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EKSJÖ KOMMUN 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

 
  

TUB § 54 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende 19, Anmälningsärenden, utgår 
Ärende 20, Inbjudningar, utgår 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 55 Budgetuppföljning per 2022-05-31 - 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/21 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar   

att uppdra sektorchef uppmana verksamhetscheferna att ha kontroll på 
hyreskostnaderna samt att periodisera dem. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår vidare  

Kommunstyrelsen besluta 

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot budget med 960 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorns driftbudget för 2022 uppgår till 67 282 tkr. 
Sektorns driftutfall efter maj månad uppgår till 29 600 tkr, vilket motsvarar 43,9 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 41,6 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 68 241 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot 
budget med 960 tkr (-1,4 procent).  
 
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2022 uppgår till 12 271 
tkr. Sektorns investeringsutfall efter maj månad uppgår till 897 tkr, vilket 
motsvarar 7,3 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för 
investeringarna är 9 736 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 2 535 
tkr. 
 
Nedan presenteras prognosavvikelse som är +/- 1 procent mot budget eller andra 
anmärkningsvärda aspekter. 

Kulturskolechef 
Prognos: 73 tkr motsvarande 1,4 procent mot budget. 
Överskott personalkostnad kulturskola och felaktig prognos på nätavgifter 
kulturskola lokaler. 
 
Museet 
Prognos: -513 tkr motsvarande -12,5 procent mot budget. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

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.  

Prognosen ligger på ett underskott (4 611 istället för 4 098 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. 
 
Anläggningschef 
Prognos: -324 tkr motsvarande -2,0 procent mot budget. 
Underskottet beror främst på lägre intäkter av entréavgifter och lokalhyror. 
De lägre entréavgifterna i simhall och gym beror främst på att man hade 
restriktioner och maxantal i anläggningarna hela januari och halva februari. 

Näringslivschef 
Prognos: 40 tkr motsvarande +1,3 procent mot budget. 
Överskott på grund av avsaknad av näringslivschef. 
 
Chef Vuxi12 
Prognos: -209 tkr motsvarande -1,8 procent mot budget. 
Felaktigt beräknade kostnader för lokalerna i Nifsarp.  
 
Investeringsbudget  
Prognos: +2 535 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 20,6 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 2022-06-03 
Budgetuppföljning rapport 2022-06-03  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-05-11 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 56 Infartsskyltar 
Dnr Tun 2022/49 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår vidare  

Kommunstyrelsen besluta 

att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning  
De fyra infartsskyltarna i trä längs riksväg 32 och riksväg 40 är nedgångna i 
träkonstruktion på grund av rötangrepp, rostiga fundament och flagnande färg. 
Vid analys av renoveringsbehov framkom att enbart kostnaden för målning och 
ersättande av rötangripen konstruktion uppgår till ca 60 tkr per skylt. 

Skyltarna har utbytbar information för att visa på event som sker inom 
kommunen. Jörgens skylt och reklam har idag uppdraget att byta ut 
informationen. För att arbeta med skyltarna som inte har parkeringsficka i 
anslutning, krävs idag TMA-fordon vilket medför en kostnad. 

Skyltarna föreslås ersättas med alternativ där informationen kan bytas ut digitalt. 
Tre skyltar sätts upp: en längs riksväg 32 norrgående, en längs riksväg 32 
södergående och en länge riksväg 40 österut. 

Att ersätta skyltarna med enbart träskyltar liknande nuvarande utseende men utan 
utbytbar information motsvarar en kostnad på cirka 100 tkr per skylt. 

Efter nyligen uppdaterade siffror bedöms kostnaden för en skyltar bli enligt 
nedan. Två alternativ föreslås där informationen är uppdateringsbar digitalt det vill 
säga utan att TMA-fordon krävs för byte av information. 

Alternativ 1 

Motsvarande nuvarande utseende samt med digital textskylt: ca 300 tkr. I 
investeringsram för 2022, 445 tkr, ryms 1 skylt. För 2023 begärs investeringsram 
600 tkr för 2 skyltar. 

Alternativ 2 

Helt digitala skyltar i större format: ca 600 tkr per skylt. För 2023 begärs 
investeringsram 1.800 kronor för 3 skyltar.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-05-11 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Driftsmedel för uppdateringar och underhåll uppskattas efter garantitid bli cirka 
25 tkr för 3 mindre och cirka 50 tkr för de större, exklusive eventuell TMA-
fordon samt skylift. 

På sammanträdet idag förordar tillväxt- och utvecklingsberedningen att ta med 
alla 4 infartskyltarna i en renovering.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorchef Nina von Krusenstierna, 2022-05-04 
      

Utdrag:  
Budgetberedningen 
Sektorchef 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 57 Näringslivsavdelningen - information 
 
Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Rekrytering Näringslivschef pågår och intervjuer har inletts med fyra personer.  

Årets enkätsvar för företagsklimat är klar. Mätningen gjordes januari till mars 
2022. Betyget för det sammanfattande omdömet har blivit något bättre. 3,42 från 
mätning 2022 mot 3,37 mätning 2021. Sverigesnittet är 3,43. 109 svarande med 
svarsfrekvens 55 procent. De flesta från företag med färre än 5 anställda, därefter 
upp till 25 anställda. Branschtillhörighet mest handel, följt av bygg och industri. 73 
procent av de svarande har haft kontakt med kommunen senaste året. 

Av enkätfrågor sticker följande ut (jämförelse med 2021): 

• Företagens engagemang för företagsklimatet +0,2 
• Tjänstemännens attityder +0,2 
• Konkurrens från kommunens verksamheter -0,3 
• Vägnät, tåg- och flygförbindelser -0,3 
• Tillgång till relevant kompetens -0,2 
• Skolans kontakter med lokala näringslivet -0,2 
• Mobilnät och bredband -0,2 

 

Kriget i Ukraina medför konsekvenser för näringslivet, som ökade kostnader och 
logistikproblem. Orderingången är fortsatt hög inom tjänstesektorn och industrin. 
Kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket har ökat kraftigt. Handelsgödseln 
har blivit cirka 300 procent dyrare och till nästa år kan det bli sådan brist att det 
inte går att få tag på det. 20 procent av detta har tidigare år kommit från Ryssland 
och frågan är nu om den delen kan produceras någon annanstans. 
För tillverkningsindustrin är det främst en utmaning i de allt högre priserna på 
energi (olja, gas) som leder till högre kostnader för frakter och tillverkning. 

Företagsbesök är inbokade: 

• 8 september Smålands stålgjuteri 
• 30 september Movänta camping 
• 10 november Atollen 

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 
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TUB § 58 Mer bibliotek - uppdrag till 
bibliotekschefsnätverket 
Dnr Tun 2022/63 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Bibliotekschefsnätverket har träffats och gått igenom uppdraget, mer bibliotek. 
Utredningen presenteras för tillväxt- och utvecklingsberedningen och de förslag 
bibliotekschefsnätverket tagit fram kring olika samverkansområden: 

• Gemensamma upphandlingar 
• Gemensamma bidragsansökningar 
• Gemensamma e-medier 
• Gemensam programverksamhet 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 
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TUB § 59 Nya ansökningar distansutbildningar – 
information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I kommunprogrammet står det: 

”För att möta behovet av rekrytering inom både privat och offentlig verksamhet 
ska kommunen erbjuda både vuxen- och högskoleutbildningar med ett varierat 
utbud anpassat för den lokala arbetsmarknaden.”  

Eksjö skiljer sig från riket i övrigt och domineras av vård och omsorg med 34 
procent. Offentlig förvaltning och försvar med 13 procent och de står för nära 
hälften (47 procent) av alla arbetstillfällen i kommunen. Motsvarande siffror för 
riket är 22 procent. Campus i12 har därför ambitionen att växa inom sektorn vård 
och omsorg. 

Exempel för att belysa Eksjös unika arbetsmarknad;  

Eksjöhus har cirka 160 personer anställda att jämföra med Attendo (Broarp) som 
är nästan lika stor arbetsgivare 140 personer.  

För att få starta en utbildning med 20 platser/år kräver Yrkesmyndigheten: 

• Ett anställningsbehov på minst 120 personer (under en treårsperiod) 

• Minst 40 praktikplatser/år 

• Utbildningsbehovet ska inte vara tillgodosett av annan aktör 

Utmaningar: 

Pandemin har medfört att många av våra konkurrenter numera bedriver 
utbildningar på distans och halvfart med förinspelade föreläsningar och ett fåtal 
träffar. Kostnadsutvecklingen på lärare har ökat mer än ersättningen från 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eksjö med närområde är för litet för att 
uppfylla myndigheternas krav på rekryteringsbehov. Distansundervisning är inte 
möjligt givet uppdraget.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Möjligheter: 

Om Campus i12 kan släppa det lokala fokuset och se skolan som ett instrument 
för attraktivitet, skulle det öppna upp för distansutbildningar och utbildningar där 
de kunde utveckla sin unika kompetens runt Visualisering och 
Behandlingspedagoger. 

Omvandla Campus i12 till en utbildningshubb betyder att uppdraget blir att hitta 
samarbetspartners som vill bedriva utbildning i Eksjö oavsett om det är TUC eller 
Högskolan i Jönköping. 

Om Campus i12 fortsätter som innan, får en vara medveten om att det troligen 
kommer att kosta mer. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 
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TUB § 60 IT-spåret - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
IT-spåret är en individanpassad, yrkesinriktad IT-utbildning för de som har 
Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder). 

Målet med IT-spåret är att få ett arbete eller passande sysselsättning utifrån 
kompetens och förmåga. IT-spåret har 15 platser och löpande ansökan och 
antagning. All utbildning sker på Campus i12 i Eksjö. 

Utbildningen startades som ett projekt 2012. Sedan 2018 är IT-spåret en fast 
verksamhet där Kommunal utveckling, Region Jönköpings Län står som värd. 
Utbildningen finansieras av medel från Höglandets samordningsförbund, 
Finnvedens samordningsförbund samt Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden. Samarbetsparter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
regionpsykiatrin, kommunerna i Jönköpings Län samt Eksjö Vux. 

IT-spåret kommer inte att bedrivas av Campus i12 framöver och utbildningschef 
måste säga upp sina lokaler inom kort. Samtal pågår i hopp om att hitta en lösning 
för att få fortsätta utbildningen.    
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 
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TUB § 61 Omvärldsstatistik - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen går igenom koncernövergripande 
omvärldsanalys och tillväxt- och utvecklingssektorns statistik. 

Omvärldsanalysens innehåll: 

• Viktiga medskick (tre stycken) av de trender som bedöms påverka 
kommunkoncernen mest de kommande år samt tre trender som ska 
bevakas extra. 

• Statistik exempelvis över demografi, arbetsmarknad, 
bostadsmarknad. Beskrivning av nuläge och framåtblick. 

Respektive ledningsgrupp på sektorerna och bolagen har arbetat igenom 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) omvärldsmaterial och gjort en 
värdering av vilka trender som bedöms påverka respektive sektor och bolag 
mest. Koncernledningsgruppen har gemensamt arbetat fram vilka trender 
som påverkar koncernen mest. En sammanställning har gjorts utifrån vilka 
trender som bedöms påverka kommunkoncernen mest de kommande åren. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 
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TUB § 62 Antal sjukfrånvaro och arbetsstatistik 
2022 
Dnr Tun 2022/64 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Personalstatistik tas fram tre gånger/år i förvaltningen. För respektive sektor 
redovisas statistik för sektorn där även verksamhetsnivå redovisas där det är 
möjligt utifrån storlek på verksamhet. 

Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och 
redovisas/månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året. 

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda 
(månadsanställda) vilket i april månad 2022 för tillväxt- och utvecklingssektorn var 
89 medarbetare jämfört med april 2021 då det var 95 medarbetare. Antalet 
årsarbetare i april månad 2022 var 80 årsarbetare jämfört med 87 årsarbetare i april 
2021. 

Vid en jämförelse mellan april 2021 och april 2022 har antalet timavlönade i 
tillväxt- och utvecklingssektorn ökat med 16 medarbetare, från 17 till 33. Antal 
timavlönade årsarbetare har ökat från två i april 2021 till tre i april 2022. 

Den totala sjukfrånvaron under perioden januari till april 2022 för tillväxt- och 
utvecklingssektorn var högre än motsvarande period 2021. I april 2022 var 
sjukfrånvaron för tillväxt- och utvecklingssektorn 9,6 procent jämfört med 7,2 
procent i januari 2021. 

Beslutsunderlag  
Statistik från HR-avdelningen  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 
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TUB § 63 Ny utbildning industriellt husbyggande - 
information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Till hösten kommer Träcentrum tillsammans med flera husproducenter från 
höglandet, Eksjö kommun, Vux i12 och Arbetsförmedlingen att starta en ny 
utbildning med inriktning industriellt husbyggande. Utbildningen kommer att 
genomföras som en arbetsmarknadsutbildning inom ramen för Träcentrums avtal 
med Arbetsförmedlingen och den kommer att genomföras i Eksjö.  
 
Utbildningen är ett direkt resultat av det nuvarande och kommande behovet av 
nyrekrytering av personal inom det industriella byggandet. Satsningen ligger helt 
rätt i tiden då behovet av nybyggnation av bostäder under överskådlig tid är stort 
såväl nationellt som internationellt.   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 
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TUB § 64 Sommaraktiviteter 2022 - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen, samt 

att anmäla ärendet till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Sommaraktiviteterna för 2022 startar vecka 24 till och med vecka 29. Lokalerna är 
likt 2021, EBK-stugan i Eksjö och Furulundsskolan i Mariannelund.  

Förra året fick kommunen statligt bidrag till sommaraktiviteter, men i år på grund 
av avsaknad av fritidschef, söktes inga statliga pengar. Detta medför färre 
aktiviteter och svårare att lösa personal. Fritidsavdelningen får lösa årets 
aktiviteter med hjälp av driftspengar från avdelningen 

Utmaningen i Mariannelund är att fånga de äldre barnen, då de flesta besökarna 
var från 5-11 år förra året. Språkbarriären var ett problem, så att få med någon 
språkkompetent personal är en stor fördel. Men det måste vara en blandning, 
annars tappas möjlighet till integration.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 65 Kommunala badplatser, prästängsbadet 
- information 
Dnr Tun 2022/61 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen, samt 

att uppdra fritidsavdelningen arbeta vidare med vägen ner till rampen tillsammans 
med samhällsbyggnadssektorn. 

Ärendebeskrivning  
Fritidsutvecklare informerar om den kommunala badplatsen vid Prästängsbadet, 
och om funktionshinderanpassning där. Det har tidigare talats om att vägen ner 
till rampen är svårtillgänglig och behöver förbättras.  

Badhytt för omklädning har anordnats. Vägen till rampen har inte åtgärdats ännu. 
Fritidsutvecklare arbetar vidare med vägen ner till rampen tillsammans med 
samhällsbyggnadssektorn. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 66 Resultatdialog med kommunstyrelsens 
presidium - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens presidium, sektorchef och sektorekonom 
har deltagit i resultatdialog med kommunstyrelsens presidium. 
 
Syftet med resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om aktuella 
och strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och 
effektmålen i kommunprogrammet. 
 
Resultatdialog sker med respektive sektor efter tertialrapport per sista april och 
delårsrapport per sista augusti där resultat och prognos för ekonomi, personal, 
kvalitet och mål samt andra aktuella frågor för sektorn diskuteras.  

Sektorchef går igenom de punkter som togs upp under resultatdialogen. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 67 Hälsocenter - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på 
att utveckla hälsocenter tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv. 
Hälsocenter är en lokal samverkansmodell för kommuner, vårdcentraler och ideell 
sektor. 

Konceptet för hälsocentraler (liknar det som utarbetas i Värnamo) ska etableras i 
merparten av länets kommuner. Under hösten 2020 påbörjade Vetlanda, Nässjö, 
Aneby, Sävsjö, Gnosjö och Jönköping sitt arbete. Under våren 2021 har även 
kommunerna Eksjö, Gislaved, Habo, Mullsjö och Tranås börjat sitt arbete med att 
etablera ett hälsocenter i sina kommuner.  

En 50 procentig tjänst är tillsatt i Eksjö kommun, med start i augusti.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 68 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att godkänna redovisningen 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut redovisas. 

Delegationsbeslut kulturchef: 

Förening    Dnr 

Kristallen Bruzaholm   Tun 2022/58 
Ljud- och tekniker för spelning med Janne Schaffer 
Ansökt: 10 000 kr, beviljat: 10 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-05-19 
 
Mariannelundsbygdens Samhällsförening  Tun 2022/50 
Nationaldagsfirande 
Ansökt: 3 000 kr, beviljat: 3 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-05-04 

Mariannelundsbygdens Samhällsförening  Tun 2022/47 
Valborgsfirande 
Ansökt: 2 000 kr, beviljat: 2 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-05-12 

Ingatorps socken hembygdsförening  Tun 2022/66 
Nationaldagsfirande 
Ansökt: 1 150 kr, beviljat: 1 150 kr 
Delegationsbeslut: 2022-06-01 

Delegationsbeslut fritidschef: 

Aktivitetsbidrag   Tun 2022/12 
10 kr/deltagaraktivitet och 31 föreningar har ansökt 
Ansökt: 284 630 kr, beviljat: 284 630 kr 
Delegationsbeslut: 2022-05-31 
 
 

Delegationsbeslut vuxenutbildningschef: 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslut om intagning av 74 elever till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om tillstyrkan av 15 sökande från annan kommun till grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om intagning av 45 elever till utbildning i svenska för invandrare, 
SFI. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-06-08 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 69 Kontaktpolitiker - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens ordförande rapporterar om besök på 
Campus i12 och avslutning för behandlingspedagoger.   

Behandlingspedagogerna studerar på heltid i två år på Campus i12. Det är en 
yrkeshögskoleutbildning och studiemedelberättigad. Yrkesrollen är väldigt 
efterfrågad på arbetsmarknaden.   
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