
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-16

 
 
Sammanträde med  Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
 
Plats och tid Digitalt möte från Apotekaren plan 3 kl. 08:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Maria Havskog (C), ordförande 
Annelie Sjöberg (M), vice ordförande 
Johan Andersson (S), andre vice ordförande 
Lars Aronsson (S) 
Magnus Berglund (KD) 
Mikael Andreasson (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Kristina Carlo (M) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C) 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Jürgen Beck (V) § 67-68, 70 
Magnus Kullberg (KD) 
Jes Suhr (M) 
Mats Svensson (SD) 

 
Tjänstepersoner Karolina Eriksson, sekreterare 

Nina von Krusenstierna, sektorchef §§ 69, 75-76 
Nelly Hugosson, sektorekonom § 68 
Thomas Hanzén, kulturchef § 72-73 
Christian Waldmann, fritidchef § 71 

 
Övriga Robert Gader, verksamhetschef Emilkraften § 70 

Marie Ekedahl, projektledare Mötesstugan § 74 
 
Utses att justera Annelie Sjöberg (M) 
 
Justeringens plats  Stadshuset, Eksjö kommun 2021-06-21   Paragrafer 66-79 
och tid kl. 08.00 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Karolina Eriksson 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Maria Havskog (C) 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Annelie Sjöberg (M) 
  

1



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen  2021-06-16 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-16 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Förvaltningshuset, Tillväxt- och utvecklingssektorn 
 
Datum då anslag  2021-06-21 Datum då anslag  2021-07-13 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Karolina Eriksson 
 

  

2



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen  2021-06-16 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 66 Godkännande av föredragningslistan   

§ 67 Budgetuppföljning per 2021-05-31 - Tillväxt- och 
utvecklingssektorn 

2021/31  

§ 68 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - organisation för att 
fullfölja tidigare beslut 

2020/95  

§ 69 Smart Specialiseringsstrategi i Region Jönköpings län - Remiss 2021/61  

§ 70 Besöksnäring cykelleder - information   

§ 71 Scouternas verksamhet - information   

§ 72 Studieförbunden - information   

§ 73 Musik på museigården - information   

§ 74 ESF-projekt, Mötesstugan - information 2021/44  

§ 75 Rankingsresultat, Svenskt Näringsliv - information   

§ 76 Tillväxt- och utvecklingssektorns verksamhetsdag - information   

§ 77 Redovisning av delegationsbeslut   

§ 78 Inbjudningar   

§ 79 Anmälningsärenden   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-16

 
  

TUB § 66 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende 16. Anmälningsärende, tillkommer
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 67 Budgetuppföljning per 2021-05-31 - 
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 656 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 maj månad uppgår till 27 069 tkr, vilket motsvarar 42 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 42 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 63 848 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot 
budget med 656 tkr (+1,0 procent).  
 
Nedan presenteras prognosavvikelse som är +/- 1 procent mot budget eller andra 
anmärkningsvärda aspekter.  

 
Allmän kultur 
Prognos: +407 tkr motsvarande 1 procent av budget. 
Verksamheten har en oviss framtid framför sig med tanke på pandemin.  
Planerade evenemang kommer dock att genomföras under sommaren med 
restriktioner enligt Folkhälsomyndigheten.  
 
Museet 
Prognos: -324 tkr motsvarande 7 procent av 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.  
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Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt 
personalvakanser hålls vid möjlighet. 
 
Allmän fritid 
Prognos: +745 tkr motsvarande 7 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 bidrar till den positiva avvikelse.  
 
Anläggningar 
Prognos: -357 tkr motsvarande 3 procent av budget.  
En vakans hålls på Olsbergs Arena under 2021 kopplat till besparingsåtgärder. 
Avvikelsen beror också 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. 
 
Näringsliv 
Prognos: +706 tkr motsvarande 1 procent av budget. 
Den positiva avvikelsen mot budget förklaras av att tjänsten som näringslivschef 
hålls vakant under hösten 2021 och tillsätts som tidigast till årsskiftet. Tjänsten 
som ska arbeta med etablering påbörjas 1 oktober vilket medför lägre kostnader 
än förväntat.  
 
 
Vux i12 
Prognos: +347 tkr motsvarande 1 procent av budget. 
Kopplat till besparingsåtgärder så kommer en vakans hålls inom Särvux under 
hösten 2021.  
 
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:  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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 bland annat 
omläggning av fritidsbanor, elljusspår, näridrottsplats samt fotbollsplaner, 
inhägnad.  

Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2021 uppgår till 9 563 tkr. 
Sektorns investeringsutfall efter maj månad uppgår till 815 tkr, vilket motsvarar 
8,5 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 7 
668 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 1 895 tkr. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jan-Olof Rosendil, sektorekonom 2021-06-08 
Budgetuppföljning rapport, 2021-06-08 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-06-16
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TUB § 68 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - organisation för att fullfölja tidigare beslut 
Dnr Tun 2020/95 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga till representant från tillväxt- och utvecklingsberedningen i arbetsgrupp 
för regionala kompetensbehovet, samt 
 
att godkänna organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut.  

Ärendebeskrivning 
Tillväxt- och utvecklingssektorn fick i uppdrag från kommunstyrelsen 2021-04-13 
§ 152, Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - Specifikt underlag ekonomiska 
konsekvenser scenario B: 
 
att presentera en organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut och 
rekommendationer med redovisning till tillväxt- och utvecklingsberedningens och 
ledningsutskottets sammanträde i juni 2021. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn fick även i uppdrag från ledningsutskottet 2021-
03-16 § 34, Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - del 2: 

att förvaltningen ska redovisa en uppföljning på identifierade utvecklingsområden 
och rekommendationer genomlysning del 1 och del 2, till kommunstyrelsen senast 
december 2021. 
 

1. Medfinansiering visualiseringsutbildningar 

Beslut togs i kommunstyrelsen 2021-03-30 § 108, Genomlysning av Vux i12 och 
Campus i12 - del 2. 
 
Möte hölls den 12 april 2021, deltagare Tord du Rietz, Nina von Krusenstierna, 
Ingrid Wadskog/Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) och Mats Kihlman/JTH. 
Syfte att efterhöra möjligheten för eventuell samfinansiering av 
visualiseringsutbildningarna. Det finns på grund av begränsad ekonomi, inga 
möjligheter från JTH att i dagsläget samfinansiera.  
 
2. Årlig ansökningsplan Campusi12 
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Beslut togs i kommunstyrelsen 2021-03-30 § 108 Genomlysning av Vux i12 och 
Campus i12 - del 2. 

att ta fram en årlig ansökningsplan för utbildningar vid Campusi12 utifrån 
behovet av kompetensförsörjning inom privat och offentlig verksamhet, för 
politiskt beslut inför kommande ansökningsperioder. 
 
Ansvarig: Anders Nermo 
Arbetsgrupp: näringslivsenhet, HR-nätverket, HR kommunen, nämndsekreterare, 
personal Campus, gymnasiechef, sektorekonom Tillväxt- och utvecklingssektorn 
och Barn- och utbildningssektorn 

Avrapportering av nedan till kommundirektör och sektorchef Tillväxt- och 
utvecklingssektorn.  

 

Rubriker årlig ansökningsplan Campusi12 Avstämning 
Tidplan (årshjul) 
- uppstartsmöten för ansökningsskrivningar 
- ansökningsperiod för elever och ansökningsperiod för nya 
utbildningar 
- tid för första presentation för Kommunstyrelsen av föreslagen 
utbildning (när i tid för att ge tid att skriva ansökningar?) 
- första avstämning med politiken av söktryck, sista 
ansökningsdag, antagningsbesked utskick 
efter positivt besked utser politiken en representant ur 
Kommunstyrelsen alternativt Tillväxt- och 
utvecklingsberedningen som deltagare i ledningsgrupp för 
utbildning  
Analys av studerandeunderlag för föreslagna utbildningar. 
Ekonomisk plan, presenteras för Kommunstyrelsen vid behov. 
(Arbetsgrupp: Anders Nermo, Sofia Fransson, representant från 
Kommunledningen) 

2021-09-xx 

Analys av regionala kompetensbehovet, årlig 
- Ta fram process för inventering av kompetensförsörjnings-
behovet inom privat och offentlig verksamhet.  
- Struktur för på vilket sätt och till vilket förväntat resultat 
näringslivsenhet, kommunen, försvarsmakt och Regionen 
involveras.  
- Hur samverkan sker inom kommunen och med externa parter 
för att identifiera kompetensbehov. Kan krävas större insatser 
inför ansökningsprocesser. Budget blir en del i 
ansökningsarbetet. 
Presenteras årligen för Tillväxt- och utvecklingsberedningen och 
Kommunstyrelsen 
(Arbetsgrupp: Nina von Krusenstierna, Anders Nermo, Desirée 
Källqvist, representant från HR-nätverket, representant från 

2021-11-xx 
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Regionen, kommunens HR, representant från besöksnäring, 
Kommunledning, Arbetsförmedling) 

Framtagning av ansökningar till YH-myndigheten 
- Upparbeta intern kompetens för att göra ansökningar för att ta 
bort konsulttid för att arbeta fram ansökningarna.   
(Arbetsgrupp: Anders Nermo, Nina von Krusenstierna) 

Påbörjas 
2021-06 
 

 
 

3. Uppföljning av distansundervisning, Vuxi12 

Beslut togs i ledningsutskottet 2021-03-16 § 34 Genomlysning av Vux i12 och 
Campus i12 - del 2. 
 
Ansvarig: Christian Thomsen 
Avrapportering: Tillväxt- och utvecklingsberedning 

Rubriker Avstämning 
Plan för uppföljning av studieresultat vid distansundervisning.  
I analysen ska det ingå vilka nivåer och omfattning 
distansundervisning ska fortsätta. 
Analys av på vilket sätt distansundervisningen påverkat 
studieresultat och antal studieavbrott.   
En analys är genomförd i februari 2021. Genomföra analys två 
gånger per år med efterföljande redovisning till Tillväxt- och 
utvecklingsberedning och Kommunstyrelsen 

TUB 

 

4. Marknadsföringsplan Campusi12 

Beslut togs i ledningsutskottet 2021-03-16 § 34 Genomlysning av Vux i12 och 
Campus i12 - del 2. 
 
att upprätta marknadsföringsplan, nyttja kommunikatörsenheten och 
utbildningarnas ledningsgrupper i arbete med marknadsföring.  
 
Ansvarig: Anders Nermo 
Arbetsgrupp: Anders Nermo, Anette Stendahl, Nina von Krusenstierna, Sofia 
Fransson.  

Rubriker Avstämning 
Upprätta marknadsföringsplan 2021-11-xx 
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5. Forum för ekonomi, budgetuppföljning, Campus i12 och 
Vux i12 

Beslut togs i ledningsutskottet 2021-03-16 § 34 Genomlysning av Vux i12 och 
Campus i12 - del 2. 
 
Skapa ett forum för delaktighet och förståelse i ekonomiarbete. 
 
Fortsätta med det löpande månatliga prognosarbete och budgetuppföljning samt 
strategiskt inköpsmöte innehåller uppgifterna att hålla forum för 
budgetuppföljning. 
 

6. Forum för medarbetar- och utvecklingsfrågor 

Beslut togs i ledningsutskottet 2021-03-16 § 34 Genomlysning av Vux i12 och 
Campus i12 - del 2. 
 
Använd befintligt forum för medarbetar- och utvecklingsfrågor. Forumet 
inarbetas i APT och samverkansgrupp. 
 
Ansvarig chef. 

Förbättringsarbete 

Beslut togs i ledningsutskottet 2021-03-16 § 34 Genomlysning av Vux i12 och 
Campus i12 - del 2. 
 
Avrapportering till Tillväxt- och utvecklingsberedningen. 

Beskrivning Ansvarig 
Renodlad ekonomisk redovisning 
- bokföring av kostnad och intäkt på rätt ställe 

Sektors-
ekonom 

Redogör för beredning eventuella förändrade intäkter och 
plan för att anpassa verksamhet, två gånger per år.  

Chef Vuxi12, 
Chef 
Campusi12 

Hyreskontrakt behöver läggas in i kommunens 
avtalsdatabas för att säkerställa att hyreskontrakt sägs upp i 
tid 

Sektorschef 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef, 2021-06-11  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
sektorchef
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TUB § 69 Smart Specialiseringsstrategi i Region 
Jönköpings län - Remiss 
Dnr Tun 2021/61 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna yttrande till Region Jönköpings län enligt förslag. 

Ärendebeskrivning  
Smart specialisering är en viktig komponent i EU:s tioårsstrategi för tillväxt och 
sysselsättning och innebär att regioner skapar en strategi för att bli globalt 
konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra 
regioner.   

Smart specialisering bygger på de styrkor som redan finns och att samtidigt ha en 
beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. 
Grundlig analys och dialog är nyckelord i arbetet. Framtagandet av Regional 
utvecklingsstrategi med sikte mot 2035 – skedde i en omfattande dialogprocess 
med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Strategin, inklusive smart 
specialisering, ägs formellt av Region Jönköpings län och de 13 kommunerna men 
genomförs i bred samverkan.  
 
Eksjö kommun ställer sig i huvudsak positiv till remissutgåvan av Smart 
Specialiseringsstrategi samt positiv till programmets mål.   

Eksjö kommun lämnar följande inspel till Region Jönköpings läns Smart 
Specialiseringsstrategi. Inspelen är av övergripande karaktär och berör inga 
specifika åtgärder. 
  
 Trä- och träförädling samt hustillverkning är framträdande branscher i Eksjö 

kommun och att området lyfts fram som prioriterat är positivt.  
 Besöksnäring är ett växande område där mer fokus behöver läggas för att 

kunna locka fler besökare till länet. Det är positivt att branschen är prioriterad i 
strategin.  
 

Beslutsunderlag  
Yttrande över remissutgåva Smart Specialisering_A 
Remissversion av Smart Specialiseringsstrategi Region Jönköpings län 
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
sektorchef
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TUB § 70 Besöksnäring cykelleder - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Tillväxtverket beviljade projektstöd på 5 miljoner kronor till Tre Tillsammans mot 
nya mål (Vimmerby, Eksjö och Hultsfred), som syftar till att stötta 
besöksnäringen i Sverige.  

Det finns en tydlig önskan att lyfta vår utomhusverksamhet i våra tre kommuner. 
Naturkartan vann upphandling och Eksjö kommun har fått 90 000 kronor för att 
bland annat lägga upp kartor, vandringsleder, grillplatser, badplatser med mera via 
Naturkartans hjälp.  

90 kommuner är anslutna till Naturkartan och 1,7 miljoner använde Naturkartan 
förra året.  

Utöver Naturkartan har Cykelklubben i Eksjö tagit fram kartor över MTB-leder, 
Cykla i Filmlandskapet Småland har tagit fram 5 olika cykelleder med tillhörande 
karta och Smålands Turism har en karta där det finns leder ifrån Eksjö kommun.  

Regionen ansvarar för cykelleder, men det är osäkert hur det hanteras. Det är ett 
bekymmer när det inte finns något ägandeansvar. Pågår ett arbeta för att förbättra 
samarbetet mellan näringsliv, cykelföreningar och kommunen. 

Emilleden (4 mil) är nu upprustad och återinvigdes av landshövdingen den 9 juni. 
Projektet har varit väldigt lyckat och ett bra samarbete mellan kommun, Leader, 
föreningar och Emilkraften.  
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TUB § 71 Scouternas verksamhet - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Fritidsavdelningen skickade ut en enkät till Scoutföreningarna och fick svar från 
fyra av åtta föreningar.  

Pandemi har såklart påverkat deras ekonomi. Föreningar som vanligtvis hyrt ut 
lokaler har nu under pandemin, fått stå tomma. Alla har fått minskat 
aktivitetsbidrag och arrangemang som genererat inkomst har ställts in.  

Många av föreningarna har dock fått flera förfrågningar om medlemskap.  

En oro är att Scoutledarna minskat i antal. Barn har anmält sig till läger i sommar, 
men ledare saknas. Föreningarna anar att pandemin även resulterat i färre 
engagerade ledare.  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen ger förslag på olika aktiviteter för att 
inspirera föreningar att komma igång igen efter pandemin, samt få fler ledare att 
inspireras och fortsätta sitt engagemang.  
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TUB § 72 Studieförbunden - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Studieförbunden har haft det tufft under pandemin och det är flertalet av dem 
som halverat antal studietimmar. Det är redovisat timtal som ligger till grund för 
de kommunala bidragen vilket innebär att om det hade genomförts i år skulle 
deras framtida verksamhet hotas, vilket i sin tur negativt påverkat 
studieförbundens möjligheter att fullfölja sina folkbildningsuppdrag.  .  

I år beslutades att låta redovisat antal timmar för 2019 ligga till grund för 
bidragstilldelningen.  
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TUB § 73 Musik på museigården - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Musik på museigården kommer genomföras dock med begränsat antal besökare, 
220 personer per konsert. Besökarna måste ha en meter mellan varje sällskap, 
bänkar kommer vara utplacerade och besökare får ta med egen stol. Scenen blir 
placerad mot bron för att få fler sittplatser. Kulturavdelningen får hjälp av 
folkdanslaget med entré och värdskap.  

Herrgårdsparken kommer inte dra igång i år, det blir svårt att följa riktlinjerna då 
det inte finns någon avspärrning. Kulturavdelningen har ingen budget för att köpa 
in avspärrning i år. Satsar på att nästa år ha konserter även i Herrgårdsparken. 

 
     ________ 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-06-16

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 74 ESF-projekt, Mötesstugan - information 
Dnr Tun 2021/44 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att löpande få återkoppling kring budget och efter möten med följeforskarna, 
samt 

att notera informationen.   

 
Ärendebeskrivning  
Europeiska socialfondens projekt Mötesstugan har fått ändrade förutsättningar 
för genomförande av projektet och har anpassat budget och upplägg efter 
förändringarna. Risker och utmaningar beskrivs i och med det ändrade upplägget. 

Eksjö kommunen lämnade in en ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) som 
beviljades våren 2020. Hösten 2020 ansökte projektet om en ändringsansökan för 
att bredda målgruppen utöver personer som uppburit försörjningsstöd över 12 
månader till att även omfatta nyanlända invandrare, individer som är eller har varit 
sjukskrivna och individer med funktionsnedsättning. Projektet beräknade då att 
kunna rekrytera in 100 personer på en projektperiod mellan maj 2021 – oktober 
2022. 

Under rekryteringsförfarandet (mars-april 2021) upptäcktes svårigheter med att nå 
upp till antalet 100 personer och en ändring i antal med 60 personer gjordes i 
samband med att avstämningsrapporten skickades i till ESF. Information från 
Arbetsförmedlingen (AF) gavs därefter att det blir ytterligare mycket begränsat 
antal individer som projektet och AF kan samverka kring då AF intensifierar sitt 
arbete med målgruppen. Projektet hade räknat med att kunna arbeta med 
individer som inte är inskrivna i AF:s program på grund av svår ”matchning” men 
i och med AF:s fokus på målgruppen så minskar numerären nu kraftigt. 
Ytterligare försvårande är att andra ESF-projekt i regionen arbetar med samma 
målgrupp. I information från styrgrupp den 25 maj meddelas därför att ett 
sannolikt antal deltagare blir 30 personer. 

Efter dialog med ESF rekommenderades projektet att ta höjd för ett större antal 
deltagare – deltagarantal uppdateras till 40. För att anpassa projektets upplägg 
efter den minskade målgruppen har projektbudget minskat något. Därtill har 
projektlängden minskats till 16 månader (från 20 månader). Från ESF ges signaler 
att ändå inte minska budget så pass mycket att beredskap inte finns för att ta emot 
fler. 
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Risker identifieras i samband med minskat antal deltagare och den minskade 
budgeten. 

Projektet har flyttat fram uppstarten med den första deltagaromgången (8 
deltagare). Projektgruppen har nu utarbetat en ny plan och verktyg för att kunna 
möta upp förändringarna. Dessa ska godkännas av ESF. 

På grund av längden på träningsplatser ändrats från 12 veckor (för att tillåta fler 
deltagare på träningsplats) till cirka 4 månader kan det finnas risk att några 
träningsplatser inte längre kan hantera platsen. Idag finns 19 träningsplatser som 
kan erbjuda 23 platser över tid. Men fler behövs då deltagarens egna behov och 
önskningar ska tillvaratas. Mötesstugan vill vänta med att fråga arbetsgivarna till 
efter sommaren med tanke på covid-situationen. Här finns en risk att 
arbetsgivaren säger nej till fler veckor och att projektet då inte hinner få ut alla 30 
deltagare på träningsplatserna. 

Med ett decimerat antal deltagare kan risk ses att underlaget blir för litet för att nå 
vissa resultat och osäkerhet i mätningar. Mätningar och utvärdering har dock stöd 
från följeforskare som redan är knutna till projektet. Följeforskarnas kontrakt kan 
endast upphävas om projektet avbryts. 

En risk med att ha många projektmedarbetare är att det kan vara en utmaning att 
få alla i projektpersonalen att skriva den tid som är planerad. Personal kan sluta 
sin anställning och tiden behöver då flyttas till annan i projektet. 

En utmaning är att projektpersonalen har både sina ordinarie arbetsuppgifter och 
uppgifter i projektet vilket kan skapa en splittring. Till projektet finns en 
projektledare och en projektkoordinator anställda på vardera 80 procent och 85 
procent. Deras anställning kommer anpassas efter projekttidens längd.  

Risker hanteras i en riskanalys som sänds till ESF. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Ekedahl projektledare, 2021-06-11 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
sektorchef
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TUB § 75 Rankingsresultat, Svenskt Näringsliv - 
information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Företagsklimatet är i det stora hela godtagbart. Samhällsbyggnadssektorn och 
tillväxt- och utvecklingssektorn kommer arbeta tillsammans med att förbättra 
rankingen. När pandemin släpper bör sektorerna fundera, tillsammans med 
beredningarna, på förbättring- och samarbetsområden.  

Företagsklimatet handlar mycket om förväntningar, attityder och mottagande. 
Näringslivsavdelningen kommer ta upp företagsbesöken nu när pandemin lättar. 
Besöken har varit väldigt uppskattade av både politiker och företag.  
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TUB § 76 Tillväxt- och utvecklingssektorns 
verksamhetsdag - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn har haft en verksamhetsdag för att förbättra 
samarbetet mellan de olika verksamheterna, men också för att summera årets nya 
riktlinjer och restriktioner alla verksamheter drabbats av. Personal inom sektorn 
har fått ställa om med nya förutsättningar då de lånats ut till annan sektor. Några 
avdelningar inom sektorn har fått stänga ner helt och har lett till nya 
förutsättningar och viss form av stress.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn blickar nu framåt och tittar på besöksnäringen 
och vad sektorn behöver göra för att locka hit fler besökare och invånare. Vad får 
besökaren att stanna kvar i Eksjö? Idéerna var många under verksamhetsdagen, 
likaså engagemanget, det är dock viktigt att inte glömma bort sektorns utmaningar 
med begränsad budget, orken och spara på resurser, så personal orkar arbeta 
vidare och framåt.  
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TUB § 77 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kulturchef 

Arrangemangsbidrag 
 
Kulturakademien i Mariannelund  Dnr Tun 2021/54 
Stora vårskriket i Mariannelund 
Ansökt 4 940  kr, beviljat 4 940 kr 
Delegationsbeslut: 2021-05-17 

Föreningen Knekten   Dnr Tun 2021/59 
Allsång under fyra kvällar 
Ansökt 20 000 kr, beviljat 20 000 kr 
Delegationsbeslut: 2021-06-09 

Föreningen Knekten   Dnr Tun 2021/60 
Lördagsmusik på stan 
Ansökt 12 000kr, beviljat 12 000 kr 
Delegationsbeslut: 2021-06-09 
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TUB § 78 Inbjudningar  
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar:  
 
att notera inbjudan till tillväxt- och utvecklingsberedning, Företagsbesök den 17 
september. Anmälan sker på eget initiativ till sektorchef Nina von Krusenstierna, 
nina.von-kusenstierna@eksjo.se. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut. 
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TUB § 79 Anmälningsärenden 
  

Tillväxt- och utvecklingsnämnden godkänner anmälningsärenden enligt följande: 

Uthyrning Klinten 

Rekrytering etableringsstrateg
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