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Plats och tid Kf-salen kl. 08:30-11:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Maria Havskog (C), ordförande 
Via videolänk: 
Annelie Sjöberg (M), vice ordförande 
Magnus Berglund (KD) 
Johan Andersson (S) 
Mikael Andreasson (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Britt-Marie Palm (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S) 

Erik Johansson(C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic(C) 
Kristina Carlo (M) tjänstgörande ersättare för Erik Johansson (C) § 108 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Via videolänk: 
Kristina Carlo (M) § 101-107, 109-113 
Magnus Kullberg (KD) 
Jes Suhr (M) 
Mats Svensson (SD) 
Jürgen Beck (V) 

 
Tjänstemän Karolina Eriksson, sekreterare 

Nina von Krusenstierna, sektorchef 
Via videolänk: 
Nelly Hugosson, sektorekonom § 102-104 

 Marie Brask, näringslivschef § 111 
Anne-Marie Pejrud, fritidschef § 109 

      
Utses att justera Mikael Andreasson (S) 
 
Justeringens plats  Förvaltningshuset, Eksjö kommun 2020-11-24 Paragrafer 101-113 
och tid Kl. 08:30 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Karolina Eriksson 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Maria Havskog (C) 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Mikael Andreasson (S) 
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Sammanträdesdatum 2020-11-18 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Förvaltningshuset, Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Karolina Eriksson 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 101 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 102 Budgetuppföljning per 2020-10-30, Tillväxt- och 
utvecklingssektorn 

2020/28 5 
- 
8 

§ 103 Internkontroll direktupphandlingar kvartal 3 - information 2020/42 9 
- 
10 

§ 104 Verksamhetsplan och internbudget 2021, Tillväxt- och 
utvecklingssektorn 

2020/26 11 
- 
13 

§ 105 Ungdomsledarpris 2020 2020/120 14 

§ 106 Äskande från Metropol om hyresbidrag 2020/118 15 

§ 107 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - avrapportering steg 1 2020/95 16 
- 
18 

§ 108 Förlängning av avtal mellan Eksjö kommun och Sture Stenbäck 
Livs i Hulthallens lokaler 

2015/144 19 
- 
20 

§ 109 Nyttjandegraden Ishallen - information  21 

§ 110 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet 2020/122 22 

§ 111 Näringslivsinformation  23 

§ 112 Budgetprognos 2021 2020/123 24 
- 
25 

§ 113 Anmälningsärenden  26 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

 
  

TUB § 101 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende om Budgetprognos 2021, tillkommer 
Ärende om Förvaltningsunderskott – Tillväxt- och utvecklingssektorns förslag, utgår 
Ärende om Redovisning av delegationsbeslut, utgår 
Ärende om Inbjudningar, utgår 
Ärende om Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 – avrapportering steg 1, 
tillkommer
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 102 Budgetuppföljning per 2020-10-30, 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2020/28 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut   

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot budget med 4 139 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2020 uppgår till 62 011 tkr. 
Sektorns driftutfall efter oktober månad är 58 791 tkr, vilket motsvarar 95 procent 
av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 83 procent. Sektorns helårsprognos 
för driften är 66 150 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 4 
139 tkr (-7 %)  
 

- Sektorsövergripande prognostiserar ett överskott på 303 tkr vilket 
motsvarar 12 procent av budget. 
 

- Allmän kulturverksamhet prognostiserar ett överskott på 411 tkr vilket 
motsvarar 11 procent av budget. 

-  
- Kulturskola prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 1 tkr. 

 
- Biblioteket prognostiserar en positiv avvikelse på 57 tkr vilket motsvarar 1 

procent av budget. 
 

- Museet prognostiserar en negativ avvikelse med 406 tkr vilket motsvarar 9 
procent mot budget. 
 

- Fritidsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 603 tkr vilket 
motsvarar 3 procent av budget.  
 

- Näringslivsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 632 tkr 
vilket motsvarar 20 procent av budget. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

- Vux i12 prognostiserar en negativ avvikelse på 2 172 tkr vilket motsvarar 
21 procent av budget. 
 

- Campus i12 prognostiserar en negativ avvikelse på 3 568 tkr vilket 
motsvarar 98 procent av budget. 
 

Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2020 uppgår till 7 797 tkr. 
Sektorns investeringsutfall efter oktober månad uppgår till 1 932 tkr, vilket 
motsvarar 25 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för 
investeringarna är 3 625 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 4 172 
tkr. 
 

Sektorsövergripande 
Prognos: +303 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 12 procent.  
Sektorn har blivit beviljade ett projekt från Europeiska socialfonden (ESF) i syfte 
att minska antalet personer i försörjningsstöd. Den totala budgeten uppgår till 5,3 
mnkr varav Eksjö kommuns finansiering utgör 53 % av kostnaden. Projektet delas 
mellan sociala sektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn. Projektet har under 
hösten till viss del behövts ändras vilket medför att projektet inte kommit igång 
ännu. Projektstart är nu i november och projektet kommer pågå i 21 månader. 
Avvikelsen beror även på minskade personalkostnader med anledning av vakans i 
fem månader.  
 
Allmänkultur 
Prognos: +411 tkr motsvarande 11 procent av budget. 
Avvikelsen beror på minskade kostnader och uteblivna intäkter för inställda 
arrangemang under första halvåret, vilket är en följd av coronapandemin. 
 
Biblioteket 
Prognos: +57 tkr motsvarande 1 procent av budget. 
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader pga föräldraledigheter och vakanser.  
 
Museet 
Prognos: -406 tkr motsvarande 9 procent mot budget. 
Avvikelsen beror på att de förväntade och planerade intäkterna troligtvis inte kan 
realiseras. Museet har beviljats ett bidrag från Kulturrådet för inställda 
arrangemang på 72 tkr med anledning av coronapandemin.  
 
Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten. 
 
Fritidsverksamheten 
Prognos: +603 tkr motsvarande 3 procent av budget.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader under andra halvåret. Vikarier har 
inte tillsatts i så stor omfattning. Förändring mot föregående prognos beror på att 
flera anläggningar förväntas få ett intäktsbortfall pga coronapandemin (380 tkr). 
 
Näringslivsverksamheten 
Prognos: +632 tkr motsvarande 20 procent av budget. 
Avvikelsen beror på att verksamheten haft sjukskrivningar och inte tagit in 
timvikarier.  
 
Vux i12 
Prognos: -2 172 tkr motsvarande 21 procent av budget. 
Avvikelsen beror främst på att flyktingschablonen enligt prognosen blir ca 2 200 
tkr lägre än budgeterat. Ökade kostnader för yrkesutbildningar samt oväntade 
kostnader vad gäller omställningen från distansbaserad utbildning för SFI.  
 
Åtgärder för bättre resultat:  
De åtgärder som vidtas är effektiviseringar och samordningar inom administration 
med lägre bemanning. Genomlysning av verksamheten pågår och första 
delrapporten (den ekonomiska biten) presenteras i beredningen i november. 
 
Campus i12 
Prognos: -3 568 tkr motsvarande 98 procent av budget. 
Den största avvikelsen avser lokalkostnader som är ca 1 800 tkr. Prognostiserade 
högre kostnader för konsulter (1 800 tkr) samt för administration (500 tkr).  
 
Åtgärder för bättre resultat:  
De åtgärder som vidtas är effektiviseringar och samordningar inom administration 
med lägre bemanning. Arbete pågår även att i möjligaste mån hyra ut de tomma 
lokalerna. Genomlysning av verksamheten pågår och första delrapporten (den 
ekonomiska biten) presenteras i beredningen i november. 
 
Investeringsbudget  
Prognos: +4 172 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 54 procent. 
Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror på att vissa projekt inte kan 
genomföras under året dels med anledning av coronapandemin men även med 
anledning av brist på personella resurser. Projektet beträffande omläggning av 
friidrottsbanor är upphandlat för 1 400 tkr (budget 700 tkr) och har påbörjats. 
Projektet ska vara klart i juni 2021. Projektet beträffande näridrottsplatsen 
beräknas kunna genomföras fullt ut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson sektorekonom, 2020-11-12 
Budgetuppföljning rapport, daterad 2020-11-12   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Ekonom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 103 Internkontroll direktupphandlingar 
kvartal 3 - information 
Dnr Tun 2020/42 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för internkontrollen för tillväxt- och utvecklingssektorn 2020 fastställdes 
2020-04-22, § 30. 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 av direktupphandlingar inom Tillväxt- och utvecklingssektorn under 
tiden 1 juli och 30 september har skett. 

För belopp mellan 25 000 kronor och 100 000 kronor har 5 fakturor granskats. 
Av dessa har 4 konkurrensutsatts och dokumenterats och 1 har enbart 
dokumenterats.  

För belopp mellan 100 001 kronor och 250 000 kronor har 1 faktura granskats. 
Fakturan är både konkurrensutsatt och dokumenterad.  

För belopp över 250 001 kronor finns inga fakturor att granska. 

De direktupphandlingar som saknar konkurrensutsättning förklaras av att anlitad 
leverantör tidigare installerat all teknik i Olsbergs Arena. Ansvarig chef ansåg att 
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 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

det är fördelaktigt att använda samma leverantör för ombyggnation och 
nyinstallation då tekniken är avancerad.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson sektorekonom, 2020-11-13 
Direktupphandling 2020 Q3 sammanställning   
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18
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TUB § 104 Verksamhetsplan och internbudget 
2021, Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2020/26 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2021 för Tillväxt- och 
utvecklingssektorn. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 54, 2018-03-22) att anta en ny 
vision för Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige (Kf § 73, 2018-12-11) en policy för styrning och ledning. I 
oktober 2019 (Kf § 397, 2019-10-24) godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023. 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att godkänna sektorernas övergripande 
verksamhetsplaner (Ks § 37, 2020-03-03) för år 2020. Verksamhetsplanerna ska 
revideras och tas upp för beslut årligen inför varje nytt år.  

Eksjö kommuns budgetarbete består av tre olika huvudsteg. I steg 1 har 
kommunfullmäktige fastställt budgetdirektiv inför planperioden 2021-2023 (Kf § 
76, 2020-04-23) för att i juni fattat beslut om förvaltningsram (Kf § 130, 2020-06-
16). I steg 2 har kommunfullmäktige beslutat om sektorsramar för respektive 
sektor i Eksjö kommun (Kf §186, 2020-10-22). I steg 3, internbudgetprocessen, 
gör respektive sektor en internbudget för 2021.  

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 

Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning och ledning är att säkerställa att 
kommunkoncernen uppfyller de politiska målen och grunduppdragen, oavsett om 
verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform. 
 
Styrmodellen utgår från kommunens vision Alla är vi Eksjö kommun. Visionen är 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

den ledstjärna som visar färdriktningen för kommunkoncernen, den är styrande 
för dess utveckling som helhet och vägledande i styrning och ledning.   
Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument (fyra 
effektmål) som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska 
utvecklas. 

Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av 
verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Effektmålen bryts sedan ned i 
sektorernas och bolagens verksamhets- och affärsplaner där respektive 
verksamhet anger vad de kan bidra med för att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. Valda indikatorer i kommunprogrammet kan 
belysa måluppfyllelsen på flera effektmål. I verksamhets- och affärsplaner ska det 
också framgå definierat grunduppdrag och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget 
ska göras. Sektorernas verksamhetsplaner ska beslutas tillsammans med 
internbudgeten.  

Uppföljning av effektmålen görs årligen, av kommunstyrelsen, som en samlad 
bedömning och baseras bland annat på uppföljning av indikatorer, analyser av 
måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument, omvärldsbevakning och effekter av 
olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av 
hur Eksjö kommun klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har.  

Eksjö kommuns styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process 
med att analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan 
se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på, 
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har arbetat på olika sätt för att medvetandegöra 
innehållet i verksamhetsplanerna och att skapa en delaktighet från personalen i 
innehållet. Detta har gjorts bland annat genom en strategidag för chefer där fokus 
låg på att berätta för varandra om hur respektive verksamhet arbetar för att nå de 
gemensamma målen. Det har även genomförts workshops ute på verksamheterna 
med personalen. Sektorchef har presenterat hur sektorns arbete hänger ihop med 
kommunprogrammet.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 (Kf §186) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I 
kommunstyrelsens budget (Ks §224, 2020-09-29) framgår att till Tillväxt- och 
utvecklingssektorns ram uttala: 

 att resurser tillförs för beräknade hyresökningar. 
 att arbetat i sektorns verksamhet som effektiviseras från 2022 för att 

frigöra resurser för delfinansiering av en kulturscen. 
 att resurser anpassas efter minskad efterfrågan på kommunalt 

aktivitetsbidrag. 
 att resurser anpassad efter hyresintäkter för ungdomsverksamheten. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 att medel tillförs för fortsatt genomförande av undersköterskeutbildning 
och förskollärarutbildning. 

 att effektivisering av SFI-undervisning ska ske. 
 att resurser för hyreskostnader som kvarstår på Campus i12 är tillförda. 

Tillväxt- och utvecklingssektorns startram 2020 var 58,5 mnkr och startram 2021 
är 61,8 mnkr.  

Inför 2021 har Tillväxt- och utvecklingssektorn gjort en ramjustering mellan 
ansvaren på fritidsavdelningen på 4,5 mkr. Ramjusteringen beror på att samtliga 
anläggningar ska ligga under ansvaret fritidsanläggning och inte vara fördelade 
mellan båda ansvar på avdelningen som det varit under 2020. 

Sektorns investeringsram uppgår till 4,6 mnkr år 2021.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef och Nelly Hugosson 
sektorekonom, 2020-11-13 
Tillväxt- och utvecklingssektorns verksamhetsplan 2020-2023  
Internbudgetdokument, Tillväxt- och utvecklingssektorn 2021, daterad till 2020-
11-13 
Investeringsbudget 2021, Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Internbudgetens förändring mellan 2020-2021, Tillväxt- och utvecklingssektorn 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18
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TUB § 105 Ungdomsledarpris 2020 
Dnr Tun 2020/120 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse redovisad pristagare. 

Ärendebeskrivning  
Redovisar de nominerade kandidaterna till Eksjö kommuns Ungdomsledarpris 
2020. 

Beslutsunderlag  
Eksjö kommuns Ungdomsledarpris kriterier 
Pristagare genom åren 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Fritidchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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TUB § 106 Äskande från Metropol om hyresbidrag 
Dnr Tun 2020/118 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att bidra Metropols lokalhyra med 88 680 kronor för två kvartal, från oförutsett. 

Ärendebeskrivning  
Biografen Metropol drivs sedan 1983 av en ideell förening och verksamheten 
bygger på engagerade frivilliga. På biografen visas knattefilm, matiné, 
eftermiddagsfilm, livesändningar och Bio kontrast. Biografen är en viktig 
kulturbärare i Eksjö kommun. Föreningen har under en tid haft bristande intäkter 
på grund av rådande pandemi.  

Under 2020 har i princip inga storfilmer, det vill säga filmer som drar mycket 
publik till biograferna, haft premiär. Salongen har inte heller kunna fyllas på grund 
av restriktionen med max 50 besökare och med det avstånd som krävs ryms heller 
inte fler besökare. Biografen är beroende av de intäkter som inkommer under 
oktober till och med mars. Man räknar med betydligt mindre intäkter på grund av 
Coronapandemin, dels på grund av bristande besökssiffror, dels på grund av 
minskat bidrag från Svenska Filminstitutet (som baserar bidraget på 
omsättningen). 

Metropol äskar att få hyran efterskänkt för två kvartal, motsvarande totalt 88 680 
kronor för att undvika risken att tappa likviditet i den omfattning att det riskerar 
verksamheten.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef, 2020-10-30 
Likviditetsbudget september mars 
Ansökan stödbidrag-Metropol 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen

15



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 107 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - avrapportering steg 1 
Dnr Tun 2020/95 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Vux i12 och Campus i12 verkställer identifierade utvecklingsområden, samt 

att komplettera genomlysning del 1 med inköp (upphandling) och återredovisa till 
kommunstyrelsen 2021-01-19, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutade 2020-09-01 att ge förvaltningen i 
uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-12- 01 redovisa en genomlysning gällande 
ekonomi- och upphandling utav Campus i12 och Vux i12.  

Att enligt uppdrag från kommunstyrelsen ge en tydligt beskrivande bild av 
verksamheten för Vux i12 och Campus i12. Resultatet presenteras i två separata 
rapporter, en för Vux i12 och en för Campus i12.  Steg 1 är genomlysning med 
fokus på ekonomi. Inköp (upphandling) finns inte med i presenterad rapport utan 
kommer kompletteras med till kommunstyrelsen 2021-01-19. Steg 2 kommer 
redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2021. Fokus är på ett 
framåtsyftande perspektiv med förslag på åtgärder. Slutrapporten har fokus på 
kvalité, jämförelse med andra kommuner och en sammanfattande slutsats. 

Genomlysningen har en styrgrupp bestående av Tord du Rietz (kommundirektör), 
Nina von Krusenstierna (sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn), Simon 
Lennermo (biträdande ekonomichef) och Catharina Tingvall (kanslichef). 
Styrgruppen ansvarar för sammanställning och analysen och har under arbetet 
haft en kontinuerlig dialog.  
Informationsinhämtningen till rapporten steg 1 består av budget- och utfallsanalys 
i syfte att skapa en nulägesbeskrivning och avvikelseanalys, såväl innevarande år 
som historiska data. Enskilda intervjuer av chefer och medarbetare har skett. Det 
har inhämtats information från controller och HR-konsult. 
 
Rapport Vux i12 
Vux i12 har haft positiva avvikelser jämfört mot budget 2015-2018 och negativa 
avvikelser 2019-2020. Avvikelserna har varierat mellan plus 5,7 mnkr till minus 4,7 
mnkr.   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
Politiska prioriteringar i kommunens budgetprocess har gjorts i budgeten och vid 
jämförelse av budgetnivån år 2021 med 2015 har det tillförts medel motsvarande 
2,0 mnkr och beslutats om besparingar på 3,9 mnkr.   
  
Vux i12 är till stor del finansierat med externa medel, framförallt statsbidrag 
för yrkesvux och intäkter ifrån Migrationsverket. Mellan åren 2015-2020 har de 
externa intäkterna finansierat mellan 32-56 procent av Vux i12s budget.   
  
Det har bokförts kostnader till Vux i12 som specifikt inte hör till Vux i12s 
verksamhet, dels omfördelningar mellan Vux i12 och Campus i12 och dels har 
Vux i12 belastats med andra övergripande kostnader inom Tillväxt- och 
utvecklingssektorn.     
  
Identifierade utvecklingsområden för Vux i12 är  

 Fortsätta utvecklingsarbetet i Tillväxt- och utvecklingssektorn om att 
skapa kunskap om varandras verksamheter, möjliggöra samarbete mellan 
enheterna för att få till helheten inom sektorn.  
 Tydliggöra, strukturera och involvera olika yrkesprofessioner i såväl 
budgetprocessen som budgetuppföljningen. Ha forum för att följa upp 
och analysera såväl ekonomi-, kvalitets-, medarbetar- och utvecklingsfrågor 
kan lyftas.  
 Renodla ekonomisk uppföljning för Campus i12 och Vux i12. Intäkter 
och kostnader ska bokföras på rätt ställe oavsett vem som har budget.   
 Intäkterna ifrån Migrationsverket har minskat och prognostiseras att 
minska ytterligare kommande år. Det är viktigt med ett aktivt arbete för att 
kunna anpassa verksamheten till de förändrade förutsättningarna.   

 
Rapport Campus i12 
Campus i12 hade en budget i balans år 2015. 2016-2020 har det varit negativa 
avvikelser jämfört mot budget. Avvikelserna har varierat mellan 0 mnkr till 
minus 2,4 mnkr och där det prognostiserade utfallet 2020 är minus 3,6 mnkr.   
  
Politiska prioriteringar i kommunens budgetprocess har gjorts i budgeten och vid 
jämförelse av budgetnivån år 2021 med 2015 har det tillförts medel motsvarande 
2,7 mnkr och beslutats om besparingar på 3,7 mnkr.   
  
Campus i12 är till stor del finansierat med externa medel, 
framförallt platsersättningar för de studenter som studerar på Campus i12. Mellan 
åren 2015-2020 har de externa intäkterna finansierat mellan 62-76 procent 
av Campus i12s budget.   
  
Utbildningarna, exklusive lokaler och kostnader för gemensamma funktioner, har 
haft positiva avvikelser jämfört mot budget 2015-2016. År 2017-2019 har det varit 
negativa avvikelser jämfört mot budget och 2020 prognostiseras det vara en 
negativ avvikelse. Det är framförallt negativa avvikelser kopplat till kostnaderna 
och inte till intäkterna vid jämförelse mot budget.   
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
Det är ansökt om sex utbildningar med eventuell start höstterminen 2021. Besked 
om utbildningarna beviljas kommer i januari 2021. Beräkningar tyder på att 
Campus i12 kommer ha en negativ avvikelse mot budget för åren 2021-
2023 inkluderat dessa nya utbildningar.   
  
Identifierade utvecklingsområden för Campus i12 är:  

 Fortsätta utvecklingsarbetet i Tillväxt- och utvecklingssektorn om att 
skapa kunskap om varandras verksamheter, möjliggöra samarbete mellan 
enheterna för att få till helheten inom sektorn.  
 Tydliggöra, strukturera och involvera olika yrkesprofessioner i såväl 
budgetprocessen som budgetuppföljningen. Ha forum för att följa upp och 
analysera såväl ekonomi-, kvalitets-, medarbetar- och utvecklingsfrågor kan 
lyftas.  
 Renodla ekonomisk uppföljning för Campus i12 och Vux i12. Intäkter 
och kostnader ska bokföras på rätt ställe oavsett vem som har budget.   
 I ansökningsprocessen av nya utbildningar behöver mer detaljerad budget 
göras där även sektorsekonom är delaktig. Det behöver finnas en plan B för 
om Campus i12 inte får sökta utbildningar.   
 Upparbeta intern kompetens för att göra ansökningar för att inte behöva 
använda lika mycket konsulttid för att arbeta fram ansökningarna.   
 Ett generellt förbättringsområde som gäller hela förvaltningen är att 
hyreskontrakt behöver läggas in i kommunens avtalsdatabas för att säkerställa 
att hyreskontrakt sägs upp i tid, att chefer och verksamheterna kan komma åt 
aktuella hyreskontrakt med mera.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall kanslichef och Simon Lennermo 
biträdande ekonomichef 2020-11-11 
Genomlysning del 1 Vux i12 
Genomlysning del 1 Campus i12 
Ks beslut 2020-09-29, § 230 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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TUB § 108 Förlängning av avtal mellan Eksjö 
kommun och Sture Stenbäck Livs i Hulthallens 
lokaler 
Dnr Tun 2015/144 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att förlänga avtalet där Eksjö kommun köper tjänster av Sture Stenbäcks Livs AB 
att omfatta år 2021.  

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.  

Avtalet förlängs till och med 2021 och kontaktperson för kommunen ändras till 
Nina von Krusenstierna sektorchef, Tillväxt- och utvecklingssektorn. 
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På grund av jäv deltar inte Erik Johansson (C) i handläggningen i detta ärende.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef, 2020-10-27 
Avtal – Förlängning avtal Hulthallen 20201015 
Avtalsförslag – Hulthallen 2021 
Tun 2015-144 avtal2014hulthallen 
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TUB § 109 Nyttjandegraden Ishallen – information 
   
Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Storegårdshallen byggdes i början av 1990-talet. Ispisten skadades redan vid 
tillverkningen och problemet påverkade både istillverkning och isvård. Efter mer 
än 20 års användning var även kylaggregaten både omoderna, uttjänta rent 
funktionsmässigt och dessutom mycket energikrävande. På EKFABs initiativ 
gjordes en utredning av företaget Energi & Kylanalys AB. Utredningen visade att 
stora driftspengar fanns att spara vid en nybyggnad av ispist och inköp av 
moderna kylaggregat.  

Efter beslut i tillväxt- och utvecklingsnämnden och kommunstyrelsen under 
senhösten 2017 renoverades Storegårdshallen under 2019.  

Nyttjandegraden av Ishallen gås igenom och Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
informeras om kundgrupp, timmar, tillfällen, deltagare, timmar/bokning och hur 
många procent i timmar ishallen hyrs ut.  

Perioden 2018-2019 var ishallen öppen 28 veckor, beläggning 59 procent. 
Perioden 2019-2020 var ishallen öppen 27 veckor, beläggning 67 procent.  

Beslutsunderlag  
Besöksstatistik Ishallen 2020 
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TUB § 110 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den 
ökade smittspridningen i Jönköpings län, tog kommunstyrelsen 2020-11-05, beslut 
om tillfällig stängning av kommunal verksamhet inom Tillväxt- och 
utvecklingssektorn. 

De verksamheter som berördes av beslutet var: 

- Eksjö simhall och Prästängshallens gym 
- Storegårdshallen  
- Ränneborg  
- Olsbergs Arena 
- Eksjö Stadsbibliotek och biblioteksfilialen i Mariannelund 
- Eksjö Museum och Eksjö Tourist Center 

Beslutsunderlag  
Ks beslut 2020-11-05 § 250, Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö 
simhall och Prästängshallens gym 
Ks beslut 2020-11-05, § 251, Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – 
Storegårdshallen 
Ks beslut  2020-11-05 § 252, Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – 
Ränneborg 
Ks  beslut 2020-11-05 § 253, Tillfällig stängning av kommunala idrottshallar och 
Olsbergs Arena 
Ks beslut 2020-11-05 § 254, Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö 
Museum och Eksjö Tourist Center 
Ks beslut 2020-11-05 § 255, Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö 
Stadsbibliotek och biblioteksfilialen i Mariannelund 
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TUB § 111 Näringslivsinformation 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Projektet Attraktiv Industri beviljades 2018 och har som kortsiktigt mål att stärka 
målgruppen anställda inom industri, både för att kunna möta företagens 
efterfrågan och möjliggöra individens karriär inom branschen. På så sätt skapas 
möjligheter för individen och företagen får nödvändig kompetens inom ett 
geografiskt område som kämpar med utflyttning.  
 
På lång sikt vill projektet bidra till en strukturell omställning inom Småland och 
Öarna där minskad diskriminering och könssegregering tillsammans med 
kompetensförsörjningsarbete leder till en god tillgång på kvalificerad personal. 
Genomgående för projektet är det tydligt att arbetet med horisontella principer 
och att arbeta med ojämlikheterna i branschen är prioriterade. 
 
Följande frågor besvarades under presentationen: 

 Vad gör Attraktiv Industri? 
 Vad är bakgrunden till att projektet startade? 
 Projektets mål? 
 Hur blir industrin attraktivare? 

 
Nu under pandemin arbetar Näringslivsavdelningen med att informera, ha öppen 
dialog, ställer om till digitaliserade möten eller har möten i mindre grupper, ses 
utomhus och håller avstånd. Uppmanar alla att handla lokalt. De mest utsatta 
branscherna just nu är hotell, restaurang, tjänsteföretag, handeln och butikslokaler.  
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TUB § 112 Budgetprognos 2021 
Dnr Tun 2020/123 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Vid budgetuppföljningen per 2020-09-30 framkom kostnadsökningar som 
påverkar kostnadsnivåer även 2021 och som inte var kända vid 
budgetberedningen inför 2021. Dessa kostnadsökningar är framförallt IKE 
(interkommunal ersättning), migrationsverkets förändringar, placeringar inom 
socialtjänsten, försörjningsstöd och vuxenutbildningar. 

Kommunstyrelsen beslutade därför i §264 2020-11-03, att ge förvaltningen i 
uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en 
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans 
2021. 

Första budgetuppföljningen för året görs efter februari. Med de indikationer som 
är kända nu görs en tidig, övergripande prognos för bokslut 2021 för sektorerna 
samt skatteintäkter och bidrag:  

Äldreomsorgen ska få ett specialdestinerat statsbidrag om 8,2 mnkr men villkoren 
för det är ännu inte kända. Beroende på om bidraget kan användas till befintlig 
verksamhet eller kräver utökning av verksamhet blir det skillnad i prognosen. 

Prognosen för skatteintäkter och bidrag är högre då det aviserade ökade generella 
statsbidraget inte medräknats fullt ut i budgeten (4 mnkr var medräknat av aviserat 
12 mnkr). Prognosen för skatteintäkter och bidrag är inte lika hög som skillnaden 
mellan aviserat och medräknat statsbidrag utan endast 6,6 mnkr högre än budget. 
Orsaken är att prognosen försämrats på grund av konjunkturen och att 
invånarantal är lägre än budgeterat, preliminärt invånarantal 1/11 2020 var 17 
invånare lägre (17 793 istället för 17 810), vilket medför ca 0,9 mnkr lägre 
skatteintäkter.  

Årets resultat är budgeterat till 31,4 mnkr eller 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag. Med den översiktliga prognosen, utan andra åtgärder, blir resultatet 23,1 
mnkr (2,0 procent av skatter och bidrag) om statsbidraget för äldreomsorgen kan 
användas till befintlig verksamhet eller 16,6 mnkr (1,4 procent av skatteintäkter 
och bidrag) om bidraget kräver utökning av verksamheten. 
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För att uppnå budget i balans vad gäller årets resultat krävs åtgärder om 8,3 mnkr 
eller 14,8 mnkr beroende på villkor för det specialdestinerade statsbidraget för 
äldreomsorg.  

När möjliga åtgärder för budget i balans undersökts inom förvaltningen finns 
möjligheter att dels pausa nya satsningar som lagts till i budget 2021 och dels att 
minska andra kostnader, där vissa förslag fanns med till budgetberedningen inför 
budget 2021.  

De kostnadsökningar som det preliminära budgetunderskottet beror på är i 
huvudsak inte personalkostnader men åtgärder för att nå en budget i balans 
behöver innefatta personalbemanning då största delen av kommunens kostnader 
är personalkostnader.  

Vissa åtgärder kräver mer utredning med konsekvensbeskrivningar och för att 
kunna presentera ett sammanhållet beslutsunderlag föreslås att samtliga åtgärder 
presenteras till kommunstyrelsen i januari.   

Åtgärder för att nå en budget i balans och som kan genomföras utan politiska 
beslut ska genomföras. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljefors ekonomichef, 2020-11-12 
      

Utdrag:  
Kommundirektören
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TUB § 113 Anmälningsärenden 
 
Tillväxt- och utvecklingsnämnden godkänner anmälningsärenden enligt följande:  
  
Rutin vid distansarbete med anledning av smittspridning 2020-11-03 

Ks beslut 2020-11-05 § 261, Rutin vid distansarbete med anledning av 
smittspridningen av covid-19 information  

Ks beslut 2020-11-05 § 262, Rekommendation politiska 
möten   nämnd  beredning och styrelse 

Besiktning av Storegårdsområdet 
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