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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-03-16

 
  

TUB § 14 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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TUB § 15 Varmvattenbassäng - medborgarförslag 
Dnr Tun 2021/156 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att hänskjuta till budgetberedning 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 att remittera rubricerat förslag till tillväxt- 
och utvecklingsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2022-04-21. 

Ann-Charlotte Karlsson framför i medborgarförslag 2021-10-15 följande:   
Varmvattenbassäng, 34 grader, saknas i Eksjö kommun. Det är många som skulle 
kunna utnyttja en sådan. Bassängen i Nässjö är i det närmaste alltid fullbokad. 
Exempelvis kanske golvet kan sänkas i den lilla bassängen, vilket skulle göra att 
den vore fullbokad för jämnan. Förslagsställaren anser att en sådan investering 
skulle vara betald på ett år.   
 
Ann-Charlott Karlssons förslag om en varmvattenbassäng ligger i linje med det 
anläggningschef Annika Fyhr hade uppe på tillväxt- och utvecklingsberedningen 
2021-11-17 § 129, Simhall för personer med särskilda behov - utredning. Eksjö 
Simhall har fått tacka nej till vissa bokningar för personer med särskilda behov 
och för habilitering. Då elever måste kunna simma i årskurs sex för att få godkänt 
i idrott, har dessa elever prioriterats. 
 
Förfrågningarna har ökat på grund utav nedläggningen av Nannylundsbadet. 
Nannylundsbadet erbjöd tidigare bland annat bad för rehabilitering samt 
simundervisning för barn med särskilda behov. 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar att hänskjuta ärendet vidare till 
budgetberedningen. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Ann-Charlotte Karlsson, 2021-10-15 
Beslut kommunfullmäktige 2021-10-21 
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Beslut kommunstyrelsen 2021-11-30 
Tjänsteskrivelse från fritidschef, Ulrika Skäär 2022-02-28 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Förslagsställaren (missiv) 
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TUB § 16 Bygg en cykelbana  så kallad Pumptrack 
i Höreda by - medborgarförslag 
Dnr Tun 2022/18 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 att remittera rubricerat förslag till tillväxt- 
och utvecklingsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2022-04-21. 

Yvohn Thunborg föreslår i medborgarförslag 2021-09-24 att Eksjö kommun 
bygger en cykelbana, en så kallad ”bumptrack” i Höreda by.  

Yvohn Thunborg bor vid landsvägen, Torsjövägen i Höreda. Hon ser barnen som 
cyklar omkring i samhället och på landsvägen. Där är hastighetsbegränsningen 40 
km per timme, men tyvärr kör både personbilar och tung trafik ofta snabbare. 

En bumptrack skulle få rum på gräset bredvid ”dammen”, mark som tydligen 
diskuteras med kyrkan just nu. Alternativt framför solcellsparken (kyrkans mark)? 
eller i änden av skolgården.  

Fritidsutvecklare Kim Forsman har utrett ärendet med ett bygga en pumptrack i 
Höreda by.  

Att få landsbygden att växa är angeläget för hela Tillväxt- och utvecklingssektorn. 
Fritidsavdelningens arbete syftar dessutom alltid för barn- och ungdomars bästa. 
När det gäller anläggningar av denna typ som i förslaget är det viktigt att se till 
helheten och framtiden. Det är lätt att anlägga men man måste också se över 
driften på längre sikt. I utredningen harfritidsavdelningeni tittat på andra mindre 
orter som har pumptrack. Här visar det sig att många gånger är det ideella krafter i 
form av byalag och privata bidragsgivare som gör det möjligt att få sakerna på 
plats. Det är också viktigt att hitta en plats som är säker att cykla på men också 
vägen till anläggningen. Vi har pratat med en banläggare vad en bana likt Eksjö 
CK:s bana vid Högefälle skulle kosta, här handlar det om drygt 220.000 kronor 
plus moms. 

Som det ser ut i dagsläget finns inte medel hos fritidsavdelningen för att anlägga 
en pumptrack i Höreda. Det finns heller i nuläget inget alternativ från 
civilsamhället eller förening att anlägga. Varvid vi kommer föreslå att 
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medborgarförslaget avslås. Fritidsavdelningen har haft en kort dialog med 
förslagsställare kring detta och kan fortsättningsvis ha kontakt med både 
förslagsställaren och föreningslivet om fritidsavdelningen kan stötta och hjälpa för 
att bygga en bana på sikt. Finns det möjlighet att ha samarbete med en förening 
eller civilsamhället likt andra småorter gjort så är möjligheterna gynnsammare att 
eventuellt skapa något liknande i framtiden. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Yvonn Thunborg 2021-09-24 
Beslut kommunfullmäktige 2021-10-21 
Beslut kommunstyrelsen 2021-11-30 
Tjänsteskrivelse från fritidschef, Ulrika Skäär 2022-03-08 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren (missiv) 
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TUB § 17 Motorburen ungdom - information 
Dnr Tun 2021/107 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Motionen från miljöpartiet, genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, besvarades i 
tillväxt- och utvecklingsberedningen 20221-10-13. 

I utredningen som gjordes i samband med motionen framkom det att  
det inte finns någon plats att hänvisa de motorburna ungdomarna till, samt att det 
kan vara svårt att organisera en förening då tidsspannet för intresset är begränsat 
går det inte att skapa en genomförande plan.  
 
Det kommunen kan göra är att lyfta fram det intresse som finns och planera 
tillsammans med de motorburna ungdomarna att anordna en utställning för Epa-
traktorer på stora torget. De motorburna ungdomar fritidsavdelningen har talat 
med såg detta som en positiv möjlighet att få visa upp sina fordon. Till 
arrangemanget skulle olika aktörer kunna visa upp sina verksamheter, till exempel 
polis, räddningstjänst, trafikskolor och eventuellt andra intressenter.  
  
Nifsarpsskolan kommer 2022-05-21 återigen ha ”Nifsarpsdagen” ett årligt 
återkommande evenemang. Senast det anordnades var 2019, två år i rad har 
evenemanget fått ställa in på grund av pandemin.  
Mats Klasson är vidtalad och informerar om att under Nifsarpsdagen i år kommer 
ca 300-400 fordon att ställas ut, däribland A-traktorer.  Mats informerar vidare om 
att Räddningstjänsten kommer delta och i programmet nämner han också: SM i 
Skotarkörning, två musikband, ponnyridning, lekhörna, modevisning och 
kulturskolan.  Uppskattningsvis besökte cirka 4000 personer Nifsarpsdagen 2019.  
  
Då Nifsarpsdagen kommer arrangeras 2022 ser fritidsavdelningen inte något 
behov av att arrangera ytterligare aktivitet mot motorburen ungdom via 
kommunen i nuläget.  
  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från fritidschef, Ulrika Skäär 2022-03-03 
Beslut tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-10-13 
Beslut kommunstyrelsen 2021-10-26 
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TUB § 18 Avtal kommunala badplatser - utredning 
Dnr Tun 2022/19 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I samband med ärendet El och VA-installation till Ingarpsbadet §139, hänsköts 
ärendet tills den nya fritidschefen var på plats. Fritidschef, fick också uppdraget att 
utreda de kommunala badplatsernas olika avtal och försöka få till en gemensam 
samsyn kring avtalen.  

Vad gäller avtalsfrågan är det en längre process som är påbörjad. Fritidschef har 
sett över en del avtal och jobbar med fler. Dock är det svårt att få avtalen exakt 
lika, då badplatserna ser olika ut, har olika faciliteter och därmed svårt att ha en 
gemensam linje.  
Genom åren har fritidsavdelningen tillhört bland annat samhällsbyggnadssektorn 
och delat chef med dem. När vi sedan har delats upp i olika organisationer har 
avtalen löpt på och ibland löper de på fast de gått ut. Det är först när det byts 
markägare eller att det händer något i skötselförening som fritidsavdelningen 
agerar. 

Fritidschef jobbar på med avtalen och försöker hålla dem så uppdaterade som 
möjligt.  

Fritidschef tar kontakt med föreningen i ärendet, El och VA-installation till 
Ingarpsbadet och kontrollerar status. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från fritidschef, Ulrika Skäär 2022-03-08 
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TUB § 19 Budget 2023-2024, verksamhetsplan 
2025 förvaltningsram - inledande diskussion 
Dnr Tun 2022/23 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 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 kommunfullmäktige beslutat om för sektorn 2023-24. För 2025 är 
ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2024.  

Det ekonomiska läget tyder idag på att ramarna totalt kan utökas mot fastställd 
budget för respektive år, beroende på prognostiserad förbättrad konjunktur som 
ger mer skatteintäkter. Även de goda resultaten 2020-21 medför att mer resurser 
inte behöver avsättas för resultat under kommande planperiod utan utökat 
utrymme kan användas till verksamhetsramar.  

Ett nytt pensionsavtal som är tecknat för kommunanställda innebär ökade 
pensionskostnader från 2023, exakt påverkan är inte känd men uppskattad 
kostnadsökning är 29 procent, eller 12,4 mnkr.  

Med ovan i beaktande och utifrån nuvarande kända skatteprognos finns möjlighet 
att omprioritera mellan verksamheter och utöka ramarna med ca 25 mnkr. 

Det finns mycket osäkerheter i hur konjunkturen kommer att utveckla sig i och 
med kriget i Ukraina och dess följdeffekter varför skatteprognoserna framåt kan 
komma att avvika från den nuvarande. Kostnader för varor och tjänster som 
kommunen köper in riskerar att öka, något som måste tas hänsyn till i 
budgetprocessen. 

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 
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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: 

- 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? 

Vid dagens överläggning diskuteras inom vilka områden, antingen detaljerat eller 
övergripande, som tillväxt- och utvecklingsberedningen vill att budget 2023-2024 
och verksamhetsplan 2025 ska fokusera på.  
 
Sektorekonom deltar i diskussionen och tar med sig de förslag som framkommer 
under överläggningen. 

-Fritid och kultur, ambitionshöjning 

-Studieförbundsbidrag, ambitionshöjning 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz och ekonomichef Karin 
Höljefors 2022-03-02 
      

Utdrag:  
Sektorekonom 
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TUB § 20 Budgetuppföljning per 2022-02-28 - 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/21 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot budget med 511 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2022 uppgår till 63 521 tkr. 
Sektorns driftutfall efter februari månad uppgår till 11 312 tkr, vilket motsvarar 
17,8 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 17 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är en negativ avvikelse mot budget med 511 tkr (-0,8 %). 
Efter årsskiftet 2021/2022 har sektorns hyror gentemot Eksjö 
Kommunfastigheter AB omförhandlats. Avtalen inkluderar driftskostnaderna. I 
och med det kommer en budgetjustering ske men som ska vara kostnadsneutral. 
 
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2022 uppgår till 5 905 tkr. 
Sektorns investeringsutfall efter februari månad uppgår till   
-36 tkr, vilket motsvarar – 0,62 procent av helårsbudgeten. Sektorns 
helårsprognos för investeringarna är 4 280 tkr vilket motsvarar ett överskott mot 
budget med 1 625 tkr. 
 
Nedan presenteras prognosavvikelse som är +/- 1% mot budget eller andra 
anmärkningsvärda aspekter.  

Museet 
Prognos: -480 tkr motsvarande -13,6 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.  

Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt 
personalvakanser hålls vid möjlighet. 
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Investeringsbudget  
Prognos: +1 625 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 27,5 procent. 
Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror på att vissa projekt inte kan 
genomföras under året utan planeras att göras kommande år. Fritidsavdelningen 
prognostiserar att nyttja nästan hela sin budget och har lagt upp en nogsam 
investeringsplan för året. Investeringsplanen kommer att följas upp vid varje 
budgetuppföljning. De projekt som kommer att genomföras är bl.a. omläggning 
av fritidsbanor, elljusspår, näridrottsplats samt fotbollsplaner, inhägnad.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil, 2022-03-08 
Budgetuppföljning rapport, 2022-03-08 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom 
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TUB § 21 Internkontroll 2021, redovisning - 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/6 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av internkontroll direktupphandlingar, samt  

att hänskjuta internkontroll, granskning av bidrag fritids- och kulturavdelningen, 
kontroll av rapportering av delegationsbeslut och upphandling görs enligt LOU, 
till tillväxt- och utvecklingsberednings sammanträde i april. 

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 2020-04-21, § 40 att godkänna 
internkontrollplan för 2021.  

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 direktupphandlingar finns 
upprättad i rapport daterad 2022-03-11. Övriga delar av internkontroll 2021 för 
tillväxt- och utvecklingssektorn redovisas på tillväxt- och utvecklingsberedningens 
sammanträde i april. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil, 2022-03-06 
Direktupphandling tillväxt- och utvecklingssektorn 2021, Q4 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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TUB § 22 Internkontrollplan 2022 - tillväxt- och 
utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/22 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att uppdra till Tillväxt- och utvecklingssektorn 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. 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 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.  

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 
sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil 2022-03-02 
      

Utdrag:  
Sektorekonom 
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TUB § 23 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2021 
- tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/7 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen önskade en extra rapportering kring 
personalstatistik efter förra sammanträdets dragning, då många frågor inte hann 
besvaras. 

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 december månad 2021 för tillväxt- och 
utvecklingssektorn var 91 medarbetare jämfört med december 2020 då det var 92 
medarbetare. Antalet årsarbetare ligger på samma nivå med 83 årsarbetare under 
decembermånaderna 2020 och 2021. 

Vid en jämförelse mellan december 2020 och december 2021 har antalet tim-
avlönade i tillväxt- och utvecklingssektorn ökat med 11 medarbetare, från 20 till 
31. Antal timavlönade årsarbetare har ökat från två i december 2020 till fyra i 
december 2021. 

Den totala sjukfrånvaron 2021 (helår) för tillväxt- och utvecklingssektorn var 7,5 
procent medan den 2020 var 9,6 procent, en minskning med 2,1 procent. Detta 
kan jämföras med den totala sjukfrånvaron i förvaltningen där sjukfrånvaron 2021 
var 7,0 procent och 2020 7,9 procent.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från HR-konsult Julia Liderfelt, 2022-02-01 
Personalstatistik tillväxt- och utvecklingssektorn 
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TUB § 24 Kulturavdelningen - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Kulturavdelningen arbetar och planerar för valborgsfirande och Nationaldagen.    

Muséet står för utmaningar med minskad bemanning till hösten och intäktskrav. 
Bemanningen är klar och det blir en neddragning med 1,05 tjänst. Personal 
tillsammans med kulturchef har arbetat fram förslag och idéer på hur de ska 
försöka klara av utmaningarna. Får avvakta med ny utställning och Tourist center 
och museipersonal får täcka upp för varandra.  

Genom en workshop har en åtgärdsplan med prioriteringar på vad som är 
viktigast, tagits fram. All personal var med och idéer som, en Eksjö påse, Pop-up 
butik, flyers och någon mer aktivitet på museigården vintertid, diskuterats i 
gruppen.  
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TUB § 25 Kontaktpolitiker rutin - tillväxt- och 
utvecklingsnämnden 
Dnr Tun 2019/119 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att godkänna rutiner för kontaktpolitiker inom tillväxt- och utvecklingsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning  
Kontaktpolitikeruppdraget syftar till att tillväxt- och utvecklingsnämnden ska få 
fördjupade kunskaper om de verksamheter den ansvarar för med målsättningen 
att kunna utveckla dem strategiskt. Genom besöken ska kontaktpolitikerna verka 
för att stärka kontakten mellan tillväxt- och utvecklingsnämnden, verksamheten 
och målgruppen. Genom besöken ska målgruppen få möjlighet till insyn i 
nämndens arbete.   
 
Rutinen beskriver syfte, förutsättningar för samt genomförande av 
kontaktpolitikerarbetet.   
 
Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från sektorchef Nina von Krusenstierna 2022-03-09 
Rutin för kontaktpolitiker Tillväxt- och utvecklingsnämnden 
      

 

20



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-03-16 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 26 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - uppföljning på identifierade 
utvecklingsområden och rekommendationer 
Dnr Tun 2020/95 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedning förslag till beslut 

kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna kompletterad utredning avseende utökad SFI-undervisning, förslag 
på utbildningsprogram och förslag på ny SFI-organisation. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-25 §19, att ge förvaltningen i uppdrag att 
komplettera utredningen av uppnådda resultat på SFI med:  

att ge förslag på ökad SFI för de som läser kurserna 3C, 3D och 2 D, 

att ge förslag på utbildningsprogram i svenska språket nära våra verksamheter 
som kan genomföras under betald arbetstid,  

att ge förslag på SFI-organisationen, för bättre måluppfyllelse samt att redovisa 
kostnader för densamma. 

Enligt Skollagen så ska elever i SFI i genomsnitt få minst 15 timmars undervisning 
i veckan över en fyraveckorsperiod. I samband med anpassningarna av SFI-
utbildningen till de restriktioner som följt av pandemin, så har en stor del av 
utbildningen i SFI förlagts till distansundervisning.  

Den utredning av resultat som redovisades i anslutning till genomlysningen av 
Vux i12 och Campus i12 visade på uppenbara brister i att använda 
distansundervisning som norm, även för studievana elever. En återgång till en allt 
större andel platsbunden undervisning har skett succesivt sedan restriktionernas 
omfattning minskats. 

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika 
studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. De olika 
studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. 
Studievägarna visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig. 
Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund 
och studieväg 3 till dem som är vana att studera. 

I dagsläget är det 180 personer inskrivna på SFI i Eksjö varav:  
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• 43 elever på studieväg 1 (21 i kurs 1A, 22 i kurs 1B och 5 i kurs 1C) 

• 76 elever på studieväg 2 (15 i kurs 2B, 40 i kurs 2C och 21 i kurs 2D) 

• 56 elever på studieväg 3 (29 i kurs 3C och 27 i kurs 3D) 
 

En utökning av rena SFI-timmar för eleverna i kurserna 3C, 3D och 2D berör i 
dagsläget 3 undervisningsgrupper. Att öka undervisningstiden med fem timmar 
per vecka, från femton till tjugo timmar per vecka, motsvarar med dagens 
elevunderlag en ökad kostnad motsvarande 432 000 kronor/år inom utbildningen 
i svenska för invandrare. Den ökade kostnaden består i första hand av 
personalkostnader (600 kronor/undervisningstimme, inklusive för- och 
efterarbete).  

Givet 48 veckors undervisning i de i dag 6 aktuella undervisningsgrupperna kostar 
varje generellt ökad timme på årsbasis 173 000kr.  

Per undervisningsgrupp är den ökade kostnaden 29 000kr för varje ökad timme på 
årsbasis. 

Den faktiska kostnaden för utökade lokalkostnader beror givetvis på såväl 
gruppstorlekar som priset på eventuellt tillgängliga lokaler. En generell ökning om 
1-5 timmar undervisning bedöms kunna hanteras genom schematekniska 
lösningar i befintliga lokaler. Undervisningslokaler, utöver de i dagsläget befintliga, 
bedöms kosta 70 000 per klassrum och år. 
 
De formella kursplanerna inom utbildningen i svenska för invandrare och, senare i 
utbildningskedjan, kurserna i svenska som andraspråk utgår från en balanserad 
färdighetsträning inom läsa, skriva, höra och tala. Utbildningarna förbereder, så 
som de är utformade, i första hand eleverna för fortsatta studier på högre nivåer 
och i andra hand generellt för svensk arbetsmarknad. Merparten av de elever med 
svenska som andraspråk som läser på Vux i12 och samtidigt arbetar inom 
kommunen läser kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. För dessa elever 
erbjuds i dagsläget studierna i första hand som distanskurser med tillgång 
handledning i studiehall eller via Teams (eller andra, motsvarande tekniska 
lösningar). Utbildningarna i svenska språket är i dagsläget generella då de till 100% 
utgår från kursplanerna. 
 

För att möta ett upplevt behov på kommunens arbetsplatser så kan 
vuxenutbildningen formellt erbjuda orienteringskurser med inriktning 
Yrkessvenska där man, utan krav på betyg eller fastställda kursplaner, kan bredda 
deltagarnas språkliga färdigheter, utifrån de av arbetsplatsen definierade behoven. 
Personal i kommunens verksamheter som behöver ytterligare kunskaper i svenska 
språket.  
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Orienteringskurser med inriktning Yrkessvenska kan genomföras på, eller i 
anslutning till, de ordinarie arbetsplatserna genom att en språklärare besöker 
personalen där enligt fastlagt schema. Undervisningen bedrivs utifrån de mål som 
arbetstagare och arbetsgivare gemensamt kommit överens om. Lämplig 
omfattning bedöms vara 2 timmar per vecka och arbetsplats i grupp om max 8 
personer. 

Kostnaderna för undervisningen i ett utbildningsprogram enligt ovan beräknas 
uppgå till 60 000 kronor/år och arbetsplats (eller grupp om max 8 deltagare). 

Den gemensamma pedagogiska bedömningen i personalgruppen knuten till SFI är 
att en bättre måluppfyllelse skulle nås bäst genom att införa studiehandledning på 
modersmål, att fokusera på läs- och skrivinlärning i studieväg 1 och att fokusera 
på elevernas digitala kompetens i alla studievägar.  

I den nuvarande sfi-organisationen finns det inga studiehandledare alls och 
bedömningen är att behovet motsvarar minst 40 procent i arabiska, 20 procent i 
somaliska och 20 procent  i tigrinja (i studieväg 1 och 2 finns det i dagsläget 82 
elever med arabiska, 10 elever med somaliska och 11 elever med tigrinja som 
modersmål). Kostnaderna för studiehandledare beräknas bli ca 460 000 kronor/år. 

Ett fokus på läs- och skrivinlärning för eleverna inom studieväg 1 ryms inom den 
ordinarie SFI-organisationen men formell kompetens saknas i dagsläget, 
rekrytering av specifik lärarkompetens påbörjad.  Inga extra kostnader beräknas 
tillkomma. 

Ett utökat fokus på elevernas digitala kompetens har påbörjats och 
undervisningen bedrivs i dagsläget i första hand av de ordinarie SFI-lärarna. Det 
finns i den nuvarande organisationen inte utrymme för en ren tjänst som lärare i 
digital kompetens och de tekniska resurserna, i form av datorer och datasalar, är i 
dagsläget för begränsade för att hantera alla undervisningsgrupper. Kostnaderna 
för att tillsätta en lärartjänst med fokus på digital kompetens beräknas bli ca 
500 000 kronor/år. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från vuxenutbildningschef Christian Thomsen, 2022-03-09 
Beslut kommunstyrelsen 2022-01-25 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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TUB § 27 Mötesstugan - information 
Dnr Tun 2021/44 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Projektledaren för Mötesstugan går igenom uppdateringar från senast 
styrgruppsmöte, aktuell budget, ekonomiskt utfall vid projektslut, 
ändringsanmälan till ESF, avslutningsfasens olika steg samt workshop och 
spridningsseminarium.  

Budgetrevidering på grund av minskat antal deltagare från 40 till 16 individer. 
Projektet påverkas av en längre sjukskrivning i personalgruppen. Förkortning av 
projekttid till den sista juni 2022. Det förkortade projekttiden behöver motiveras i 
ändringsanmälan till ESF. Styrgruppen tog beslut att göra ändringsanmälan enligt 
föreslagen budget. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen önskar en återkoppling på nästa 
sammanträde, i vilka delar förvaltningen kan fortsätta arbeta med efter projektets 
slut. Vill även se ursprungsansökan, dess mål och syfte samt den gemensamma 
målbilden. 
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TUB § 28 Attraktiv industri - uppföljning 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Projektet Attraktiv industri lider mot sitt slut och körde en digital 
spridningskonferens den 23 februari 2022. Ramboll presenterade sin 
slututvärdering och projektledningen gav en sammanfattning av projektet. Stort 
intresse med 25 företag som medverkade. ESF-rådet hade 5 representanter från 
deltagande företag och intresserade utifrån pågående projekt. Teknikcollage 
medverkade och var intresserade av projektets arbetssätt. 

Näringslivsavdelningen och eksjö.nu har haft ett första möte med Nuvab och 
SNAB för att diskutera samverkan inom bland annat kompetensutveckling i 
regionen och utökat nätverkande över kommungränserna. Väldigt viktigt att ta 
vara på en del av Attraktiv Industris arbetssätt (samordning, upphandling, 
kompetensanalyser med mera).  
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TUB § 29 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
 
Kulturchef 

Stödbidrag 
 

Kristallen Bruzaholm   Tun 2022/16 
Inköp projektor 
Ansökt: 9 415 kr, Beviljat: 9 415 kr 
Delegationsbeslut: 2022-02-23 

Marinnelunds och Hässleby Hembygdsförening Tun 2022/17 
Driftskostnader Julles mekaniska verkstad 
Ansökt: 12 000 kr, Beviljat: 12 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-03-02 

 

Vuxenutbildningschef    

 
Beslut om intagning av 163 elever till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om tillstyrkan av 40 sökande från annan kommun till grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om intagning av 73 elever till utbildning i svenska för invandrare, 
SFI. 
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