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EKSJÖ KOMMUN 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-10-19

 
  

TUB § 92 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende nr 6, Introduktion Hälsocoach – information, utgår 
Ärende nr 20 Inbjudningar, utgår 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 93 Miljö- och motionskampanj - 
medborgarförslag 
Dnr Tun 2019/128 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 2019-12-12 §482 

att därefter avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-03, § 269, att remittera redovisat 
medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsnämnden, med återredovisning till 
kommunfullmäktige, senast 2019-12-12. 

Förslagsställaren föreslår i medborgarförslag 2019-06-05 att Eksjö kommun tar 
initiativ till och genomför en miljö- och motionskampanj, så som den 
genomfördes under fem år på 90-talet. 

Det var ett samverkansprojekt som drevs av kommunen, landstinget och ett antal 
externa aktörer. Aktiviteten bestod i att genom att köpa start-kort och cykla ett 
antal gånger deltog i utlottning av priser, bland annat en resa till Paris för två 
personer, cyklar med mera. Aktiviteten fick stort genomslag, sista året lite drygt 
3 000 start-kort.  

Under kampanjen genomfördes även ett antal föreläsningar för allmänheten och 
ett antal friskvårdsombud skapades både inom företag och föreningar.  

Efter möte mellan fritidschef och förslagsställaren 2019 hade fritidsavdelningen 
för avsikt att påbörja ett arbete med förslaget som grund. Tidplanen var dock 
osäker och fritidsavdelningen kan nu konstatera att ingen motionskampanj har 
planerats. Förutsättningar samt omständigheter har förändrats efter att beslut 
tagits såsom pandemi och att ansvarig fritidschef 2019 har slutat i kommunen.  

Fritidschef har pratat med förslagsställaren och förslaget är inte aktuellt i dagsläget 
då förstagsställaren tycker det gått för långt tid sedan beslut med hänvisning till 
pandemin. Förslagsställaren anser inte att den formen av kampanj är angelägen 
nu. Fritidsavdelningen anser inte heller att en miljö- och motionskampanj i den 
föreslagna formen i nuläget ska genomföras av kommunen, att stötta föreningar 
eller andra som vill anordna någon form av friskvårdsaktiviteter prioriteras i första 
hand. 
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Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Lars – Evert Björk, 2019-06-05 
Tjänsteskrivelse från Stefan Hallberg fritidschef, 2019-11-08 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-12-12 
Tjänsteskrivelse från Ulrika Skäär fritidschef, 2022-10-14 
 
      

Utdrag:  
Förstagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-10-19 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 94 Sommarlovsaktiviteter - information 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sommarlovsaktiviteterna är ett samarbete mellan tre olika sektorer, sociala 
sektorn, barn- och utbildningssektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn. 
Fritidsledarna som arbetar i öppen ungdom har varit grunden, men även 
elevcoacher, sommarvikarier samt feriepraktikanter har bemannat verksamheten. 
Ungdomslotsar samt personal från kommunalt aktivitetsstöd har varit engagerade 
på olika sätt. 

Fritidschef samt fritidsutvecklare har varit sammankallande och ansvariga för 
bemanningen inom de tre sektorerna.  Alla sektorer har varit engagerade i de 
aktiviteter som planerades. 

Under veckorna 24-29 2022 var verksamheten i Eksjö (EBK-stugan) och i 
Mariannelund (Furulundsskolan). Aktiviteter hölls 4 dagar i Eksjö samt 2 dagar i 
Mariannelund.  Då aktiviteterna har varit belägen i Storegårdsområdet i Eksjö har 
det bidragit till en del spontanidrott vid skateparken, fotbollsplanen eller röda 
arenan. Det har också medfört fler vuxna i området. I Mariannelund användes 
idrottshallen och skolans café samt skolans utemiljö. 

Exempel på aktiviteter som anordnades var: besök brandstation, fiske, minigolf, 
arbeta med lera, Magic Kjell samt utflykt till Örnstugan.  

Antal personer som besökte sommaraktiviteterna: 

Eksjö Öppet - tisdag, onsdag, fredag, lördag 
Veckor Pojkar Flickor Summa Notering x = ej rapport kön 

24 86 20 106 
25 x x 27 
26 69 22 91 
27 82 9 91 
28 91 22 113 
29 68 11 79 

Mariannelund Öppet - onsdag, lördag 
Veckor Pojkar Flickor Summa Notering x = ej rapport kön 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

24 x x 51   
25 x x 30 Varav barn 25, ungdom 5 
26 x x 40   
27 x x 46   
28 x x 15 Endast öppet lördag pga sjukdom 
29 x x 12 Endast öppet onsdag pga sjukdom, 

varav barn 10, ungdom 2 
 

För året 2022 fanns inga statliga pengar att söka, något som fritidsavdelningen fick 
information om under maj månad. Av de 100 000 kronor som kommunstyrelsen 
avsatte 2022 finns en del medel kvar, dock saknas fakturor som inte reglerats än. 
Semestervikariekostnad har belastat öppen ungdom. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-10-19 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 95 Incident simhallen - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningenbeslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Fritidchef och anläggningschef informerar tillväxt- och utvecklingsberedningen 
kring klorgaslarmet som inträffade tisdagen den 16 augusti 2022. Den dagen var 
det begränsad aktivitet i simhallen. När ansvarig vaktmästare för vattenrening,  
pumpar över klor från dunk i större behållare, inser han att det är svavel inte klor 
som pumpas. Han stänger av pumpen direkt och möts av en gulaktig dimma vid 
klorskåpet samt känner en stark doft. Klorgaslarmet går, personal ringer 
räddningstjänsten och därefter utryms simhallen.  

När räddningstjänsten anländer spärras ett större område av och arbetet med att 
ta hand om gasen och ventilera utrymmet startar. Ingen kom till skada och 
utrymning av lokaler fungerade bra. 

Anläggningschef har påbörjat arbete med att: 

▪ Se över larmvägar, medhörning eventuellt med helt annan siren och även 
till angränsande lokaler 

▪ Uppdatera de skriftliga rutinerna 

▪ Bättre uppmärkning av kemikalieplats 

▪ Mer detaljerad riskanalys 

▪ Checklista för mottagning av kemleverans 

▪ Tillsammans med Ekfab göra utrymmet så bra som det är möjligt och 
avskilja kemikalierna mer ifrån varann 

▪ Nödduschen ska kunna nås även krypande 

▪ Öka kunskapen om kemhantering och reaktioner när olika kem kommer i 
kontakt med varandra 

Simhallens vattenreningsanläggning byttes ut 2015. I en större anläggning 
tankas klor och syra direkt in i större behållare, men Eksjös simhall hanterar 
för små volymer. De flesta klorgasolyckor sker just vid tankning från lastbil 
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när kopplingar inte sluter tätt. Möjlighet att tillverka eget klor finns men 
kräver en kostsam ombyggnation.  
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TUB § 96 Nytt arbetssätt på SFI - information 
   

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Under pandemin gick vuxenutbildningen över till distansutbildning. Det 
fungerade inte för de elever som har svårt att läsa och skriva samt är helt 
nybörjare i svenska språket.  

Efter pandemin gick vuxenutbildningen tillbaka till sina kursplaner, kunskapskrav 
och gruppundervisning. De ändrade till mindre grupper och nu är undervisningen 
mer fokusinriktad mot individen och målcentrerad. Effekterna är positiva, med 
fler pedagoger som kan arbeta mer effektivt, med läsförståelse, skrivövningar och 
muntliga presentationer.    

Distansutbildning är fortfarande kvar, men enbart för de elever som är 
föräldralediga, eller gått ut i arbete.   
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TUB § 97 Antal sjukfrånvaro och arbetsstatistik 
2022 
Dnr Tun 2022/64 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Personalstatistik tas fram tre gånger/år i förvaltningen. För respektive sektor 
redovisas statistik för sektorn där även verksamhetsnivå redovisas där det är 
möjligt utifrån storlek på verksamhet. 

Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och 
redovisas/månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året. 

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda 
(månadsanställda) vilket i augusti månad 2022 för tillväxt- och utvecklingssektorn 
var 87 medarbetare jämfört med augusti 2021 då det var 91 medarbetare. Antalet 
årsarbetare i augusti månad 2022 var 79 årsarbetare jämfört med 84 årsarbetare i 
augusti 2021. 

Vid en jämförelse mellan augusti 2021 och augusti 2022 har antalet timavlönade i 
tillväxt- och utvecklingssektorn ökat med 17 medarbetare, från 20 till 37. Antal 
timavlönade årsarbetare i augusti 2022 och augusti 2021 är oförändrat, sex 
medarbetare. 

Den totala sjukfrånvaron under perioden maj till augusti 2022 för tillväxt- och 
utvecklingssektorn var högre än motsvarande period 2021. I augusti 2022 var 
sjukfrånvaron för tillväxt- och utvecklingssektorn 10,0 procent jämfört med 7,2 
procent i augusti 2021.  

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingssektorn augusti 2022 
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TUB § 98 Campus i12 - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
IT-spåret kommer att gå över till Ädelfors folkhögskola. I december ska Campus 
i12 ha städat ur och återställt lokalerna. Campus i12 har haft möte med Ädelfors 
folkhögskola för att tillsammans med studenterna diskutera övergången.  

Det pågår förhandlingar med Hälsohögskolan i Jönköping gällande 
sjuksköterskeutbildningen. Avtalet följs inte enligt Campus i12, som nu tar hjälp 
från regionen, för att få till en så bra lösning som möjligt.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-10-19 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 99 Bygg en mindre scen i Vildparken - 
motion 
Dnr Tun 2022/77 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning  
Christina Bladh (S) framför i motion 2022-06-13 följande. 

Förr fanns det en scen i Vattenledningsparken som användes vid olika tillfällen, 
framför allt för musikuppträdanden, men den nyttjades även vid genomförandet 
av olika evenemang och tävlingar. En liknande scen i parkmiljö saknas idag i 
Eksjö. 

Vildparken har de senaste åren rustats upp med både ny lekplats och en offentlig 
toalett, vilket också stärkt parken som en naturlig samlingsplats. Det vore därför 
lämpligt att se över möjligheten att bygga en enklare scen någonstans i Vildparken. 
Exakt placering får utredas, och beror på till vilket ändamål man tror att scenen 
kan komma att bli nyttjad som mest. 

Om scenen byggs skulle denna kunna nyttjas för mindre uppträdanden samt 
andra evenemang och tävlingar, men även fungera som en möjlighet till 
spontanuppträdanden för de barn och ungdomar som redan rör sig i området.  

Scenen är, enligt motionären, tänkt att vara av enklare karaktär för att kunna hålla 
både investerings- och underhållskostnad på en relativt låg nivå. 

Christina Bladh yrkar 

att en mindre scen byggs i Vildparken. 

Kulturavdelningen har tillsammans med Samhällsbyggnadssektorn utrett 
motionen gällande att uppföra en mindre utomhusscen i Vildparken. Precis som 
Christina Bladh (S) framför i sin motion fanns det tidigare en utomhusscen i 
Vattenledningsparken som revs 2015. Scenen var vandaliserad, golvet var 
uppbrutit och det hade eldats på flera ställen. Väggarna var fulla med klotter med 
otrevliga budskap, elskåpet var uppbrutit och sladdarna hängde löst. Beslut om 
rivning togs i utskottet då det inte funnits någon efterfrågan om att använda 
scenen under en lång tid. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-10-19 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslaget om att bygga en enklare scen i Vildparken är god men efterfrågan av en 
utomhusscen bedömer vi inte är stor i förhållande till kostnaderna att bygga och 
underhålla en utomhusscen. Det finns också en risk att den blir ett tillhåll samt 
utsätts för vandalisering. 

Kulturavdelningen sätter upp en scen under sommarmånaderna på Musiegården 
där kulturavdelningen arrangerar ett antal konserter. Scenen används också av 
Knekten som arrangerar allsångskvällar. Om en förening, studieförbund, 
sommarmusikanter eller barn- och unga som vill framföra spontana uppträdande 
finns det möjlighet att använda sig av scenen. 

Det går dock inte att låna/hyra scenen för kommersiellt bruk. Det kan också 
nämnas att även denna scen har utsatts för skadegörelse där bland annat väggar 
och matta har blivit sönderskurna.  

Då kostnaderna att bygga och underhålla en utomhusscen i Vildparken inte är i 
paritet med efterfrågan gör kulturavdelningen tillsammans med 
Samhällsbyggnadssektorn bedömningen att inte bygga en utomhusscen i 
Vildparken.  

Yrkande 

Under tillväxt- och utvecklingsberedningens överläggning yrkar 

Kristina Carlo (M) och Annelie Sjöberg (M) bifall till sektorns förslag till 
beslut. 

Mikael Andreasson (S) ändring av sektorns förslag, att en mindre scen byggs i 
Vildparken. 

Johan Andersson (S) ändring av sektorns förslag, att ge sektorn i uppdrag att ta 
fram en driftskostnad på scen i Vildparken innan förslag till beslut.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med tillväxt- och 
utvecklingsberedningens godkännande, proposition på Mikael Andreasson (S) 
förslag mot Johan Andersson (S) ändringsyrkande. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns. 

Ja-röst för Mikael Anderssons (S) yrkande 

Nej-röst för Johan Anderssons (S) ändringsyrkande 

Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 2 nej-röster. 
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Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar således i enlighet med Mikael 
Andreassons (S) förslag till beslut. 

Sedan ställer ordförande med tillväxt- och utvecklingsberedningens godkännande 
proposition på sektorns förslag mot Mikael Andreassons (S) yrkande. 

Ja-röst för sektorns förslag 

Nej-röst för Mikael Andreassons (S) yrkande 

Vid omröstningen avges 4 ja-röster och 3 nej-röster. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar i enlighet med tillväxt- och 
utvecklingssektorns förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag  
Motion från Christina Bladh (S), 2022-06-13 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2022-09-29  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Motionären 
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TUB § 100 Kulturfestival - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommuns kulturliv har återhämtat sig och det är fantastiskt att se hur 
kulturföreningarna skapar arrangemang och gör Eksjö kommun till en attraktiv 
plats att bo och leva i. 

Kulturfestivalen startar den 28 oktober och håller sedan på hela höstlovet. 
Invigning sker på sjöängen i år med spökvandring, eldshow och korvgrillning.  

Under veckan pågår en mängd olika arrangemang så som filmvisning, pyssel, 
drejning, visning av Aschanska gården, dans, spökvandring på filmbyn, 
författarkväll, lunchmusik i Eksjö kyrka och mycket mer.  
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TUB § 101 Uppdaterad statistik Muséet och 
Tourist center - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
På tillväxt- och utvecklingsberedningens sammanträdet 2022-09-21, presenterades 
statistik för Eksjö Museum och Tourist center. All statistik var inte inkommen vid 
det tillfället, därav dagens sammanträdes information.  

Kulturchef går igenom uppdaterad statistik för juni, juli och augusti 2022. 
Samtliga intäkter har eftersläpning, men i det stora hela ser statistiken bra ut.  
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TUB § 102 Regler för uthyrning av elsparkcyklar - 
motion 
Dnr Tun 2022/114 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson, Elisabeth Werner och Urban 
Svensson framför i motion 2022-06-13 följande. 

Elsparkcyklar har numer blivit en vanlig syn på våra gator i landet som bedrivs av 
uthyrningsfirmor, dessa aktörer startade i Sveriges större städer, men expanderar 
explosionsartat genom att de vidgar sina verksamheter mot minder orter, vilket 
medfört utmaningar för dessa kommuner. 

Det blir kommunerna som till sist får ta ansvaret och kostnaderna för hanteringen 
av de elsparkcyklar som inte hanteras korrekt. Dessa felhanterade 
(parkerade/slängda) elsparkcyklar utgör en stor risk för kommunens invånare att 
skadas genom olycka, detta sker och har tyvärr redan skett i landet med dödlig 
utgång.  

Dessa elsparkcyklar som parkeras och slängs utan ordning innebär dessutom extra 
stor risk och problem för personer med synnedsättning, äldre eller rullstolsburna.  

En annan utmaning är att de framförs tillsammans med gående på cykelbanor och 
tillsammans med biltrafiken. Eksjö kommun har i dagsläget inte någon möjlighet 
att, utöver de redan lagda ordningsstadgande trafikreglerna, lösa dessa utmaningar.  

Det är därför viktigt att Eksjö kommun i förebyggande tar fram ett enkelt och 
tydligt regelverk som eventuella aktörer har att förhålla sig till, så kanske Eksjö 
kommun slipper det kaos som dessa bolag har åstadkommit, i andra kommuner 
där dessa etablerat sig i med sina elsparkcyklar, alternativa lösningar finns att ta 
efter från landets kommuner eller från Europas länder. Ett alternativ som varit 
väldigt framgångsrikt i Paris är att tillsätta fasta parkeringsplatser avsedda för 
elsparkcyklar vid lämpliga platser där man hämtar och lämnar sin elsparkcykel. 
Lämnas sedan den hyrda elsparkcykeln utanför den avsedda parkeringen så tickar 
debiteringen vidare för personen som hyrt den, samt att kommunen får ersättning 
av aktören för återställandet. 
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Sverigedemokraterna yrkar därför 

• att Eksjö kommun gör ett tydlig och enkelt regelverk för uthyrningsföretagen att 
förhålla sig till, 

• att Eksjö kommun utreder möjliga och lämpliga parkeringsplatser för dessa 
elsparkcyklar 

• att Eksjö kommun ger möjligheten att parkeringsplatserna kan vara 
avgiftsbelagda för uthyrningsföretag samt, 

• att debitering av taxan fortlöper för personen som hyrt fordonet fram tills 
fordonet är parkerad på avsedd plats och 

• att kommunen får debitera aktören för återställandet av elsparkcyklarna. 

I många kommuner har man behövt anpassa miljön efter elsparkscyklarnas ingång 
i stadsmiljön. Ett antal olika företag levererar tjänsten – inga av dessa finns idag i 
Eksjö.  

Problemet är kopplat till trängsel, svårt att komma fram och framför allt att 
tillgängligheten försämras då fler ska samsas om det gemensamma utrymmet. 

Vi har gjort en omvärldsbevakning och valt att titta på Jönköpings Kommun. De 
har i dagsläget två leverantörer av elsparkcyklar och har valt följande grepp: 

De har trafikregler för elsparkcyklar tydligt på sin hemsida. Att du måste hålla 
angiven hastighet på gågata, väja för gående. Vidare att det är samma regler för 
parkering som för vanliga cyklar. Man låter även leverantörerna ta ansvar för 
trasiga och felparkerade elsparkcyklar och hänvisar att man ska vända sig till dem 
direkt med sina klagomål. Det är alltså inte kommunens ansvar att ta hand om 
dessa. 

I sammanhanget är det viktigt att regelverket, dvs vem ansvarar för vad, är tydligt. 
Eksjö kommun ansvarar för förutsättningarna och polisen för att trafikregler följs. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn och Samhällsbyggnadssektorn bedömer 
gemensamt att det inte behövs några åtgärder i dagsläget. Men menar att det är 
viktigt att bevaka om det skulle uppstå behov/ansökan inom Eksjö kommun. 

Vi menar också att det är positivt att frågan aktualiseras och tycker att motionen 
har relevans utifrån att många orter/städer upplever stora problem. 

Sammantaget bedömer Tillväxt- och utvecklingssektorn och 
Samhällsbyggnadssektorn att behovet av regler för elsparkcyklar inte finns i 
nuläget men bra att bevaka om det skulle erbjudas Eksjö kommun framgent. 

Motion föreslås att avslås. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från näringslivschef Camilla Egerlid, 2022-10-11 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14  
Motion från Sverigedemokraterna, 2022-06-13  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
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TUB § 103 Förlängning av avtal mellan Eksjö 
kommun och Sture Stenbäck Livs i Hulthallens 
lokaler 
Dnr Tun 2015/144 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att förlänga avtalet där Eksjö kommun köper tjänster av Sture Stenbäcks Livs AB 
att omfatta år 2023.  

Ärendebeskrivning  
2010 skrevs ett avtal med Sture Stenbäcks Livs AB, även kallad Hulthallen, där 
Hulthallen ska svara för utökad offentlig service i Hulthallens lokaler genom   
att   förse   allmänheten   med   turistinformation, föreningsstöd, administrativa 
tjänster, kopiering och förmedling av samhällsservice. För ovanstående tjänster 
och det som står i avtalet, erlägger Eksjö kommun 6250 kr/månad till 
Hulthallen. 2016 fick tillväxt- och utvecklingsnämnden i uppdrag att utvärdera 
avtalets kriterier och dess bidragsstorlek. Efter utvärdering och samtal med 
Sture Stenbäcks Livs AB, tog tillväxt- och utvecklingsnämnden beslut om att 
förlänga avtalet samt tydliggöra uppdraget genom ett tillägg i avtalet: ”Hulthallen 
skall svara för utökad offentlig service i   Hulthallens   lokaler   genom   att   
förse   allmänheten   med   kommunal information, föreningsstöd, 
administrativa tjänster, kopiering och förmedling av samhällsservice.”  

Ägarna till Sture Stenbäcks livs AB önskar förlänga avtalet som funnits mellan 
Sture Stenbäcks Livs AB och Eksjö kommun. Som skäl anges att butiken fyller 
en stor och viktig funktion som affär och naturlig mötesplats för både gammal 
och ung vilket stärker bygden och underlättar i samhället. Äldre, barnfamiljer 
kan göra enkla lättåtkomliga inköp av dagligvaror. Ta del av 
kommuninformation, använda kopiator och få hjälp med olika ärenden.  

Som skäl anges även att affärens service varit mycket viktig för samhället detta 
år, både för yngre och äldre. Butiken har tillhandahållit färdigplockade matkassar 
efter beställning, som kunderna sedan kunnat hämta utanför affären/på 
lastbryggan. Butiken har även haft extra hemkörning av varor. Butiken 
uppskattas just för att den ligger på en liten ort, lätt att handla utan trängsel och 
med personlig service.  

Kontaktperson för kommunen är Nina von Krusenstierna, Tillväxt- och 
utvecklingssektorn. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ansökan om förlängning av avtal 
      

Utdrag:  
Näringslivsavdelningen 
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TUB § 104 Budgetuppföljning per 2022-09-30 - 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/21 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot budget med 711 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorns driftbudget för 2022 uppgår till 67 446 tkr. 
Sektorns driftutfall efter september månad uppgår till 53 222 tkr, vilket motsvarar 
78,9 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 75 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 68 157 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot 
budget med 711 tkr (-1,0 %).  
 

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:- 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 
kulturskola lokaler. 
 
Museet 
Prognos: -477 tkr motsvarande -11,6 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 
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pandemin ut och planerna tvingades läggas på is. Verksamheten prognostiserar 
inte att nå hela intäktsökningen under 2022.  

Prognosen ligger på ett underskott (4 587 istället för 4 110 tkr), dels pga 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: -416 tkr motsvarande -2,6 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 -55’. Entréavgifter momsfria -50’. Intäkt 
bostads- och lokalhyror -140’. Intäkt tillfällig lokal inkl sammanträden -165’mot 
föregående prognos. 

 
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.  
Ny näringslivschef anställd fr.o.m. 2022-09-01.  
 
Chef Vuxi12 
Prognos: 660 tkr motsvarande 5,8 procent mot budget. 
Differens inbokning 2021 och utfall Yrkesvux 2021, 1 049 tkr med i prognos. 
 
Campusi12 
Prognos: -84 tkr motsvarande -1,5 procent mot budget. 
Lägre intäkter för behandlingspedagog med 306 tkr och högre intäkter med 200 
tkr för Visualisering YH än i förra prognosen. 
 
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2022 uppgår till      12 271 
tkr. Sektorns investeringsutfall efter september månad uppgår till   
2 680 tkr, vilket motsvarar 21,8 procent av helårsbudgeten. Sektorns 
helårsprognos för investeringarna är 8 872 tkr vilket motsvarar ett överskott mot 
budget med 3 399 tkr. 
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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.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil 2022-10-06 
Budgetuppföljning rapport, 2022-10-06  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
sektorekonom 
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TUB § 105 Resultatdialog med kommunstyrelsen - 
information 
Dnr Tun 2022/103 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens presidie, sektorchef, verksamhetschefer och 
sektorekonom har deltagit i resultatdialog med kommunstyrelsens presidie. 

Resultatdialog sker med respektive sektor efter tertialrapport per sista april och 
delårsrapport per sista augusti där resultat och prognos för ekonomi, personal, 
kvalitet och mål samt andra aktuella frågor för sektorn diskuteras. 
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TUB § 106 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut redovisas. 

Delegationsbeslut kulturchef: 

Förening    Dnr 

Mariannelundsbygdens Samhällsförening  Tun 2022/83 
Sommar på torget 
Ansökt: 3 000 kr, beviljat: 3 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-07-26 

Kråkshults föreläsningsförening  Tun2022/109 
Föreläsning Eva Olsson 
Ansökt: 2 250 kr, beviljat: 2 250 kr 
Delegationsbeslut: 2022-09-23 

Bellö Samhällsförening   Tun 2022/107 
Föreläsning Lars Claesson 
Ansökt: 4 000 kr, beviljat 4 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-09-13 

Emilkraften ekonomisk förening  Tun 2022/112 
Kalas i upplevelseskogen 
Ansökt: 15 000 kr, beviljat: 15 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-09-23 

Hemvärnets Musikkår   Tun 2022/113 
Vaktparad i Eksjö 
Ansökt: 60 000 kr, beviljat: 60 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-09-23 
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TUB § 107 Anmälningsärenden 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen godkänner anmälningsärenden enligt 
följande: 

Tre Trästäder konferens Hjo 

Näringslivsranking 

Företagsbesök Movänta Camping 

Nätverksfrukost Muséet 
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