB § 110 Höglandsklättrarna - vision och 
lokalfråga 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-27 § 9, beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I 
kommunstyrelsens budget 2022-10-11 §260, framgår att till sektorns ram uttala  

att hyra för Spelverket sägs upp från 2024. 

Beslutet påverkar föreningen Höglandsklättrarna som har verksamhet i 
Spelverkets lokaler. 

Fritidschef går igenom föreningen Höglandsklättrarnas vision och lokalfråga. 
Föreningen startade 1993 och verksamheten har varit i Spelverkets lokaler sen 
1996. Föreningen letar nu efter en lokal som rymmer minst en 10 meter hög vägg 
och visar på förslag på andra klättringanläggningar. Hittar de en större lokal än 
Spelverket är ambitionen att expandera och försöka få fler medlemmar. 

Fritidsavdelningen kommer ha fortsatt kontakt med Höglandsklättrarna och vara 
behjälpliga så lång det är möjligt i sökandet efter lokal.  
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TUB § 111 Budgetuppföljning per 2022-10-31 - 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/21 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut   

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att uppdra sektorn att till sammanträdet i december redovisa investeringarna mer 
ingående, samt 

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot budget med 596 tkr, samt 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet. 
 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorns driftbudget för 2022 uppgår till 70 755 tkr. 
Sektorns driftutfall efter oktober månad uppgår till 59 875 tkr, vilket motsvarar 
84,6 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 83,3 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 71 351 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot 
budget med 596 tkr (-0,08 %).  
 
Sektorsövergripande 
Prognos: 34 tkr motsvarande 1,3 procent mot budget. Besparing tidigare legat på 
sektorsövergripande nu fördelad på verksamheterna. 
 
Allmän kulturavdelning  
Prognos: -369 tkr motsvarande -8,8 procent mot budget. 
400 000 kronor beror på bidrag till Fiesta, Eksjö stadsfest – resultatfond belastas 
vid årsbokslut.  
 
Kulturskolechef 
Prognos: 78 tkr motsvarande 1,5 procent mot budget. 
Överskott personalkostnad kulturskola och felaktig prognos nätavgifter för 
kulturskola lokaler. 
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Museet 
Prognos: -378 tkr motsvarande -9,2 procent mot budget. 
Verksamheten hade under 2021 ett krav på en intäktsökning på 400 tkr. I början 
av 2020 utarbetades en plan för att öka försäljningen i verksamheten, därefter bröt 
pandemin ut och planerna tvingades läggas på is. Verksamheten prognostiserar 
inte att nå hela intäktsökningen under 2022.  

Prognosen ligger på ett underskott (4 491 istället för 4 113 tkr), dels på grund av 
att planerade besparingar i personal (turistinformatör) effektueras först 1/8. Dels 
för att ökade intäkter inte uppnås fullt ut. Plus ett par andra mindre kostnader för 
trycksaker och kassadator som felberäknats. 

Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt 
personalvakanser hålls vid möjlighet. 
 

Idrotts- och fritidsverksamhet 
Prognos: -184 tkr motsvarande -1,0 procent mot budget. 
Man får inte in lika mycket intäkter, bränslekostnaderna och livsmedel har 
fördyrats men med förhoppningen att hämta in en del i slutet av året. Försäljning 
mat- och caféverksamhet +10’. Entréavgifter momsfria +25’. Intäkt bostads- och 
lokalhyror +59’. Intäkt tillfällig lokal inklusive sammanträden +20’mot föregående 
prognos. 

Det är främst juniorlagen och de äldre vi tappat under pandemin. Ungdomarna 
har hittat alternativa träningar som att gå på gym och träna egenträning och är inte 
så intresserade av att träna på fasta tider i samma utsträckning som innan. 

Vid pandemin fick vi ”frysa” bad och gymkort eftersom vi stängde. Normalt sett 
skulle de löpt ut och folk förmodligen förlängt ett år till. Nu gick det mer än ett 
halvår men de hade fortfarande många månaders träning kvar när vi öppnade 
igen. 

Internuthyrning går bra och konferens och event rullar på precis som fast 
verksamhet såsom simskola, vattengympa och babysim. Det vi ser vi tappar är 
bokade träningstider i föreningarna samt entréavgifter till simhall och gym. 
Ny prognos lagd för oktober. Den blir bättre än förväntat. Anledningen är främst 
en vakans. 

En annan anledning är något bättre intäkter än förväntat. Låg bland annat en del 
släpande intäkter i café Sjöormen som är på väg in. 

 
Näringslivschef 
Prognos: -181 tkr motsvarande -5,9 procent mot budget. 
Intäkt för ”Attraktiv industri” november och december 2021 som i tidigare 
prognoser räknats med har inte bokats av förrän i augusti i år.  
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Ny näringslivschef anställd fr.o.m. 2022-09-01.  
 
Chef Vuxi12 
Prognos: 529 tkr motsvarande 4,7 procent mot budget. 
Differens inbokning 2021 och utfall Yrkesvux 2021, 1 049 tkr med i prognos. 
Differens på -133 tkr mot föregående prognos beror på ökade personalkostnader 
som inte går fullt ut hand i hand med ökade intäkter (ex sjuklöner upp 95 tkr och 
timanställda upp 340 tkr – månadsanställda ner 290 tkr) 

Campusi12 
Prognos: -84 tkr motsvarande -1,5 procent mot budget. 
Lägre intäkter för behandlingspedagog med 306 tkr och högre intäkter med 200 
tkr för Yrkeshögskolan Visualisering än i förra prognosen. 

Investeringsbudget  
Prognos: +3 399 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 27,7 procent. 
Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror på att vissa projekt inte kan 
genomföras under året utan planeras att göras kommande år. Fritidsavdelningen 
prognostiserar att nyttja nästan hela sin budget och har lagt upp en nogsam 
investeringsplan för året. Investeringsplanen kommer att följas upp vid varje 
budgetuppföljning. De projekt som kommer att genomföras är bl.a. omläggning 
av fritidsbanor, elljusspår, näridrottsplats samt fotbollsplaner, inhägnad.  

Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2022 uppgår till 12 271 
tkr. Sektorns investeringsutfall efter oktober månad uppgår till   
3 060 tkr, vilket motsvarar 24,9 procent av helårsbudgeten. Sektorns 
helårsprognos för investeringarna är 8 872 tkr vilket motsvarar ett överskott mot 
budget med 3 399 tkr. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jan-Olof Rosendil sektorekonom, 2022-11-10 
Budgetuppföljning rapport, 2022-11-08 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom 
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TUB § 112 Direktupphandling 2022 - kvartal 3, 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/22 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2022 års internkontroll för sektorn godkändes av kommunstyrelsen på 
sammanträdet i april (Ks §114, 2022-05-03). Internkontrollen berör tre områden, 
ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet samt följsamhet lagar och 
förordningar. 

I Tillväxt- och utvecklingssektorns internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska rapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i uppföljningen. 

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation. 

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats. 

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 

Uppföljning 
För belopp mellan 25 000 kronor och 100 000 kronor bedöms riktlinjerna för 
direktupphandlingar ha följts. 

För belopp mellan 100 001 kronor och 250 000 kronor bedöms riktlinjerna för 
direktupphandlingar ha följts. 

För belopp över 250 001 kronor bedöms riktlinjerna för direktupphandlingar ha 
följts. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil, 2022-11-01  
      

Utdrag:  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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TUB § 113 Verksamhetsplan och internbudget 
2023 - tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/23 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna  verksamhetsplan och internbudget 2023 för tillväxt- och 
utvecklingssektorn. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny vision för Eksjö 
kommun, ”Alla är vi Eksjö kommun”. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige en policy för styrning och ledning. I oktober 2019 godkände 
kommunfullmäktige kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva 
kommunen 2020-2023. Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att 
godkänna sektorernas övergripande verksamhetsplaner för år 2021. 
Verksamhetsplanerna ska revideras och tas upp för beslut årligen inför varje nytt 
år. 

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska 
upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå  

• Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska 
göras.  

• Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 

• Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.  
• Internbudget. 

Eksjö kommuns vision är ”Alla är vi Eksjö kommun”. Visionen pekar ut tre 
fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som krävs för att 
kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusområdena är: den hållbara 
kommunen, den nära kommunen och den aktiva kommunen.  
I kommunprogrammet har visionen brutits ned till fyra effektmål som anger vad 
som ska uppnås under mandatperioden. Effektmålen bryts ned i sektorernas och 
bolagens verksamhets- och affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för 
resultat för att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. 
Kommunprogrammet har en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. 
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Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd 
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna.  

Efter genomgång av verksamhetsplanen har några justeringar gjorts. I arbetet har 
samtliga enheter deltagit. Förtydliganden har gjorts inom vissa områden för att 
förbättra och verksamhetsplanen. Bland annat har följande förändringar gjorts: 

• Aktiviteter i verksamheten som beskriver planerad utveckling är tillagda 
under rubriken utvecklingsområden, 

• Effektkedjan har kompletterats med några aktiviteter under effektmålet 
Livskvalitet, Attraktivitet samt Samhällsbyggnad.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-27 beslutade kommunfullmäktige 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I kommunstyrelsens budget 
framgår att till sektorns ram uttala.  

att driftmedel för sektorn minskas 

att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär 

att minskning av 1-1,5 tjänst på sektorn ska ske 2024-25 

att sektorn ska öka intäkter eller minska kostnader under planperioden 

att tidigare beslutad neddragning inom sektorn för finansiering av ökade 
driftkostnader för kulturscen återtas 2024 och gäller helt först halvår 2025 

att utökning av bidrag till studieförbund sker från 2024 

att städning av Ränneborg ska ske inom befintlig ram 

att resurser utökas för badplatsunderhåll 

att hyra för Spelverket sägs upp från 2024 

att resurser för entreprenörsutbildning för unga tillförs 

att större delen av nya infartsskyltar intäktsfinansieras 

att minskning av utbildningsresurser sker på Campus 

att neddragna medel för SFI återförs 

 

Sektorns startram 2022 var 63,5 mnkr och startram 2023 är 66,6 mnkr. 
Förändringen kan sammanfattas i följande orsaker:  
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Vad Belopp i 
miljoner 
kronor 

Startram 2022 63,5 
Tekniska förändringar som ingick i beslutad 
kommunfullmäktigeram (Kf §9, 2022-10-27)* 3,5 
Politiska prioriteringar, nuvarande kvalitet 1,3 
Politiska prioriteringar, ökad ambition -0,2 
Politiska prioriteringar, 
neddragning/effektivisering -3,1 
Beslutad budgetram (Kf §9, 2022-10-27) 65,0 
Tekniska förändringar som skett efter 
beslutad kommunfullmäktigeram* 1,7 
Startram internbudget 2023 66,6 

 
*Tekniska förändringar på grund av löneökningar, PO, kapitalkostnader, 
omfördelning av budget mellan sektorer på grund av nya hyreskontrakt samt 
beslutade organisationsförändringar (bemanningsenheten och näringslivsenheten 
till kommunledningskontoret). 

Sektorns investeringsram uppgår till 4,1 mnkr år 2023. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef, 2022-11-11. 
Internbudget tillväxt- och utvecklingssektorn 2023  
verksamhetsplan – Tillväxt- och utvecklingssektorn 
verksamhetsplan – Kultur 
verksamhetsplan – Fritid 
verksamhetsplan – Näringsliv 
verksamhetsplan – Campus i12  
verksamhetsplan – Vux i12 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
sektorekonom 
verksamhetschefer 
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TUB § 114 Anlägg en motionstrappa i 
Vattenledningsparken - medborgarförslag 
Dnr Tun 2022/86 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera med kostnadsberäkning på 
motionstrappa. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21, § 190, att remittera redovisat 
medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsnämnden, med återredovisning till 
kommunfullmäktige, senast 2022-12-15. 

Jesse Karjalainen framför i medborgarförslag 2022-05-30 följande. 

Så kallade motionstrappor har blivit populära i Finland och byggs i raskande takt. 
Motionstrappor är en träningsform som också blir alltmer populär i andra 
kommuner runt om i Sverige. Förslaget är att även Eksjö ska bygga en 
motionstrappa i Vattenledningsparken för dem som vill träna och motionera på 
ett roligt och lätt sätt. Att spring eller gå uppför trappor är bra för hälsan, 
kondition och styrketräning.  

En motionstrappa i Vattenlednings parken skulle dra mer folk till området, men 
kan också komplettera eller användas av dem som besöker ishallen och simhallen. 
En motionstrappa kan användas året runt för inga pengar. 

En motionstrappa i parken skulle omfatta mellan 150–200 steg med räcken och 
pausområden emellan. Den kan användas av kommunens alla invånare, liksom av 
turister i alla åldrar. Parken som friluftsområde skulle förstärkas. Motionstrappor 
är ett komplement till löpning och promenader. 

Vattenledningsparken är en naturlig plats för motionstrappan tack vare dess 
lämplig höjd. 

Fritidsutvecklare Kim Forsman har utrett ärendet med ett bygga en motionstrappa 
i Vattenledningsparken. I utredningsskedet har även Stadsarkitekt Lucia Botero 
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Fridholm, Förvaltare Gunnel Hammerman, samt Samhällsbyggnadschef Mikael 
Wärnbring kontaktats. 

Att bygga en motionstrappa i Vattenledningsparken skulle ur flera aspekter vara 
bra. Folkhälsan, säkerheten, parken som just park, är några bra exempel.  

Folkhälsa 

Vad gäller folkhälsan så är trappträning en väldigt bra träningsmetod, det är 
pulshöjande och samtidigt skonsamt om man tränar rätt. Just det faktum att man 
behöver flytta sin kropp framåt och uppåt gör att man inte behöver ha så hög fart 
för att få träningseffekt. Att tänka på är dock att man har rätt höjd och längd på 
stegen för att få ut den träningseffekt man vill åt. Man kan träna ung som gammal, 
tränad som otränad motionär som elit och alla kategorier skulle få fina effekter, 
givetvis förutsatt att man ger sig hän träningen. En hel del av våra idrottslag skulle 
kunna använda trappan i sin träning men även privata träningsgrupper.  

Säkerhet 

Ur säkerhetssynpunkt så är området idag relativt mörkt. Det har funnits tillfällen 
då det hänt en del incidenter, med anledning av att man inte ser vad som händer 
på vissa platser i parken och att man kan gömma sig i parken. Om en 
träningstrappa hade funnits och haft en bra placering skulle detta kanske göra att 
parken får mer genomströmning av folk samt att belysning vid trappan skulle 
kunna göra området ljusare och därmed känslan av en tryggare park. 

Parken som sådan 

Det är en anrik park med många år på nacken, den är ritad av trädgårdsdirektör 
Agathon Sundius. Parken är utformad efter en engelsk parkmodell och anlades 
troligen i samband med att man byggde det 38 meter höga vattentornet i parken. 
Bygget med tornet började redan 1896. I parken finns ett antal minnesstenar, 
dessutom finns en så kallad ”spösten” som troligen var fundament till tiden då det 
fortfarande fanns spöstraff.  

Parker i största allmänhet är något man behöver vara rädda om. Enligt riksdagens 
miljömål nr 15 vill man bland annat att det skall värnas om närhet till parker och 
naturområden. Det skall också värnas om det kulturell, historiska och 
arkitektoniska arvet i from av byggnader och bebyggelser samt platser och 
landskap med särskilda värden. Man har i ett beslut från 2003 bestämt att parken 
framgent skall vara allmän platsmark och planområdet ingår i riksintresse för 
kulturminnesvården för Eksjö centrum. Tar man detta i beaktning ser man att 
man måste hålla en viss standard och utformning för att nya konstruktioner skall 
passa in i denna anrika miljö.  

Det finns som ovan nämnt många aspekter som gör att fritidsavdelningen är 
mycket positiva att bygga en motionstrappa i Vattenledningsparken. Det finns 
dock också en hel del aspekter som talar emot att bygga en motionstrappa. Dels 
måste fritidsavdelningen tänka på det sista stycket ”parken som sådan” ovan. 
Utformningen av trappan bör följa parkens former och stil för att passa in i denna 
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anrika miljö. För att kunna leva upp till detta krävs en egen utredning vilket också 
innebär att den blir kostsam innan den ens hamnat på ritbordet. Även om 
skötseln troligen är relativt lätt så blir det alltid en viss skötsel som måste beaktas. 
Fritidsavdelningen har också en hel del andra saker som i detta läge har högre 
prioritet.  

Fritidsavdelningen föreslår att medborgarförslaget avslås, då det i rådande 
ekonomiska förhållande inte är läge att bygga en motionstrappa i parken. 
Kommer dock ha kvar tanken på förslaget för att se hur möjligheterna ser ut när 
det ekonomiska läget förbättrats. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-21 
Medborgarförslag från Jesse Karjalainen 
Tjänsteskrivelse från Kim Forsman fritidsutvecklare, 2022-11-11 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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TUB § 115 Sammanträdesplan 2023 - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sammanträdesplan för 2023 har tagits fram.  

Beslutsunderlag  
Sammanträdesplan 2023 
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TUB § 116 Byte av armaturer i Eksjö museums 
konsthallar 
Dnr Tun 2022/138 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att godkänna omfördelning av investeringsmedel från Eksjö Julmarknad ident 9838 
till delfinansiering av inköp av armaturer till Eksjö museum.   

Ärendebeskrivning  
Eksjö museum investerar under hösten i nya armaturer för LED-belysning till 
konsthallarna. Det är dels en energibesparande åtgärd men framför allt för att de 
gamla armaturerna inte fungerar med moderna LED-lampor. Det finns för 
närvarande 100 tkr avsatta på ident 9794, men det kommer behövas cirka 35 tkr 
ytterligare.  

Utfasning av gamla armaturer har påbörjats och spotlights i Albert Engström-
utställningen är utbytta. Nu står konsthallarna på tur. Basutställning om Eksjö 
kommer att förnyas inom ett antal år och då ses även den belysningen över.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén kulturchef, 2022-11-02 
      

Utdrag:  
Kulturchef 
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TUB § 117 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningenbeslutar 

att godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut redovisas. 

Delegationsbeslut kulturchef: 

Förening    Dnr 

Eksjö Musikkår   Tun 2022/135 
Eksjö Musikkår blåser in julen 
Ansökt: 3 000 kr, beviljat: 3 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-10-19 

Kråkshults föreläsningsförening  Tun 2022/132 
Föreläsning Kalle Bäck 2022 
Ansökt: 1 200 kr, beviljat: 1 200 kr 
Delegationsbeslut: 2022-11-03 

 
Delegationsbeslut fritidschef: 

Aktivitetsbidrag 
    
10 kr/deltagaravgift 
31 föreningar har ansökt 
Ansökt: 478 980 kr, beviljat 478 980 kr 
Delegationsbeslut: 2022-11-16 
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TUB § 118 Anmälningsärende 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen godkänner anmälningsärenden enligt 
följande: 

Företagsbesök Atollen 
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