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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-09-21

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

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

 
Tjänstgörande ersättare Anders Ingvarsson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C) 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Kristina Carlo (M) 
Mats Svensson (SD) 

 
Tjänstepersoner Karolina Eriksson, sekreterare 

Nina von Krusenstierna, sektorchef §§ 88-89 
Jan-Olof Rosendil, sektorekonom §§ 87-88 
Thomas Hanzén, kulturchef § 86 
Ulrika Skäär, firitdchef § 84-85 
Camilla Egerlid, näringslivschef § 83 
Marthina Knutsson, affärsutvecklare § 83 
Annica Fyhr, anläggningschef § 85 

 
Utses att justera Magnus Berglund (KD) 
 
Justeringens plats  Förvaltningshuset, 2022-09-27 kl. 09.00   Paragrafer 82-91 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Karolina Eriksson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Maria Havskog (C) 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Magnus Berglund (KD) 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
 
Sammanträdesdatum 2022-09-21 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Förvaltningshuset, tillväxt- och utvecklingssektorn 
 
Datum då anslag  2022-09-27 Datum då anslag  2022-10-19 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Karolina Eriksson 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-09-21

 
  

TUB § 82 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende 13, Inbjudningar, utgår 
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TUB § 83 Näringslivsavdelningen - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Nya näringslivschefen Camilla Egerlid presenterar sig för tillväxt- och 
utvecklingsberedningen. Eksjö är en kommun som präglas av en branschbredd 
i näringslivet och flera offentliga organisationer. Det finns företag som är 
ledande inom sina områden, till exempel trähus och träförädling, privat vård 
och högteknologisk verkstadsindustri. En levande småföretagaranda 
genomlyser det privata näringslivet, där den kreativa turismnäringen är en 
viktig del av kommunens identitet. 

Företagsklimat i toppklass – fyra fokusområden: 
 - utveckla service och tillgänglighet. 
 - serviceinriktad upphandling. 
 - Etableringar. 
 - Skola- Näringsliv. 

Marthina Knutsson, nyanställd affärsutvecklare i Eksjö kommun, presenterar sig 
också för tillväxt- och utvecklingsberedningen. Hon arbetar även för Science Park, 
vilka stöttar företag och talangfulla personer i Jönköpings län att göra något stort 
med sina idéer. 

Näringslivsenheten presenterar kommande arbeten och deras kalendarium som 
finns att läsa på eksjo.nu.  
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TUB § 84 Skrivelse gällande Spelverket 
Dnr Tun 2022/88 

Beslut  
Tillväxt och utvecklingsberedningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Skrivelse från William Kosel har inkommit till kommunen som handlar om hur 
viktig Öppen Ungdomsverksamhet har varit och är för honom. William anför i 
skrivelsen att det inte är bra att öppettiderna i Eksjö minskat då personalen på 
Öppen Ungdom är 1 dag/vecka i Mariannelund. Han tycker att det behövs ett 
”eget Spelverk” i Mariannelund så att Mariannelunds ungdomar kan få samma 
möjlighet som ungdomar i Eksjö. 

William Kosel har till Eksjö Kommun lämnat in en skrivelse som handlar om 
Öppen Ungdoms öppettider i Eksjö och Mariannelund. Öppen Ungdom är stängt 
onsdagar i Eksjö för att möjliggöra öppet i Mariannelund. William skriver att det 
bästa vore om Mariannelund fick ett eget Spelverket – en egen lokal med mer 
öppettider så att fritidsledarna kan lära känna ungdomarna. William skriver att 
ungdomarna i Mariannelund ska få samma förutsättningar som i Eksjö vad gäller 
öppettider för Öppen Ungdom. Han vill också ha mer öppettider i Eksjö. William 
anför att Spelverket har varit en bra plats för honom och att många ungdomar 
inte idrottar utan behöver en plats att vara på för att må bättre, prestera bättre och 
inte vara ute och göra skadegörelse. Ett 70-tal personer har skrivit under Williams 
skrivelse. 

Under senvåren anställdes 2 nya fritidsledare vilket har möjliggjort att personal 
kan ha aktiviteter 1 gång/veckan i Mariannelund och även röra sig mer i skolorna 
i både Mariannelund och Eksjö. Önskemål framkom ganska omgående i 
Mariannelund att ha en egen lokal till Öppen Ungdom. I dagsläget är aktiviteterna 
i sporthallen/skolans lokaler. 

Fritidsförvaltningen har tagit Williams åsikter i beaktande och funderat kring hur, 
var och när Öppen Ungdom bäst ska ha sin verksamhet.  
Bland annat är lokalfrågan högst aktuell. Öppen Ungdom behöver andra lokaler 
både i Eksjö och Mariannelund. Vad gäller Mariannelund undersöker 
Fritidsavdelningen vilka lokaler i samhället som skulle kunna vara aktuella. 
Kontakt är tagen med Folkets Hus samt Centrumkyrkan där fortsatt utredning 
kommer ske om där finns någon lokal för Öppen Ungdom. I Eksjö skulle lokal på 
Storegårdsområdet vara att föredra ur flera aspekter. Närheten till skolan och 
området i sig skulle möjliggöra fler vuxna i området samt underlätta utevistelse 
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och aktiviteter. Där finns EBK-stugan idag men ingen annan lokal som skulle 
rymma Öppen Ungdom utan då behöver det ske en nybyggnation.  
Vad gäller öppettider kommer Öppen Ungdom ha öppet även onsdagar i Eksjö i 
höst. Det möjliggörs av att den dagen schemalägga alla 4 fritidsledare så att 2 
fritidsledare arbetar i Mariannelund och 2 fritidsledare arbetar i Eksjö.  
 
För att kunna utveckla Öppen Ungdom ännu mer behövs mer resurser. Fler 
fritidsledare skulle möjliggöra mer öppettider på Öppen Ungdom vilket skulle 
gynna Eksjö Kommuns ungdomar.  
 
Beslutsunderlag  
Skrivelse gällande Spelverket, 2022-07-05  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Fritidschef 
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TUB § 85 Fritidsavdelningens investeringar - 
information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutade 2022-08-24 § 71, att uppdra 
fritidschef att till nästa sammanträde gå igenom investeringarna och dess 
prioriteringsordning.  

Fritidsavdelningen har fått skjuta på många investeringar under en längre period 
på grund av pandemin samt haft svårt att hitta tillgängliga konsulter.  

På sammanträdet idag går fritidschef och anläggningschef igenom avdelningens 
alla pågående investeringar, de arbeten som inte hinns med och dess 
prioriteringsordning. 
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TUB § 86 Kulturavdelningen - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kulturavdelningen går igenom sommarens statistik och visar ett ökat besöksantal     
för Eksjö Museum, Tourist center och båda biblioteken i kommunen. År 2019 
jämförs med år 2022. I juli 2022, hade Tourist center besöksrekord. 

All statistik är inte inkommen än, men kulturavdelningen är mycket nöjd med 
sommaren som varit, vad gäller intäkter och besökare.  

Förra helgen arrangerades Eksjö Trästadsloppis för första gången och hade cirka 
50 utställare på Stora torget i Eksjö. Utställarna var nöjda och sålde mycket av sina 
saker under dagen.   

Kulturavdelningen påminner tillväxt- och utvecklingsberedningen om Tre 
Trästäders arrangemang den 21 september med Ulla Skoog och Eksjö 
kulturfestival som startar den 28 oktober.  
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TUB § 87 Delårsrapport per 2022-08-31 - tillväxt- 
och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/21 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot budget med 121 tkr. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorns driftbudget för 2022 uppgår till 67 446 tkr. 
Sektorns driftutfall efter augusti månad uppgår till 45 074 tkr, vilket motsvarar 
66,8 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 66,7 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 67 567 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot 
budget med 121 tkr (-0,17 %).  
 
Sektorsövergripande 
Prognos: 34 tkr motsvarande 1,4 procent mot budget. 
Besparing tidigare legat på sektorsövergripande nu fördelad på verksamheterna. 

Kulturskolechef 
Prognos: 79 tkr motsvarande 1,5 procent mot budget. 
Överskott personalkostnad kulturskola och felaktig prognos nätavgifter 
kulturskola lokaler. 
 
Bibliotekschef 
Prognos: -108 tkr motsvarande -1,6 procent mot budget. 
Ökade elkostnader. 
 
Museet 
Prognos: -472 tkr motsvarande -11,4 procent mot budget. 
Verksamheten hade under 2021 ett krav på en intäktsökning på 400 tkr. I början 
av 2020 utarbetades en plan för att öka försäljningen i verksamheten, därefter bröt 
pandemin ut och planerna tvingades läggas på is. Verksamheten prognostiserar 
inte att nå hela intäktsökningen under 2022.  
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Prognosen ligger på ett underskott (4 582 istället för 4 110 tkr), dels på grund av 
att planerade besparingar i personal (turistinformatör) effektueras först 1/8. Dels 
för att ökade intäkter inte uppnås fullt ut. Plus ett par andra mindre kostnader för 
trycksaker och kassadator som felberäknats. 

Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt 
personalvakanser hålls vid möjlighet. 
 
Näringslivschef 
Prognos: -246 tkr motsvarande -8,1 procent mot budget. 
Intäkt för Attraktiv Industri november och december 2021 som i tidigare 
prognoser räknats med har inte bokats av förrän i augusti i år.  
Ny näringslivschef anställd fr.o.m. 2022-09-01. 
 
Chef Vuxi12 
Prognos: 661 tkr motsvarande 5,8 procent mot budget. 
Differens inbokning 2021 och utfall Yrkesvux 2021, 1 049 tkr med i prognos. 
 
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2022 uppgår till 12 271 
tkr. Sektorns investeringsutfall efter augusti månad uppgår till   
2 510 tkr, vilket motsvarar 20,4 procent av helårsbudgeten. Sektorns 
helårsprognos för investeringarna är 9 372 tkr vilket motsvarar ett överskott mot 
budget med 2 899 tkr. 
 
Prognos: +2 899 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 23,6 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.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil, 2022-08-15 
Budgetuppföljning rapport, 2022-08-15 
Tillväxt- och utvecklingssektorns delårsrapport, 2022-09-16 
Uppföljning och analys verksamhetsplan, tillväxt- och utvecklingssektorn, 2022-
09-16  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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TUB § 88 Resultatdialog - tillväxt- och 
utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/103 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under hösten kommer tillväxt- och utvecklingsberedningens presidie och 
sektorchef delta i höstens resultatdialoger.  

Resultatdialogerna kommer genomföras under vecka 39. Syftet med 
resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om både aktuella och 
strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och 
effektmålen i kommunprogrammet.  

Underlag inför resultatdialog: 

- Kommunprogram  
- Verksamhetsplan som beslutades på kommunstyrelsen 2021 
- Uppföljning och analys av verksamhetsplan inklusive delårsrapport per 

sista augusti. 
- Ekonomisk genomlysning avvikelseanalys  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen ger inspel till presidiet och sektorchef att ta 
med sig till resultatdialogen. 

Beslutsunderlag  
Inbjudan resultatdialog hösten 2022 
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TUB § 89 Regionalt serviceprogram - Remiss 
Dnr Tun 2022/106 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna yttrande till Region Jönköpings län enligt förslag. 

Ärendebeskrivning  
Alla landets regioner har fått ett erbjudande från regeringen att skriva ett nytt 
regionalt serviceprogram. Syftet med det här regionala serviceprogrammet är att se 
till att tillgängligheten till kommersiell service i länet inte försämras fram till 2030.  
Det serviceprogram som redan finns för Jönköpings län är skrivet av länsstyrelsen 
men ansvaret ligger sedan regionbildningen hos Region Jönköpings län. Det 
gällande programmet är förlängt till och med 2022.  
Serviceprogram lägger grunden för hur stöden till kommersiell service ska 
användas. Det ska också bidra till samverkan mellan nationella, regionala och 
lokala aktörer som verkar för en god tillgänglighet till kommersiell service. I 
Region Jönköpings län är det nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet som antar programmet. 

Eksjö kommun ställer sig positiv till remissutgåvan av Regionalt serviceprogram 
för Jönköpings län 2023-2030 med justeringar enligt nedan: 
  
- sid 6: Mariannelund är inte med på kartan men där finns post, apoteksombud, 
drivmedel och kontantuttag. 

- sid 7: Drivmedel eller dagligvaror fullsortiment finns ej i Ingatorp. 

Beslutsunderlag  
Remissbrev, 2022-09-12 
Remissbrev Regionalt serviceprogram 
Yttrande över remissutgåva Regionalt serviceprogram Eksjö 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Region Jönköpings län RJL 2022/2207 
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TUB § 90 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att godkänna redovisningen 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut redovisas. 

Delegationsbeslut kulturchef: 

Förening    Dnr 

Södra Vedbo Pastorat Eksjö Församling  Tun 2022/55 
Kyrkans sommarmusik 2022 
Ansökt: 15 000 kr, beviljat: 15 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-05-12 
 

Delegationsbeslut vuxenutbildningschef: 

Beslut om intagning av 259 elever till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om tillstyrkan av 51 sökande från annan kommun till grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om intagning av 132 elever till utbildning i svenska för invandrare, 
SFI. 
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TUB § 91 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen godkänner anmälningsärenden enligt 
följande: 

Företagsbesök Smålands Stålgjuteri 

Företagsbesök Sherwin Williams 
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