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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-17

TUB § 16 Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning
Ärende Samverkan Emilkraften och Näringslivet, utgår
Ärende Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 del 2, tillkommer
Ärende Tillfällig stängning av kommunal verksamhet Eksjö Museum och
Touristcenter, tillkommer
Ärende Tillfällig stängning av kommunal idrottshallar och Olsbergs Arena, tillkommer
Ärende Anmälningsärenden, utgår
Ärende Inbjudningar, utgår
Ärende Handlingsplan Campus i12, tillkommer
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 17 Öppen Ungdomsverksamhet
Dnr Tun 2021/24

Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning
Eksjö kommuns Öppna ungdomsverksamhet samt det främjande och
förebyggande arbetet med ungdomar i kommunen behöver utvecklas. STÄV
tillsatte därför, i oktober 2020, en arbetsgrupp med syfte att kartlägga syfte och 
mål med öppen ungdomsverksamhet samt hur kommunen ska organisera sina 
resurser för att möta ungdomars behov. I arbetsgruppen har ingått representanter 
för sociala sektorn, barn- och utbildningssektorn samt fritidsavdelningen. 
 
I Eksjö tätort finns i dagsläget fritidsgården Spelverket. Målgruppen är ungdomar 
i åldern 13 till 19 år. Verksamheten har öppet tre kvällar jämna veckor och fyra 
kvällar ojämna veckor. Besöksantalet har, under hösten 2020, legat på ca 35 
ungdomar per kväll. Besökarna består till största delen av pojkar med annat 
modersmål än svenska. Lokalerna och inredningen är i stort behov av renovering 
och uppfräschning. 
 
I övriga tätorter i kommunen finns ingen fritidsgårdsverksamhet. I Mariannelund, 
där många barn/ungdomar rör sig i samhället på kvällar/helger är behovet 
stort.     
 
I kommunen finns totalt 8,5 tjänst, som i nuläget arbetar med ungdomar i 
åldersgruppen på deras fritid. Personalresursen består av fritidsledare, lotsar och 
en tjänst inom kommunalt aktivitetsansvar.  
 
Arbetsgruppen har gemensamt kommit överens om mål, aktiviteter, målgrupp, 
förutsättningar när det gäller resurser och lokaler samt hur uppföljning ska ske 
och vad som behöver jobbas vidare med. Se bilaga 1. Innehållet i bilaga 1 kommer 
att läggas till i Fritidsavdelningens Verksamhetsplan. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Anne-Marie Pejrud tf fritidschef 2021-03-10 
Öppen ungdomsverksamhet 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 18 Aktiviteter för ungdomar 
våren/sommaren 2021 
Dnr Tun 2021/30 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att tillskjuta extra medel, 155 tkr, för beskrivna aktiviteter samt 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
På uppdrag av kommunledningen samarbetar sociala sektorn, barn- och 
utbildningssektorn och fritidsavdelningen inom tillväxt- och utvecklingssektorn 
kring vår/sommaraktiviteter för ungdomar i Eksjö kommun 2021. 

Plan för våren 2021 
Sociala sektorns lotsverksamhet har huvudansvaret för arbetet med ungdomar 
under kvällar/helger våren 2021. Personal från fritidsavdelningen stöttar upp vid 
behov. Under mars, april och maj sker regelbundet fredagshäng i Eksjö och 
lördagshäng i Mariannelund samt andra aktiviteter någon dag per vecka på 
respektive ort. Uppsökande verksamhet är planerad till kvällar innan skolans 
kompetensutvecklingsdagar, i samband med helgdagar såsom påsk, Valborg och 
Kristi Himmelsfärd samt vid studenten och skolavslutningen.  

Plan för sommaren 2021 
Aktiviteter för ungdomar anordnas under två perioder vecka 24 till 26 och vecka 
30 till 32. Tisdagar, torsdagar och fredagar är platsen Storegårdsområdet i Eksjö 
tätort, med utgångspunkt från EBK-stugan. Onsdagar och lördagar är platsen 
Furulundsskolans skolgård, med utgångspunkt från Furulundsskolan.   

Aktiviteterna riktar sig i första hand till ungdomar i ålder 13 till 19 år, men vissa 
dagar finns även aktiviteter för barn i mellanstadieåldern. De yngres aktiviteter 
pågår klockan 15.00 till cirka 17.00. De äldres börjar därefter. I EBK-stugan och i 
Furulundsskolan kommer fikaförsäljning att anordnas. Ungdomarna i årskurs 4 till 
9 har via en enkät fått önska vad de vill göra i sommar. Deras svar kommer att 
vara utgångspunkt för aktiviteterna. Ungdomar kommer, i möjligaste mån, att 
involveras både i planering och genomförande av aktiviteter. Vore även trevligt 
om ungdomarna kunde bjudas på en överraskningsaktivitet vid något tillfälle 
under varje period.   

Bemanningen består av fritidsledare från Spelverket, personal från barn- och 
utbildningssektorn samt feriepraktikanter. Extra personalförstärkning, gärna 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

arabisktalande, behövs också för att hålla ihop verksamheten. Personalen finns på 
plats till cirka klockan 22 på kvällarna. Lotsarna finns med som en rörlig resurs 
och kan vid behov stötta ungdomar även senare på kvällarna. Fritidsavdelningen 
har huvudansvaret för verksamheten under första perioden och sociala sektorn 
har huvudansvaret under andra perioden. Några föreningar har visat intresse att 
delta och fler kommer att bjudas in. 

Allt deltagande i aktiviteter sker på egen risk och föräldrarna är ansvariga för sina 
barn/ungdomar. Alla är alltid välkomna, både barn/ungdomar och vuxna.    

Under vecka 27, 28 och 29 kommer viss lotsverksamhet att äga rum.  

Kaffestugan vid Långanäsbadet kommer att hålla öppet i fritidsavdelningens regi. 
Stugan är öppen fem dagar per vecka, tisdagar till lördagar. Planerade öppettider 
klockan 12.00 till 19.00. Verksamheten kommer att bedrivas av en 
samordningsansvarig från fritidsavdelningen och feriepraktikanter. 
Feriepraktikanter anställs under samtliga tre perioder vecka 24 till 26, 27 till 29 
och 30 till 32. Visst för- och efterarbete krävs så öppethållande beräknas vara från 
mitten av vecka 24 till mitten av vecka 32. Enligt nuvarande planering kommer en 
flyttbar minigolfbana att köpas in av fritidsavdelningen och placeras vid 
kaffestugan. Vid brist på badväder finns andra arbetsuppgifter inom 
fritidsavdelningen.    

En sammanställning av budget för interna insatser och behov finns upprättad i 
tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Anne-Marie Pejrud tf fritidschef, 2021-03-09 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 19 Skidlekplats vid ishallen - 
medborgarförslag 
Dnr Tun 2021/15 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-19 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till tillväxt- och utvecklingsberedningen med återredovisning till kommunstyrelsen 
senast 2021-06-01. 

I medborgarförslag inkommet 2020-11-30 lämnas förslag om att använda skrapet 
från ishallsprepareringen för att bygga en skidlekplats för barn. Isskrapet som får 
karaktären av snö läggs idag i hög utanför ishallen och smälter bort. Ett slöseri 
med naturresurser kan tyckas. Denna hög borde, under någon del av 
vintersäsongen (tidslängden är inte det viktigaste i sammanhanget), kunna pistas ut 
och kunna användas till skidlekplats för barn.  

Ytan behöver inte vara särskilt stor förrän den kan vara till nytta för barnens lek 
och skidfostran. Skidlekplatsen bör läggas intill ishallen i lä för sol och vind i 
möjligaste mån. En skidlekplats knyter an till det redan befintliga 
rekreationsområdet mellan ishallen och Storegårdsparkeringen.  

Arbete med preparering av skidlekplats bör få plats inom ramen för befintliga 
kommunala tjänster, annars går det säkert att få hjälp från det befintliga 
föreningslivet. I vilket fall bör det inte leda till några egentliga kostnadsökningar. 
Bör påpekas att skidlekplatsen ska vara till för mindre barn. Föreslår att 
kommunen utreder möjligheterna till detta.  

Storegårdshallen renoverades 2019 och ett helt nytt is-aggregat installerades. I 
samband med detta byggdes även en smältgrop inne i hallen. Detta innebär att allt 
is-skrap inte längre körs ut utan smälter inne i hallen. Ingen port finns för att köra 
ut snö på baksidan. Förutom detta innebär det en stor säkerhetsrisk att köra 
ismaskinen utomhus.  

Fritidsavdelningen kan eventuellt bistå med is/snö vid något enstaka event men i 
så fall krävs en lastmaskin för förflyttning av snön.  
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Beslutsunderlag  
Medborgarförslag 2020-11-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
Tjänsteskrivelse från Anne-Marie Pejrud tf fritidschef, 2021-02-22 
      

Utdrag:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen
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TUB § 20 Budgetuppföljning per 2021-02-28 - 
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 negativ 
avvikelse mot budget med 2 036 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2021 uppgår till 63 121 tkr. 
Sektorns driftutfall efter februari månad uppgår till 11 956 tkr, vilket motsvarar 19 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 17 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 65 157 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot 
budget med 2 036 tkr (-3 %)  
 
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2021 uppgår till      9 563 
tkr. Sektorns investeringsutfall efter februari månad uppgår till 134 tkr, vilket 
motsvarar 1 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för 
investeringarna är 8 000 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 1 563 
tkr. 
 
Sektorsövergripande 
Prognos: -185 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 7 procent.  
Sektorsövergripande har under 2021 kostnaden för lokalen på Norra Storgatan 
som tidigare år legat ofinansierad under Vux i12. Sektorn arbetar aktivt med att 
hitta hyresgäst till den tomma lokaler och har eventuellt en hyresgäst på ingång.  
 
Museet 
Prognos: -226 tkr motsvarande 6 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. Våren och sommaren 2021 ser 
fortfarande oklar ut och verksamheten prognostiserar inte att nå hela 
intäktsökningen under 2021.  

Åtgärder för bättre resultat:  
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För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt 
personalvakanser hålls vid möjlighet. 
 
Allmän fritid 
Prognos: +194 tkr motsvarande 2 procent av budget.  
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader då personal som annars arbetar på 
spelverket varit/är utlånade till BUS. 
 
Anläggningar 
Prognos: -224 tkr motsvarande 2 procent av budget.  
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. 
 
Campus i12 
Prognos: -1 653 tkr motsvarande 11 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.  
 
Åtgärder för bättre resultat:  
Verksamheten har genomgått en genomlysning och materialet presenteras på 
beredning i mars. I övrigt vidtas återhållsamhet inom verksamheten för att 
minimera kostnaderna.   
 

Investeringsbudget  
Prognos: +1 563 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 16 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 hela sin budget och har lagt upp en nogsam 
investeringsplan för året. Investeringsplanen kommer att följas upp vid varje 
budgetuppföljning. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson sektorekonom, 2021-03-11 
Budgetuppföljning rapport, daterad 2021-03-11 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 21 Internkontrollplan 2020 - rapport 
Dnr Tun 2020/42 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten beträffande internkontrollen 2020 för tillväxt- och 
utvecklingssektorn. 

Ärendebeskrivning  
Syftet med internkontrollen är att följa upp om verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Därför genomförs kontroller att rutiner och 
lagar inom vissa områden följs. Eksjö kommun har fastställt regelverk för den 
interna kontrollen. Kontrollen ska beröra tre områden; effektivitet och 
ändamålsenlighet, tillförlitlighet i finansiell rapportering och anpassning till 
gällande lagstiftning och förordningar.  

Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutade 2020-04-22, § 30 att godkänna 
internkontrollplan för 2020. Följande områden har kontrollerats: 

Effektivitet och ändamålsenlighet 
 Granskning av bidrag, fritids-och kulturavdelningen 
 Kontroll av rapportering av delegationsbeslut 

 
Tillförlitlighet i finansiell rapportering 

 Att direktupphandlingar görs och dokumenteras enligt antagna 
riktlinjer 

 
Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

 Att upphandling görs enligt LOU 
 
En sammanställning av resultaten i internkontrollen finns upprättad i rapport 
daterad 2021-03-05. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorsekonom Nelly Hugosson, 2021-03-05 
Interkontroll rapport 2020 – tillväxt- och utvecklingssektorn, 2021-03-05 
Internkontroll, tabell 2020 – tillväxt- och utvecklingssektorn 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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TUB § 22 Internkontrollplan 2021 - diskussion 
Dnr Tun 2021/6 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att ge tillväxt- och utvecklingssektorn i uppdrag att ta fram ett förslag på 
internkontrollplan till tillväxt- och utvecklingsberedningens sammanträde i april 
med utgångspunkt ifrån beredningens diskussion om vad som bör ingå i planen.  

Ärendebeskrivning  
Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar.  

Eksjö kommun har ett fastställt regelverk för internkontroll och det är viktigt att 
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta 
förs en diskussion på sammanträdet i mars om vilka områden som tillväxt- och 
utvecklingsberedningen vill fokusera på i planen för intern kontroll 2021. Beslut 
om intern kontroll tas på aprilsammanträdet.    

I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 (Kf 
§116) och reviderat 2006 (Kf §143), framgår att senast före april månads utgång 
varje år ska en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen 
upprättas. Planen ska antas av kommunstyrelsen.   

En internkontrollplan ska årligen tas fram. Den politiska involveringen och 
styrningen av internkontroll är viktig. Av den anledningen ska internkontroll 
behandlas vid olika sammanträdestillfällen. På sammanträdet i mars ska diskussion 
ske om vilka kontrollområden som bör ingå i planen. Utifrån diskussionen 
kommer tjänstepersoner att ta fram en bruttolista på en plan för den interna 
kontrollen som sedan ska besluta om på sammanträdet i april.  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen:  

 Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
 Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
 Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

 

För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån vilken 
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sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel.  

Riskanalys 

 Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att ska uppstå 
 Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
 Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå 
 Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

 
Väsentlighetsanalys 

 Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.  
 Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 
 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun. 
 Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson sektorekonom, 2021-03-09 
      

Utdrag:  
Ledningsgruppen
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TUB § 23 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 
2024 
Dnr Tun 2020/26 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni. Inför det ska sektorerna presentera underlag till 
budgetberedningen i april.  

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram KF beslutat om för sektorn 2022-2023. För 2024 är ramarna inte 
beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2023.  

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, beroende på ökade generella statsbidrag och 
prognostiserad förbättrad konjunktur som ger mer skatteintäkter. Även det goda 
resultatet 2020 medför möjligheter till lägre resultat kommande planperiod och 
mer utrymme till verksamhetsramar. Med ett underlag från sektorerna på de 
fastställda ramarna har politiken möjlighet att omprioritera mellan verksamheter 
och utöka ramarna med mellan ca 13-27 mnkr. 

I underlaget kommer följande tre delar att finnas:  

- Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2022 (volym-, 
prisförändringar) 

- Behov för ökad ambition 
- Möjliga effektiviseringar och minskad ambition 

Minskad ambition kommer i underlaget att värderas av sektorn i tre nivåer efter 
hur det drabbar brukarna. Detta underlag kommer att presenteras för respektive 
beredning i april, före budgetberedningen.  

Underlaget kommer också att innehålla en beskrivning av konsekvenser för 
grunduppdrag och kommunfullmäktiges effektmål. 

På sammanträdet i mars får samtliga beredningar information om det ekonomiska 
läget för sin sektor efter årets första uppföljning. Beredningarna diskuterar, bland 
annat utifrån årets första uppföljning följande som sektorn kan ta med sig i arbete 
med budgetunderlaget: 
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- Om det krävs, inom vilka av beredningens områden är det möjligt att 
minska ambitionsnivån? 

- Om det finns möjlighet, inom vilka områden vill beredningen helst att  
o ambitionen inte sänks? 
o ambitionen höjs? 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord du Rietz och ekonomichef Karin 
Höljfors, 2021-03-09 
TUS Workshop ekonomi 
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TUB § 24 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - del 2 
Dnr Tun 2020/95 

Beslut  
Tillväxt och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport,   
 
att ge förvaltningen i uppdrag att följa rekommendationerna, samt 
 
att förvaltningen ska redovisa en uppföljning på identifierade utvecklingsområden 
och rekommendationer genomlysning del 1 och del 2, till kommunstyrelsen senast 
december 2021. 
 
Ärendebeskrivning  
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 och inköp (upphandling). Ekonomi redovisades till 
kommunstyrelsen 2020-12-01 och inköp redovisades till kommunstyrelsen 2021-
02-23. I båda rapporterna har identifierade utvecklingsområden redovisas och 
kommunstyrelsen har beslutat att förvaltningen ska verkställa identifierade 
utvecklingsområden. Steg 2 kommer redovisas för kommunstyrelsen 2021-03-30.  

Steg 1  
Genomlysning med fokus på ekonomi och inköp (upphandling).  

Steg 2  
Genomlysning med fokus på ett framåtsyftande perspektiv med förslag på 
åtgärder. Genomlysningen har fokus på kvalité, samordning och en bedömning 
med rekommendationer. Informationshämtning i steg 2 har skett genom 
dokumentgranskning och intervjuer med chefer och medarbetare.  

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 analys och har under arbetet haft 
en kontinuerlig dialog.  
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Genomlysning Vux i12 
 
I genomlysningen del 2 av Vux i12 har arbetet fokuserats kring fyra olika 
huvudområden; distansundervisning, omfattning av undervisning 15 timmar per 
vecka, behov av stöd utanför skolan och samarbete.  

Till följd av coronapandemin, lägre bemanning på grund av budgetutrymme och 
pedagogiska aspekter bedrivs komvux i svenska för invandrare (SFI) i hög grad på 
distans. Distansundervisningen kommer till stor del fortsätta även efter 
coronapandemin.  

Enligt skollagen ska utbildning i SFI omfatta i genomsnitt minst 15 timmars 
undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. I Eksjö kommun bedrivs SFI 
15 timmar per vecka.  

Det finns en efterfrågan av hjälp med olika serviceuppgifter ifrån målgruppen, 
exempelvis CSN-ansökningar, aktivitetsrapportering med mera. Det är uppgifter 
som inte är specifikt kopplade till Vux i12s grunduppdrag, men Vux i12 hjälper till 
när service efterfrågas.  

Vux i12 har samarbete med flera olika aktörer däribland sociala sektorn och 
enheten för Hälsa, Integration och Arbete (HIA) och Arbetsförmedlingen. Vux 
i12 är med i ESF-projekt och en integrationsgrupp har startats i kommunen där 
funktioner ifrån Vux i12 ingår.  

 
Utifrån genomlysningen Vux i12 rekommenderar vi att: 
 
Studieresultaten noga följs upp och analys görs på vilket sätt 
distansundervisningen påverkat studieresultat och antal studieavbrott samt i vilka 
nivåer och i vilken omfattning distansundervisningen ska fortsätta efter pandemin.  
I genomlysning del 1 vad ett identifierat utvecklingsområde: ”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.” Visar analysen att studieresultat har försämrats och 
närundervisning bör ske i högre utsträckning finns en svårighet att bedriva 
verksamheten inom befintlig budget.  

Omfattning av undervisning 15 timmar per vecka behöver utredas vidare, men 
med fokus på hur kommunen mer förvaltningsövergripande ska arbeta med 
målgruppen x timmar om dagen. Det finns pågående projekt, Mötesstugan och 
samarbete med arbetsförmedlingen med utbildningskoordinator som vi ser 
positivt på. Rekommendationen är att intensifiera det förvaltningsövergripande 
angreppssättet. Ett exempel är att arbeta med kommunprogrammets effektmål 
livskvalité med indikatorn minska försörjningsstöd och det blir ett aktivt arbete i 
verksamhetsplaneringen såväl som i uppföljningen.  
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Integrationsgruppen beaktar frågan om behov av stöd från SFI-elever utöver 
skoluppgifter i arbetet när gemensam handlingsplan arbetas fram för 
integrationsarbetet i kommunen.  

 

Genomlysning Campus i12 
 
I genomlysningen del 2 av Campus i12 har arbetet fokuserats kring fyra olika 
huvudområden; marknadsföring, samarbete, ansökningsprocessen och ekonomi.  

Campus i12 arbetar framförallt med digital marknadsföring via sociala medier för 
att nå ut med budskapet till målgrupperna. Målgrupperna och den geografiska 
spridningen skiljer sig åt beroende på vilken typ av utbildning som marknadsförs.  

Campus i12 har samarbete med flera olika aktörer däribland representanter ifrån 
näringslivet och kommunens verksamheter i utbildningarnas ledningsgrupper där 
arbete bland annat sker om utformning av utbildningar och samverkan kring LIA-
platser (Lärande i arbete).  

Ansökningsprocessen berör dels arbetet med vilket utbildningsutbud Campus i12 
ska satsa på och dels själva ansökan av utbildningar. Nationellt brukar cirka 35-40 
procent av utbildningsansökningarna beviljas av Myndigheten för 
Yrkeshögskolan.  

Campus i12 har fått beviljat tre av de sex sökta utbildningarna. Givet de 
förutsättningarna prognostiseras Campus i12 ha en negativ avvikelse mot budget 
med -1,7 mnkr (2021), -1,9 mnkr (2022) och -2,8 mnkr (2023). Olika scenarier för 
dessa år presenteras i genomlysningen.  

 

Utifrån genomlysningen Campus i12 rekommenderar vi att: 
 
Upprätta en marknadsföringsplan för Campus i12 som helhet. 

I genomlysning del 1 belystes vikten av att fortsätta utvecklingsarbetet i tillväxt- 
och utvecklingssektorn om att skapa kunskap om varandras verksamheter, 
möjliggöra samarbete mellan enheterna för att få till helheten inom sektorn. 
Arbetet känns positivt och det är viktigt att fortsätta med för att få till helheten 
inom tillväxt- och utvecklingssektorn. Strategiska frågor som berör förvaltningen 
behöver lyftas till en övergripande nivå.  
 
I genomlysning del 1 rekommenderades att 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. Vidare behövs det större förankring i vilka utbildningar som ska 
sökas som matchar Campus i12 uppdrag att bedriva eftergymnasiala utbildningar i 
syfte att möta rekryteringsbehovet inom både privat och offentlig verksamhet.  
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För att göra ansökningar utanför Campus i12 nuvarande kompetensområde 
rekommenderas ett förankringsarbete där förvaltning, näringsliv och politik 
involveras för att kunna göra ställningstaganden om det är värt att satsa 
kommunala resurser på en ansökningsprocess med risken att man inte får beviljat 
utbildningar. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn behöver vidta åtgärder för att på sektorsnivå nå 
en budget i balans inklusive Campus i12 år 2021. För att bedriva Campus i12s 
utbildningsverksamhet långsiktigt visar genomlysningen att ytterligare behov av 
resurser krävs.  

Politiken rekommenderas att ett ställningstagande görs där Campus i12s behov av 
resurser för utbildningarna ställs i relation till de attraktionsvärden som ett campus 
i Eksjö innebär. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall, kanslichef och Simon Lennermo, tf 
ekonomichef, 2021-03-12 
Slutlig Genomlysning del 2 campus 
Slutlig Genomlysning del 2 Vux i12 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-29 § 230 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn 
Utbildningschef Campus i12 
Vuxenutbildningschef 
Sektorekonom 
Kanslichef 
Biträdande ekonomichef 
Kommundirektör
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TUB § 25 Handlingsplan Campus i12 
Dnr Tun 2021/33 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Tillväxt- och utvecklingssektorn tar fram en handlingsplan, för scenario utifrån 
uppdraget att ha en budget i balans, till beredningen den 21 april.  

Ärendebeskrivning  
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-19 så togs beslut att  
i samband med redovisningen av genomlysningen, del 2, redovisa ett kompletterat 
handlingsprogram för en budget i balans för verksamheten Campusi12.  

I genomlysning del 2 presenteras ett antal olika scenarier för Campus i12 och vad 
dessa olika alternativ skulle innebära ekonomiskt givet vissa antaganden.  

Utifrån genomlysning del 2 arbetar sektorn fram en handlingsplan för scenario 
utifrån uppdraget att ha budget i balans för presentation till tillväxt- och 
utvecklingsberednings sammanträde den 21 april. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, sektorchef, 2021-03-10 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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TUB § 26 Attityd till att bo i kommunen 
Dnr Tun 2020/125 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna tillväxt- och utvecklingsberedningens fördjupade analys av 
områdena arbetsmarknad och kultur och fritid för att ta fram målsättning med 
åtgärder för förbättring, samt 

att därefter notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-03 § 265 att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en fördjupad analys av områdena arbetsmarknad och kultur och fritid för att 
ta fram målsättning med åtgärder för förbättring.  
 
I delårsrapporten för 2020 så utmärker sig ett resultat mer än alla andra. Det gäller 
”Attityd till att bo i kommunen” där Eksjö kommun fallit i rankingen från plats 
100 (2019) till plats 246 (2020). Denna ranking görs av tidskriften Fokus. På 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 så togs följande beslut:  att ge 
förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-11-03 redovisa en analys 
utav parametrar för indikatorn ”Attityd till att bo i kommunen”. 

 
Tidskriften Fokus undersökning som inledningsvis hade namnet ”Bäst att bo” 
som numera heter ”Bäst att leva” utvecklas år för år. Det innebär att de tar in mer 
fakta i undersökningen och förändrar områdena som de mäter. Tidskriften gör 
inga egna undersökningar utan utgår från i första hand myndigheters offentliga 
statistik (se källor för mer information). För att få fram jämförelser och ranking 
mellan kommuner så betygsätts alla kriterierna under en kategori.  

Kategorierna från 2017 och 2018 skiljer sig mycket från 2019 och 2020 vilket gör 
att en jämförelse är svår att göra, däremot så redovisas resultaten även från 2017 
och 2018.  

Jämförelse mellan 2019 och 2020:  

Följande områden skiljer sig i liten utsträckning dvs. endast enstaka område har 
lagts till och något enstaka har tagits bort: 

- Demografisk utveckling 
- Arbetsmarknad och inkomster 
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- Kommunal ekonomi 
- Fritid och kultur (nöje) 

Följande områden går att jämföra men skiljer sig på flera områden främst genom 
nya områden lagts till: 

- ”Bostäder” 
- ”Brott och säkerhet”, ”Trygghet” 
- Demokrati 

Följande område är nytt 2020 och har 2019 delvis ingått i andra områden: 

- Sociala förhållanden och hälsa (Socialt) 

Kommunen faller i ranking inom de flesta områdena mest utmärkande är följande 
tre områden, arbetsmarknad, trygghet och kultur och fritid. Två av dessa 
områden, arbetsmarknad och kultur och fritid, känns jämförbara utifrån att 
innehållet i mätningarna endast skiljer sig på något enstaka område. Vi har inte fått 
tillgång till information som visar vilka delar inom dessa områden som vi 
försämrats inom. Inom dessa områden krävs en fördjupad analys för att ta reda på 
orsak och skapa åtgärder för förbättring, åtgärder/förbättringsarbetet bör ingå i 
sektorernas verksamhetsplaner.    

Även områdena demografi, demokrati och kommunal ekonomi har försämrats. 
Demokrati och kommunal ekonomi är områden som vi jobbar intensivt med att 
förbättra medan demografi är något vi arbetar långsiktigt med att förändra. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, sektorchef, 2021-03-09 
Bäst att leva – arbetsmarknad 
Bäst att leva – fritid 
Bäst att leva – kultur 
Fokus poäng jämförelse Eksjö, Sävsjö, Vetlanda 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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TUB § 27 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö museum och Touristcenter 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska besök med 
maximalt antal fyra (4) besökare i butiken. 

att Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska besök med 
maximalt antal tio (10) besökare i de övriga utställningslokalerna.  

att beslutet gäller från och med 2021-05-10 och tillsvidare om smittspridningen 
håller sig på en stabil eller minskande nivå.  

Ärendebeskrivning  
Regeringen har nu aviserat att kommunala kultur och sportanläggningar inte 
längre behöver vara stängda. Mot bakgrund av den informationen ser samtliga 
kommuner i länet över vilka verksamheter och på vilket sätt det är möjligt att 
öppna upp för att bedriva verksamhet på ett smittsäkert sätt. I dessa bedömningar 
sker en samverkan mellan länets kommuner och regionens smittskydd. Beslut 
fattas av respektive kommun baserat på den regionala samverkan samt de lokala 
förutsättningarna. Även om vi nu planerar för att öppna upp för större tillgång så 
är det övergripande målet fortsatt att minska smittspridning. 

Socialdepartementet meddelar 2021-03-04: 
Dels kommer det nu att ställas krav på smittskyddsåtgärder för verksamheter som 
nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar. Bland annat ska 
antalet besökare i en djurpark eller på ett museum begränsas på ett sätt som är 
säkert ur smittskyddssynpunkt, och åtgärder ska vidtas för att trängsel inte ska 
uppstå. Detta är verksamheter som tidigare inte var reglerade i 
begränsningsförordningen, men många av dem har hållit stängt på grund av 
uppmaningen från regeringen. 

Dessa verksamheter är platser där många för varandra okända människor kan 
komma i fysisk kontakt med varandra och trängsel kan uppstå. Det är därför 
viktigt att det även ställs krav på att dessa verksamheter vidtar 
smittskyddsåtgärder. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om kraven 
på smittskyddsåtgärder. Förordningsändringarna träder i kraft den 11 mars 2021.                           

Kulturchef sammankallade till ett möte 2021-03-09 med de kulturchefer som har 
ansvar för muséer och konsthallar. Med på mötet var även Jönköpings 
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länsmuseum och Gränna museum. Det som framkom på mötet gällande 
öppnande av verksamheterna var att det ser olika ut för de olika kommunerna 
beroende på smittspridningen. En kommun startar upp med viss försiktighet 
under vecka 11, en annan under vecka 13 och övriga planerar att öppna efter påsk, 
så även Jönköpings länsmuseum. Vidare har kultur- och fritidschefer på ett möte 
2021-03-08 kommit överens om en om möjligt gemensam hållning gällande 
verksamheter inom kultur- och fritidssektorn som har varit och är starkt 
påverkade av den pågående pandemin och gällande restriktioner. Långa perioder 
av utebliven tillgång till arenor för fritid och kultur får negativa konsekvenser för 
folkhälsan.  

Efter rekommendation från Staben 2021-03-10 där Micael Carlsson och Magnus 
Thulin hänvisar till att FHM presenterat olika tänkbara scenarios för den 
kommande utvecklingen av pandemin och att bägge scenariona pekar på en tydlig 
ökning av smittan i samhället med början i mitten-slutet på mars och framåt. 
Smittskyddsläkaren uttrycker oro och menar att läget framåt är mycket 
svårbedömt.  

Eksjö museum och Tourist Center flyttar därför fram datum med förslag till 
beslut om uppstart 2021-04-19, då vi borde ha en lägesbild om hur 
smittspridningen ser ut.  

För övrigt har Eksjö museum och Tourist Center tagit fram en plan för att kunna 
öppna upp på ett smittsäkert sätt.  

  

 Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska 
besök med maximalt antal fyra (4) besökare i butiken. 

  Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska 
besök med maximalt antal tio (10) besökare i de övriga 
utställningslokalerna.  

 Utanför ytterdörren, på trappan placeras en vippskylt med 
information att ta en bricka och maximalt antal besökare fjorton 
(14) personer. På vippskylten finns det 14 brickor. Brickan 
återlämnas efter besöket i receptionen för att spritas innan den 
åter hängs upp. Information finns också att om brickorna är slut 
får besökaren vänta utanför museet med avstånd till övriga 
besökare. 

 Innanför entrédörren: Skylt sätts upp med - Håll avstånd och 
maximalt antal fyra (4) personer i butiken. Personalen 
säkerställer att endast fyra (4) personer uppehåller sig i 
butiksområdet.  

 På varje våningsplan: Skylt håll avstånd! 
 Inga program eller visningar i lokalerna genomförs, endast 

öppet för ströbesökare. Eventuella program genomförs istället 
digitalt, till exempel, digissage (via filmat material) där 
konstnären presenterar sin utställning. 
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Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Coronastädning, alla kontaktytor våttorkas varje dag vid flera 
tillfällen (utställningar och trapphus sker måndag-fredag, entrén 
tisdag-söndag). 

 Handsprit finns vid disken samt på varje våningsplan. 
 Plexiglasskiva finns framför disken. 
 Två toaletter för besökare finns i entrén. En toalett är för 

personal. 

Yrkande 

Under Tillväxt- och utvecklingsberedningens överläggning yrkar  

Johan Andersson (S), Annelie Sjöberg (M) och Mikael Andreasson (S) att 
beslutet ska gälla från och med 2021-05-10.  

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med tillväxt- och 
utvecklingsberedningens godkännande, proposition på tillväxt- och 
utvecklingssektorns förslag mot Johan Anderssons med fleras ändringsyrkande.  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar i enlighet med ändringsyrkandets 
med fleras förslag.  

Omröstning 
 
Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns 
Ja-röst för tillväxt- och utvecklingssektorns förslag 
Nej-röst för Johan Anderssons (S) med fleras ändringsyrkande 
 
Vid omröstningen avges 2 Ja-röster och 5 Nej-röster. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar i enlighet med Johan Anderssons 
med fleras ändringsyrkande.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén, kulturschef 2021-03-10  
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 § 85 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 28 Tillfällig stängning av kommunal 
idrottshallar och Olsbergs arena 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Olsbergs arena öppnar sin konferensverksamhet för mindre grupper under 
förutsättning att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens restriktioner.  

att beslutet gäller från och med 2021-05-10.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-05 §254 att stänga all event- och 
konferensverksamhet vid Olsbergs arena. Vid kommunstyrelsen sammanträde 
2021-02-23 beslutades att återremittera fritidsavdelningens framställan om att få 
öppna viss konferensverksamhet på Olsbergs arena.  

Fritidsavdelningen får fortfarande förfrågningar från både kommunala och 
externa aktörer om möjligheten att boka in sammankomster i stora 
konferensrummet i Olsbergs arena. Detta skulle i dessa fall omfatta en mindre 
grupp, max åtta personer, som har behov av ett fysiskt möte. Konferensrummets 
digitala utrustning möjliggör även att en mindre arbetsgrupp tillsammans kan delta 
i till exempel ett teamsmöte.  

Vid digitala träffar med regionens fritidschefer framkommer att flera kommuner 
planerar för att inom kort successivt öppna sina olika anläggningar. Några 
kommuner har redan öppnat till viss del. 

Följande föreslås: 

 Olsbergs arena öppnar sin konferensverksamhet för mindre 
grupper under förutsättning att Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer följs.  

 Beslutet gäller från och med 2021-04-01. 
 

Yrkande 

Under Tillväxt- och utvecklingsberedningens överläggning yrkar  

Annelie Sjöberg (M), Johan Andersson (S) och Mikael Andreasson (S) att 
beslutet ska gälla från och med 2021-05-10.  
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med tillväxt- och 
utvecklingsberedningens godkännande, proposition på tillväxt- och 
utvecklingssektorns förslag mot Annelie Sjöbergs med fleras ändringsyrkande.  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar i enlighet med ändringsyrkandets 
med fleras förslag.  

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns 
Ja-röst för tillväxt- och utvecklingssektorns förslag 
Nej-röst för Annelie Sjöbergs (M) med fleras ändringsyrkande 

Vid omröstningen avges 2 Ja-röster och 5 Nej-röster. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar i enlighet med Annelie Sjöbergs 
med fleras ändringsyrkande.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Anne-Marie Pejrud tf fritidschef 2021-03-10 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 § 84 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 29 Stödbidrag Krusagården 
Dnr Tun 2021/16 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att uppdra till sektorschefen att ta fram en mall som förtydligar bidragsreglerna. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå Krusagårdens äskande.  
 
Kristina Carlo (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

 
Ärendebeskrivning  
Föreningen Krusagården har i likhet med många andra föreningar fått en negativ 
påverkan på sitt finansiella resultat under 2020 på grund av Coronapandemin. 
Föreningen uppmanar kommunen att ta ställning till hur stor del av det negativa 
resultatet som kan täckas med ett extra föreningsstöd. 

Föreningen har haft kraftigt sjunkande intäkter 2020 till följd av minskad 
uthyrning, loppisförsäljning och servering med mera. Maj Löfberg på Föreningen 
Krusagårdens styrelse sände därför en förfrågan om tillfälligt extra stöd till 
tillväxt- och utvecklingssektorn då resultatet 2020 blivit kraftigt negativt.  

Föreningen har sagt upp föreståndare för att hantera underskottet och har vidtagit 
åtgärder för att minska kostnader. Resultatet 2020 blev -142 488 kr. Summa eget 
kapital 2020 var 792 119 kr. Del av kapital har redan använts för att säkerställa 
driften 2020. Förvaltningen förutsätter att det kapital som föreningen förfogar 
över gör att föreningen bör kunna häva en akut likviditetsbrist och att kapitalet 
även bör kunna användas för att hantera driften under ytterligare en tid.  

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef 2021-03-08 
Ansökan stödbidrag 2021-02-03 
Årsredovisning Krusagården 2020 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-03-17

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 30 Enkla möten - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
På Tillväxt- och utvecklingssektorns verksamhetsdag 2020-10-19 kom förslag på 
att underlätta kontakten mellan invånare, politiker och tjänstemän genom att 
skapa ”enkla möten”. Tillväxt- och utvecklingsberedning beslutade 2020-12-16 att 
uppdra till sektorn att återkomma med förslag till hur ”enkla möten” kan skapas.  

Enkla möten mellan politiker, tjänstemän och invånare i Eksjö kommun, syftar till 
att öka tillgängligheten och transparensen mellan parterna samt att ge invånarna 
fler möjligheter att bli hörda. Syfte är även att få med barn och unga i engagemang 
och insyn i kommunen. Utmaningen är att skapa ett format som möjliggör samtal 
utan att fastna i specifika eller enskilda ärenden. Diskussionerna ska röra tillväxt- 
och utvecklingssektorns verksamhetsområde.  

För att undersöka bästa format och hur uppföljning ska ske, kommer det under 
våren 2021 göras digitala intervjuer med representanter för olika målgrupper för 
att höra deras synpunkter. Ett förslag är att göra ett liknande upplägg som 
genomförs för att bjuda in till möten i näringslivsfrågor. Detta görs genom 
annonsering på kommunens hemsida. Den rådande situationen med 
coronapandemin kräver att formatet inledningsvis blir digitalt. 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna sektorchef 2021-03-05 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 31 Etableringsstrateg - information 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Näringslivsenheten har gått ut med en tjänst, Näringsutvecklare med ansvar för 
etablering.  

Arbetsuppgifterna består bland annat av att främja nyetableringar, ta till vara på 
tillväxtpotentialen i befintliga företag i Eksjö kommun samt ha rollen som 
samordnare för etablerings- och expansionsärenden.  

Det är en heltidstjänst som är tidsbegränsad till 2021-12-31. 
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TUB § 32 Presentation Fritidschef 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn har fått ny fritidschef, Christian Waldmann, med 
start 15 mars.  

Fritidschef presenterar sig för Tillväxt- och utvecklingsberedningen. Han arbetade 
som yrkesofficer i Eksjö, innan han tog tjänsten som fritidschef, med ansvar för 
rekryter, utbildning och ledarskap. Han har varit aktiv i Eksjö fotboll och tränat 
deras damlag och även varit engagerad i friidrottsföreningen här i Eksjö.   

Tillväxt- och utvecklingsberedningen hälsar honom varmt välkommen till 
Tillväxt- och utvecklingssektorn. 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 33 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kulturchef 

Arrangemangsbidrag 

Höglandets Konstronda Dnr Tun 2021/28 
Genomförande av Hoglandets Konstronda 2021 
Ansökt 3 000 kr, beviljat 3 000 kr 
Delegationsbeslut: 2021-03-08 

Stödbidrag 

Mariannelunds och Hässleby Hembydsförening Dnr Tun 2021/29 
Driftskostnad för kulturminnesmärkta industrimuséet 
Ansökt: 12 000 kr, beviljat 12 000 kr 
Delegationsbeslut: 2021-03-10 

Vuxenutbildningschef 

Beslut om intagning av 51 elever till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om tillstyrkan av 11 sökande från annan kommun till grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, Komvux. 

Beslut om intagning av 17 elever till utbildning i svenska för invandrare, 
SFI. 
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