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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 80 Godkännande av föredragningslistan   

§ 81 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö kulturskola - 
blåsorkester 

2020/122  

§ 82 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet  - Öppen 
ungdomsverksamhet 

2020/122  

§ 83 Kostnad och konsekvensanalys av minskade öppettider på muséet - 
information 

2021/89  

§ 84 Budgetuppföljning per 2021-06-30 - Tillväxt- och 
utvecklingssektorn 

2021/31  

§ 85 Direktupphandling 2021, kvartal 2 - Tillväxt- och 
utvecklingssektorn 

2021/6  

§ 86 Kvalitetsrapport Vux i12 2020 - granskningsresultat 2021/42  

§ 87 Stöd till förstärkt införsäljning och etableringsarbete 2021/83  

§ 88 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – information 2021/43  

§ 89 Miljö- och socialhållbarhetsplan, förvaltningen - information   

§ 90 Tillväxt- och utvecklingssektorns årshjul - information   

§ 91 Feriepraktikanter - information   

§ 92 Fritidschef - information   

§ 93 Inbjudningar   

§ 94 Redovisning av delegationsbeslut   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-08-18

 
  

TUB § 80 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Anmälningsärende, utgår
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TUB § 81 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö kulturskola - blåsorkester 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö Kulturskola öppnar i sin helhet.  

att beslutet gäller från och med 2021-09-01 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 126, att orkester samt 
ensembleundervisning kunde genomföras i utomhusmiljö samt att publika 
uppträdande skulle vara fortsatt inställda. Eksjö kulturskola vill återgå till att 
öppna i sin helhet. Detta innebär att Kulturskolan kan genomföra orkester, 
ensemble och körsångsundervisning i inomhusmiljö samt kunna genomföra 
publika uppträdande.    

Efter kontakt med Nässjö, Jönköping, Gnosjö, Aneby och Sävsjö meddelar 
kulturskolorna där att de öppnar i sin helhet. Övriga kulturskolor har inte svarat 
då respektive kulturchef har semester.  

Eksjö kulturskola kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén kulturchef 2021-08-10 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelse 
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TUB § 82 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Öppen ungdomsverksamhet 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att öppna upp spelverkets lokaler från och med 2021-09-01. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-05 § 52 att Fritidsgården Spelverkets lokaler 
var begränsade och svåra att förändra för att bedriva verksamhet under smittsäkra 
förhållanden. Därför flyttades verksamheten tillfälligt till Prästängsskolans lokaler.  

Fritidsavdelningen föreslår att öppna all verksamhet i spelverkets lokaler från och 
med 2021-09-01, men att följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer.   

I Spelverket förekommer det förutom öppenungdoms verksamhet: dans, klättring, 
teater samt del av kulturskolans utbildning.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Christian Waldmann fritidschef, 2021-08-01 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Fritidschef
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TUB § 83 Kostnad och konsekvensanalys av 
minskade öppettider på muséet - information 
Dnr Tun 2021/89 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att ta bort texten att timvikarier måste tas in för att stärka upp bemanningen om 
julmarknaden ska kunna genomföras, från tjänsteskrivelsen. 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisning av konsekvensanalys, minskade öppettider vid Eksjö 
museum & Tourist Center samt årshjul för verksamheterna. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 214 att ge Eksjö museum i uppdrag att 
redovisa verksamhetens årshjul samt göra en kostnads- och konsekvensanalys 
utifrån minskade öppettider på muséet. Muséet skulle då ha öppet perioden 15/5-
15/9 samt hålla stängt 16/9 – 14/5.  

Konsekvenser för brukare/kund minskade öppettider 
- Eksjö museum och Tourist Center kan endast erbjuda turistinformation, 

biljettförsäljning, service, utställningar och program under högsäsong.  
- Visningsverksamheten vid Aschanska gården liksom övrig 

guideverksamhet tappar i kontinuitet och kvalitet.  
- Museigården blir mindre attraktiv då en stor del av verksamhet och 

aktiviteter här försvinner, liksom kopplingen till besöksmålet Eksjö 
museum och Tourist Center. 

- Minskad service till föreningar och besöksmål som vill medverka med 
information om sin verksamhet. 

- Försämrad turistinformation kan få som effekt att besöken till Eksjö 
kommun minskar på sikt. 

- Eksjö som destination kan uppfattas som mindre attraktiv av besökarna. 
- Eksjö konstförening kan inte nyttja utställningslokal. 
- Föreningen Smålands Husarer kan inte visa upp sin utställning. 
- Albert Engströmsällskapet kan inte visa upp sin utställning  
- Övriga föreningar förlorar en samarbetspartner vid program och 

arrangemang. 

Konsekvenser för medarbetare/verksamhet  
I dag finns det 7 tjänster kopplade till muséets verksamhet. 
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- Museichef 100 procent 
- Antikvarie 100 procent 
- Museipedagog 75 procent 
- Museitekniker 100 procent 
- Museiassistent 70 procent 
- Turistinformatör 100 procent 
- Turistinformatör 30 procent 

 
Om en neddragning av öppettiderna skulle genomföras innebär det en 
neddragning av tjänster från 7 till 4 tjänster. 

Museichef leder och fördelar arbete samt stöttar upp i verksamheten = 100 
procent. 
 
Antikvarie ansvarar för kommunens konstsamling, vård och utplaceringar av 
konst, arbetet med samlingar av fotografier och kulturhistoriska föremål vid Eksjö 
museum och Aschanska gården samt arkiv. = 100 procent. 

Museitekniker ansvar för drift, uppbyggnad av julmarknad, Aschanska gården, 
reparationer, teknik. = Från 100 procent till 50 procent. 

Turistinformatör 70 procent betalas till stor del av Försäkringskassan och arbetar 
inför kommande säsong dock med minskad ambition. Bevakar även visteksjo.se. 

Denna personalgrupp får göra en prioritering i arbetet utifrån årshjulet och 
minskad ambition. 

Övrig personal får arbeta säsong, juni, juli, augusti eller ersättas med timvikarier 
för att kunna bedriva verksamheten. 

3 kompetenta medarbetare med mångårig erfarenhet kan förlora sina jobb och 
verksamheten förlorar kompetens. 

Minskade intäkter för entréer till Eksjö museum samt biljettförsäljning och 
butiksförsäljning vid Tourist Center, detta innebär att det blir svårt att hålla 
budget då driften kvarstår.  

Eksjö Julmarknad blir svår att genomföra p.g.a. för liten personalgrupp. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Ekonomisk konsekvens för år:   Belopp i tkr  
2022   1000 
2023   1000 
2024   1000 
  
En besparing på följande tjänster: 
Museipedagog 75 procent tas bort 
Museitekniker från 100 procent till 50 procent 
Museiassisten 70 procent tas bort 
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Turistinformatör 30 procent tas bort 
 
Effekterna får långtgående konsekvenser för både kommuninvånare, besökare, 
förskolor och skolor. Det blir ett stort tapp i Attraktivitet och Kvalitet när ett så 
betydelsefullt besöksmål håller stängt under en så lång period.  

Eksjö museum har stor betydelse för utvecklingen av Eksjös identitet och 
kulturliv. Eksjö museums utställningar kommer att stå outnyttjade de tider då 
dörren är stängd.                                   

Eksjö museums konsthallar kan inte nyttjas för utställningar eller arrangemang.    

Eksjö museums mångåriga samarbete med utställande föreningar blir mycket 
försämrad.                                                                           

Eksjö Tourist center har en väl utbyggd service som inte kommer kunderna till 
del.                                                                                                                            

Besparingen står inte i rimlig proportion till de negativa konsekvenserna och 
rimmar illa med att Eksjö kommun marknadsförs sig som en kultur- och 
evenemangskommun. 

Yrkande 
 
Under tillväxt- och utvecklingsberedningens överläggning yrkar Johan 
Andersson (S), att ta bort texten, att timersättning o timvikarier måste tas in för 
att stärka upp bemanningen om julmarknaden ska kunna genomföras, i 
tjänsteskrivelsen.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med tillväxt- och 
utvecklingsberedningens godkännande proposition på Johan Andersson (S) 
tilläggsyrkande mot avslag. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Thomas Hanzén kulturchef, 2021-08-18 
Årscykel för befattningar vid Eksjö museum och Tourist center 
Endast öppet 15 maj - 15 september 
Kommunstyrelsen beslut 2021-06-01 
Tjänsteskrivelse Pia Löfgren museichef, 2021-08-19 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Kulturchef 
Museichef
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TUB § 84 Budgetuppföljning per 2021-06-30 - 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/31 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut   

Kommunstyrelsen beslutar: 

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total positiv 
avvikelse mot budget med 357 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2021 uppgår till 64 304 tkr. 
Sektorns driftutfall efter juni månad uppgår till 34 359 tkr, vilket motsvarar 53 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 63 947 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot 
budget med 357 tkr (+0,5 %).  
 
Nedan presenteras prognosavvikelse som är +/- 1% mot budget eller andra 
anmärkningsvärda aspekter.  

Allmän kultur 
Prognos: +403 tkr. 
Verksamheten har en oviss framtid framför sig med tanke på pandemin.  
Planerade evenemang kommer dock att genomföras under sommaren. 
 
Museet 
Prognos: -341 tkr motsvarande 8 procent mot budget. 
Verksamheten har 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. Sommarens planerade 
verksamhet ser ut att kunna genomföras med vissa restriktioner men 
verksamheten prognostiserar inte att nå hela intäktsökningen under 2021.  

Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt 
personalvakanser hålls vid möjlighet. 
 
Allmän fritid 
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Prognos: +805 tkr motsvarande 8 procent av budget.  
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader då personal som annars arbetar på 
spelverket varit/är utlånade till BUS. Återhållsamhet kring administrationen på 
fritid, förväntat lägre utfall för aktivitetsbidrag samt en minskad budget för 
kommunens badplatser. 
 
Anläggningar 
Prognos: -357 tkr motsvarande 3 procent av budget.  
En vakans hålls på Olsbergs Arena. Avvikelsen beror på intäktsbortfall på 
anläggningarna vilket är en följd av samhällssituationen med Covid-19.  
 
Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten och 
vakanser hålls. 
 
Vux i12 
Vakans hålls inom Särvux. 
 
Campus i12 
Prognos: -1 157 tkr motsvarande 27 procent av budget. 
Verksamheten blev inte beviljad alla sökta utbildningar vilket leder till 
intäktsbortfall om ca 1 900 tkr. Planen var att undervisa sökta utbildningar 
tillsammans vilket skulle vara kostnadseffektivt. Eftersom alla utbildningar inte 
blev beviljade går det inte ha samundervisning vilket bidrar till att 
kostnadsbortfallet inte är i samma proportion som intäktsbortfallet. Skillnad från 
föregående prognos (100tkr) är att verksamheten har kunnat frångå ytterligare en 
del av Kaserngatan 12 vilket innebär minskad lokalkostnad.  
 
Åtgärder för bättre resultat:  
återhållsamhet inom verksamheten för att minimera kostnaderna. Verksamheten 
arbetar också kring att försöka minska OH-kostnader ytterligare.  
 

Investeringsbudget  
Prognos: +1 895 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 19 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 2021 uppgår till 9 563 tkr. 
Sektorns investeringsutfall efter juni månad uppgår till 949 tkr, vilket motsvarar 10 
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 7 668 
tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 1 895 tkr. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jan-Olof Rosendil sektorekonom, 2021-08-05 
Budgetuppföljning rapport,  2021-08-05 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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TUB § 85 Direktupphandling 2021, kvartal 2 - 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/6 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2021 års internkontroll för sektorn godkändes av kommunstyrelsen på 
sammanträdet i maj (Ks §157, 2021-05-04). 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. 

För belopp mellan 25 000 kronor och 100 000 kronor finns inga 
direktupphandlingar att granska.  

För belopp mellan 100 001 kronor och 250 000 kronor har en direktupphandling 
till ett belopp om 207 000 kr granskats. Direktupphandlingen som saknar 
annonsering på kommunens hemsida kopplas till en app för ”Tre trästäder”. 

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

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jan-Olof Rosendil, sektorekonom 2021-08-10   
      

13



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Utdrag:  
Kommunstyrelse 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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TUB § 86 Kvalitetsrapport Vux i12 2020 - 
granskningsresultat 
Dnr Tun 2021/42 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 och 20 §§ skollagen (2010:800) 
genomfört en tematisk kvalitetsgranskning i Eksjö kommun avseende kvaliteten i 
arbetet med att motverka studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning. Syftet 
med denna kvalitetsgranskning är att granska i vilken utsträckning huvudmannen 
och rektorn arbetar långsiktigt och systematiskt med insatser för att främja elevers 
fullföljande av studier inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande 
och gymnasial nivå. Skolinspektionen hade inga anmärkningar på hur Vux i12 
fullföljer och motverkar avbrott.  

Vuxenutbildningschef går igenom kvalitetsredovisningen och vilka effekter de 
minskade flyktingschabloner haft på den kommunala vuxenutbildningen. De 
besparingsåtgärder som inleddes under hösten 2019 innebär följande: 

- Minskad personal SFI, 2019 fanns det 15,9 tjänster, 2020 minskat till 8,6 
tjänster.  

- Minskad personal Gruv/Gy, 2019 9,0 tjänster, 2020 minskat till 7,2 tjänster.  

Pandemin har ur ett ekonomiskt perspektiv påverkat Vuxenutbildningen positivt 
med minskat lokalbehov på grund av distans, men har en negativ påverkan på 
grund av ökning av antalet elever totalt, framförallt Yrkesutbildningar. 
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TUB § 87 Stöd till förstärkt införsäljning och 
etableringsarbete 
Dnr Tun 2021/83 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn fick i uppdrag av Ledningsutskottet 2021-06-16 § 
104, att till budgetberedningen augusti 2021 utreda möjlig samfinansiering av 
näringslivsutvecklare. 

En näringslivsutvecklare med fokus på etablering är anställd under perioden 1 
oktober 2021 till 31 mars 2022. Kandidaten som var mest lämpad för uppdraget 
kunde inte bli tillgänglig tidigare och möjligheten att lösa uppdraget på bästa sätt 
prioriterades framför att anställa tidigare. 

Behovet för funktionen är baserat på dialoger med Svensk Handel, 
Fastighetsägarföreningen, Mariannelunds Företagarförening, 
Samhällsbyggnadssektorn samt att arbetet ska utföras i samverkan med dessa. Ett 
uppstartsmöte med aktörerna är planerat till oktober där upplägg, förväntningar 
och behov kommer diskuteras mer ingående.  

Under perioden 1 april till 31 december undersöker näringslivsenheten parallellt 
möjligheterna för extern medfinansiering av tjänsten då den kan komma att 
omfatta även övriga företagsetableringar i kommunen. 

En preliminär förfrågan om intresse av medfinansiering har sänts till 
Eksjöbostäder och Itolv AB. Det är dock för tidigt att förvänta sig konkreta svar 
fram till att arbetet har påbörjats. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef, 2021-08-11 
Ledningsutskottets beslut 2021-02-09 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 88 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 
2024 – information 
Dnr Tun 2021/43 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorchef och sektorekonom informerar om det 
underlag som har lämnats inför budgetberedningen i augusti. Kommunfullmäktige 
kommer fatta beslut om sektorsramar i oktober. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 89 Miljö- och socialhållbarhetsplan, 
förvaltningen - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Hållbar utveckling handlar om att vi alla inom Eksjö kommun använder våra 
gemensamma resurser medvetet. Vi ska inte äventyra möjligheterna för 
kommande generationer. Vi fokuserar på detta ur tre perspektiv: 

- Social hållbarhet 
- Miljömässig hållbarhet 
- Ekonomisk hållbarhet 

Sveriges miljömål ska bli regionala åtgärdsprogram som bör mynna ut i 
handlingsplaner vilka skrivs in i verksamhetsplanerna. Eksjö kommuns miljöpolicy 
är på remiss och arbetar för att minska klimatpåverkan och öka biologisk 
mångfald.  

Eksjö kommuns kartläggning inom social hållbarhet visade brist på samordning 
och/eller förebyggande verksamheter inom: 

- Folkhälsa 
- Missbruksprevention 
- Våld i nära relation 
- Brottsförebyggande 
- Integration 

En samordnare och projektgrupper har skapts för att ge förutsättningar för 
sektorsövergripande samverkan, analys och kraftsamling kring de prioriterade 
frågorna.   

Tillväxt- och utvecklingssektorn medverkar i de projektgrupper som involverar 
sektorns verksamhet.  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen önskar uppföljning av vilka globala mål 
tillväxt- och utvecklingssektorn arbetar med.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 90 Tillväxt- och utvecklingssektorns årshjul 
- information 
   

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Som ett stöd i planeringen, uppföljningen och det systematiska arbetet på 
huvudmannanivå beskriver årshjulet vad som ska följas upp och när det ska ske.   

Årshjulet för tillväxt- och utvecklingsberedningen samt tillväxt- och 
utvecklingsnämnden 2021/2022 har förtydligats och reviderats. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 91 Feriepraktikanter - information 
 
Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Feriepraktikanter gick ut med en enkät till besökarna i Eksjö kommun. De fick in 
728 svar som presenteras för tillväxt- och utvecklingsberedningen. Svaren 
kommer användas i kommande strategiarbete kring besöksnäringen.  

De flesta som besökt Eksjö i sommar kommer från närområdet, men det är hela 
25 procent från utlandet. Överraskande med tanke på pandemin. Det är många 
som besöker familj och vänner. 88 procent av besökarna var väldigt nöjda med 
besöket och kan tänka sig att återkomma till Eksjö. Majoriteten ansåg att det fanns 
tillräckligt med aktiviteter och de kommer att minnas de gamla fina husen, den 
goda maten och fina naturen.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 92 Fritidschef - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn har påbörjat rekrytering för ny Fritidschef. 
Annonsen har varit ute ett tag med sista ansökningsdag i slutet på augusti. 
Förhoppningen är att hitta en ny fritidschef i oktober som har möjlighet att 
påbörja tjänsten i januari.  

Undersöker möjligheter till en interimslösning tills ny fritidschef är tillsatt.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 93 Inbjudningar 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar:  
 
att notera inbjudan till kulturföreningsbesök den 8 september kl.08.30. Anmälan 
sker på eget initiativ till Karolina Eriksson, karolina.eriksson@eksjo.se, senast den 
6 september. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-08-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 94 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut  
 

Kulturchef 
 

Arrangemangsbidrag 

SPF seniorerna , Mariannelund  Dnr Tun 2021/86 
Konsertkväll Mariannelund  
Ansökt 2 450 kr, beviljat 2 450 kr 
Delegationsbeslut: 2021.08.09 

SPF seniorerna, Mariannelund  Dnr Tun 2021/67 
Torgunderhållning 
Ansökt 2 000 kr, beviljat 1 500 kr 
Delegationsbeslut 2021.08.02 

Teatertolvan    Dnr Tun 2021/84 
Kärleksveckan 
Ansökt 5 000 kr, beviljat 5 000kr 
Delegationsbeslut: 2021.08.09 

Mariannelunds Samhällsförening  Dnr Tun 2021/85 
Sommar på torget 8 juli 
Ansökt 4 000kr, beviljat 4 000 kr 
Delegationsbeslut: 2021.08.09 

Föreningen Kristallen   Dnr Tun 2021/87 
Återinvigning Kristallen 
Ansökt: 8 000 kr, beviljat: 8 000 kr 
Delegationsbeslut: 2021.08.17 
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