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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-09-16

Sammanträde med Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Plats och tid Eksjö Stadshotell kl. 08:30-11:30

Beslutande
Ledamöter Maria Havskog (C), ordförande

Annelie Sjöberg (M), vice ordförande
Magnus Berglund (KD)
Sandra Mulaomerovic (C)
Mikael Andreasson (S)
Johan Andersson (S)

Tjänstgörande ersättare Britt-Marie Palm (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S)

Övriga närvarande 
Ersättare Kristina Carlo (M)

Jürgen Beck (V)
Magnus Kullberg (KD)
Jes Suhr (M)
Mats Svensson (SD)

Tjänstemän Karolina Eriksson, sekreterare
Nina von Krusenstierna, sektorchef
Thomas Hanzén, kulturchef § 82
Stefan Hallberg, fritidchef § 78

 

Övriga Bodil Svensson, affärsutvecklare och administrationschef Träcentrum § 83 

Utses att justera Johan Andersson (S)

Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö kommun 2020-09-22 Paragrafer 77-87
och tid Kl.08.00

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Karolina Eriksson

Ordförande   ……………………………………………
Maria Havskog (C)

Justerande   …………………………………………….
Johan Andersson (S)
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum 2020-09-16

Förvaringsplats 
för protokollet Förvaltningshuset, Tillväxt- och utvecklingssektorn

Datum då anslag 2020-09-22 Datum då anslag 2020-10-14
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Karolina Eriksson
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 77 Godkännande av föredragningslistan 4

§ 78 Utsiktstorn på Klintaberget såval södra som norra utsikten - 
medborgarförslag

2019/143 5 
- 
6

§ 79 Delårsrapport per 2020-08-31 - Tillväxt- och utvecklingssektorn 2020/28 7 
- 
10

§ 80 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - delrapport 2020/95 11 
- 
12

§ 81 Metropol - information 2020/94 13

§ 82 Kulturavdelningen - information 14

§ 83 Nifsarp trähusutbildning - information 15

§ 84 Föregående protokollshantering - information 16

§ 85 Redovisning av delegationsbeslut 17

§ 86 Anmälningsärenden 18

§ 87 Inbjudningar 19
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EKSJÖ KOMMUN

Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-09-16

TUB § 77 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende 8, Förslag till ändringar i delegationsordningen, utgår
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 78 Utsiktstorn på Klintaberget såväl södra 
som norra utsikten - medborgarförslag
Dnr Tun 2019/143

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-26, § 389, att remittera redovisat 
medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsnämnden, med återredovisning till 
kommunfullmäktige, senast 2020-04-23.

Förslagsställaren framför i medborgarförslag 2019-07-05 att, utsiktstorn på 
Klintaberget skulle förhöja naturupplevelsen och höjer besöksfrekvensen i 
naturreservatet. Till förslaget bifogas idéskisser på hur ett sådant torn skulle kunna 
utformas. Förslagsställaren menar att tornet skulle kunna uppföras av elever på 
Nifsarpsskolan.  

Efter överenskommelse mellan fritidchef och förslagsställaren, som önskat 
avvakta med ärendet tills eget arbete avslutats i området, påbörjades en utredning 
och kommunfullmäktige presidiet beslutade återredovisning först efter sommaren 
2020.

Diskussioner har förts med förslagsställaren, Nifsarpsskolan och 
förvaltningsledningen. Slutsatsen är att det skulle tillföra området ett värde om 
man bygger. Däremot skulle byggkostnaderna bli höga, vilket skulle innebära att 
man måste prioritera bort andra projekt. Även om man skulle kunna klara av 
investeringen så återstår ett flertal frågor som gör en byggnation svår eller 
olämplig. Det skulle kunna vara svårt att komma in med byggtrafik eftersom det 
är ett naturreservat på platsen. Sedan tillkommer drift och skötsel av den nya 
anläggningen. En träanläggning behöver underhållas, säkerhetskontrolleras och ha 
regelbunden tillsyn över lång tid, vilket i dagsläget Eksjö kommun inte har några 
förutsättningar eller resurser att ta ansvar för. Förutsättningarna ser ut att bli än 
mindre i och med att man planerar att avyttra Klinten inom en snar framtid. 

Förslaget skulle tillföra ett värde för området, men investerings -och 
driftskostnaderna blir för höga, därmed föreslår fritidchef att avslå 
medborgarförslaget.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2019-07-05
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-26
Tjänsteskrivelse från Stefan Hallberg fritidchef, 2020-09-02

Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren
Fritidchef

6



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 79 Delårsrapport per 2020-08-31 - Tillväxt- 
och utvecklingssektorn
Dnr Tun 2020/28

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot budget med 3 332 tkr,

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2020 uppgår till 62 011 tkr. 
Sektorns driftutfall efter augusti månad är 43 134 tkr, vilket motsvarar 70 procent 
av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 67 procent. Sektorns helårsprognos 
för driften är 65 343 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 3 
332 tkr. 

- Sektorsövergripande prognostiserar ett överskott på 344 tkr motsvarande 
13 procent av budget.

- Allmän kulturverksamhet prognostiserar ett överskott på 328 tkr 
motsvarande 9 procent av budget.

-
- Kulturskola prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

- Biblioteket prognostiserar en negativ avvikelse på 50 tkr motsvarande 0,7 
procent av budget.

- Museet prognostiserar en negativ avvikelse med 260 tkr motsvarande 6 
procent mot budget.

- Fritidsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 1 016 tkr 
motsvarande 5 procent av budget. 

- Näringslivsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 372 tkr 
motsvarande 12 procent av budget.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Vux i12 prognostiserar en negativ avvikelse på 1 576 tkr motsvarande 15 
procent av budget.

- Campus i12 prognostiserar en negativ avvikelse på 3 506 tkr motsvarande 
97 procent av budget.

Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2020 uppgår till      7 798 
tkr. Sektorns investeringsutfall efter augusti månad är 801 tkr, vilket motsvarar 10 
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 3 601 
tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 4 197 tkr.

Utredning
Sektorsövergripande
Prognos: +344 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 13 
procent. 
Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat ett projekt med syfte att minska 
antalet personer i försörjningsstöd med hjälp av språkpraktik. Den totala budgeten 
uppgår till 5,3 mnkr varav Eksjö kommuns finansiering utgör 53 % av kostnaden. 
Projektet delas mellan sociala sektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn. Under 
hösten 2020 kommer en förstudie att genomföras vilket beräknas generera ett 
bidrag om 90 tkr. Avvikelsen beror även på minskade personalkostnader med 
anledning av vakans i fem månader. 

Allmänkultur
Prognos: +328 tkr motsvarande 9 procent av budget.
Avvikelsen beror på minskade kostnader och uteblivna intäkter för inställda 
arrangemang under första halvåret, vilket är en följd av coronapandemin.

Biblioteket
Prognos: -50 tkr motsvarande 0,7 procent av budget.
Avvikelsen beror på ökat tryck på digitala tjänster med anledning av 
coronapandemin. 

Museet
Prognos: -260 tkr motsvarande 6 procent mot budget.
Avvikelsen beror på att de förväntade och planerade intäkterna troligtvis inte kan 
realiseras. Museet har beviljats ett bidrag från Kulturrådet för inställda 
arrangemang på 72 tkr med anledning av coronapandemin. 

Åtgärder för bättre resultat: 
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten.

Fritidsverksamheten
Prognos: +1 016 tkr motsvarande 5 procent av budget. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avvikelsen beror på lägre personalkostnader under andra halvåret. Vikarier 
kommer inte att tillsättas i så stor omfattning.

Näringslivsverksamheten
Prognos: +372 tkr motsvarande 12 procent av budget.
Avvikelsen beror på att verksamheten under första delen av året haft en 
sjukskrivning och valt att inte ta in timvikarier. 

Vux i12
Prognos: -1 576 tkr motsvarande 15 procent av budget.
Avvikelsen beror främst på att flyktingschablonen enligt prognosen blir ca 1 
000 tkr lägre än budget. 

Åtgärder för bättre resultat: 
De åtgärder som vidtas är effektiviseringar och samordningar inom 
administration med lägre bemanning.

Campus i12
Prognos: -3 506 tkr motsvarande 97 procent av budget.
Den största avvikelsen avser lokalkostnader som är ca -1 800 tkr samt högre 
kostnader för konsulter. 

Åtgärder för bättre resultat: 
De åtgärder som vidtas är effektiviseringar och samordningar inom 
administration med lägre bemanning. Konsultkostnaderna ska ses över. 
Arbete pågår även att i möjligaste mån hyra ut de tomma lokalerna.  

Investeringsbudget 
Prognos: +4 197 vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 54 procent. 
Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror på att vissa projekt inte kan 
genomföras under året dels med anledning av coronapandemin men även med 
anledning av brist på personella resurser. Projektet beträffande omläggning av 
friidrottsbanor kan inte genomföras eftersom det för närvarande inte går att få tag 
på entreprenörer. Projektet beträffande näridrottsplatsen beräknas dock kunna 
genomföras fullt ut.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11
Delårsrapport med ekonomitabell, daterad 2020-09-11
Uppföljning drift och investering, daterad 2020-09-10 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16
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Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Sektorekonom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 80 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - delrapport
Dnr Tun 2020/95

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutade 2020-09-01 att ge förvaltningen i 
uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-11- 24 redovisa en genomlysning gällande 
ekonomi- och upphandling utav Campus i12 och Vux i12, samt att till 
ledningsutskottets 2020-09-15 och till tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-
09-16 delredovisa genomlysningen.

Att enligt uppdrag från kommunstyrelsen ge en tydligt beskrivande bild av 
verksamheten för Vux i12 och Campus i12. Resultatet kommer presenteras i två 
separata rapporter, en för Vux i12 och en för Campus i12.  

Genomlysningen kommer vara uppdelade i två delar. 

Steg 1 
Genomlysning med fokus på ekonomi och inköp (upphandling). 
Informationsinhämtningen till rapporten steg 1 kommer bestå av:

 Budget- och utfallsanalys i syfte att skapa en nulägesbeskrivning och 
avvikelseanalys, såväl innevarande år som historiska data.  

 Ärendegranskning inköp.
 Enskilda intervjuer av chefer och medarbetare. 

Steg 2 
Genomlysning med fokus på ett framåtsyftande perspektiv med förslag på 
åtgärder. Slutrapporten har fokus på kvalité, jämförelse med andra kommuner och 
en sammanfattande slutsats. 

Tidplan
Styrgruppen ansvarar för sammanställning av genomlysningarna. 
Rapport steg 1 sker till kommunstyrelsen 2020-11-24 med en första 
avrapportering till ledningsutskottet 17 november och tillväxt- och 
utvecklingsberedningen 18 november. 

Rapportering av steg 2 ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 
2021. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Styrgruppen består av Tord du Rietz (kommundirektör), Nina von Krusenstierna 
(sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn), Simon Lennermo (biträdande 
ekonomichef) och Catharina Tingvall (kanslichef). 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokoll 2020-09-01 

_______________________________________________________________
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 81 Metropol – information
Dnr Tun 2020/94

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Biografen Metropol drivs sedan 1983 av en ideell förening och verksamheten 
bygger på engagerade frivilliga. På biografen visas knattefilm, matiné, 
eftermiddagsfilm, livesändningar och Bio kontrast. Biografen är en viktig 
kulturbärare i Eksjö kommun. Föreningen har under en tid haft bristande intäkter 
på grund av den rådande pandemin.   

Flera filmer har premiärer i julhelgen och då visas filmerna över hela helgen varför 
en del av intäkterna kommer i januari. Intäkterna beror helt på att de filmer som i 
dag planeras ha premiär i höst, framför allt i november och december, faktiskt får 
en biografpremiär och inte flyttas fram eller läggs över helt på streamingtjänsterna. 
Februari och mars är historiskt sett de månader som går ekonomiskt mindre bra 
för biografer. 

Metropol önskar extra stödbidrag för att undvika risken att tappa likviditet i den 
omfattning att det riskerar verksamheten.  

I Metropols likviditetsbudget under hösten 2020, visar inga negativa resultat. 
Metropol vill träffas för att diskutera risken för ett negativt resultat 2021.   

Beslutsunderlag: 

Metropol – likviditetsbudget_september_mars
Tjänsteskrivelse 2020-09-01
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 82 Kulturavdelningen - information

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga 
tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. För 
kulturavdelningen har detta bland annat inneburit att många arrangemang ställts in 
och skjutits på framtiden.  Kulturchef informerar om att:

 - Eksjö kulturfestival ställs in i år, men kulturavdelningen arbetar med att 
uppmärksamma kulturföreningar i kommunen på ett annat vis i år. 

 - Den 24 september bjuder kulturavdelningen in tillväxt- och 
utvecklingsnämnden till Fornminnesgården för en guidad tur. 

 - Eksjö stadsbibliotek planerar för att komma igång med meröppet nu under 
hösten. Meröppet innebär att besökare kan ges tillträde till bibliotekslokalerna 
även utanför bibliotekens ordinarie öppettider. De planerade meröppettiderna 
kommer vara 07.00 – 22.00 på vardagar och 07.00 – 18.00, fredag – söndag.  
Eksjö Stadsbibliotek kommer ha åldersgräns på 20 år för att få tillgång till 
meröppet, alla som vill ha tillgång till meröppet får skriva under ett kontrakt med 
ansvarsförbindelse. 

 - Kulturavdelningens kontaktpolitiker bjuds in till kulturskolan, biblioteket och 
muséet på verksamheternas APT. 

 - Tisdagen den 29 september klockan 18.30 riktas strålkastaren på alla fantastiska 
aktörer i besöksnäringen som har ställt och ställt om, men inte tappat modet 
denna annorlunda säsong. Kvällen arrangeras på Eksjö Stadshotell och det är först 
till kvarn, då antalet är begränsat. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 83 Nifsarp trähusutbildning - information
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
Bodil Svensson, affärsutvecklingschef och administrativ chef på Träcentrum 
informerar om arbetet med utbildning för att få in människor i arbetslivet. 
Utbildningarna fokuserar på yrkesmässiga kunskaper, yrkessvenska, 
anställningsbarhet och företagskoppling. Framför allt är förståelsen för den 
svenska kulturen viktig för integrationen. 

Träcentrums projekt, kompetensutveckling 360 grader, samverkar med ESF 
projektet språkstugan. Träcentrum använder sig bland annat av lärare som är 
integrerade i det svenska samhället. Projektets insatser skall samordnas med andra 
insatser till exempel arbetsmarknadsutbildningar som träcentrum driver med avtal 
från arbetsförmedlingen, så att varje person hamnar på lämpligaste aktivitet. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 84 Föregående protokollshantering - 
information
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
 Efter att Tillväxt- och utvecklingsberedningen justerat föregående protokoll 
upptäcktes en felaktig beslutsformulering angående yttrandet över detaljplan 
Storegårdsområdet. Beredningens intention var att godkänna yttrandet och anta 
det som sitt eget. Dock hade beslutet formulerats som att kommunstyrelsen skulle 
godkänna yttrandet. Därav omjusterades protokollet. I samband med detta togs 
ett yrkande från Jürgen Beck felaktigt bort. Det rättades till dagen efter varför 
protokollspunkten omjusterades ännu en gång. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 85 Redovisning av delegationsbeslut
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen

Ärendebeskrivning 

Kulturchef

Arrangemangsbidrag 

Teatertolvan Dnr Tun 2020/92
Dansworkshop
Ansökt 5 000 kr, beviljat 5 000 kr
Delegationsbeslut: 2020-09-01

Vuxenutbildningschef

Beslut om intagning av 251 elever till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, Komvux. 

Beslut om tillstyrkan av 45 sökande från annan kommun till grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, Komvux. 

Beslut om tillstyrkan av 6 sökande till annan kommun till grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, Komvux. 

Beslut om intagning av 188 elever till utbildning i svenska för invandrare, 
SFI.

Beslut om tillstyrkan av 13 sökande från annan kommun till utbildning i 
svenska för invandrare. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 86 Anmälningsärenden
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera information

Vikariat för Fritidchef oktober 2020 till februari 2021
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-09-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 87 Inbjudningar
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar: 

att notera inbjudan till Fornminnesgården och visning av muséet, torsdagen den 
24 september klockan 10.00-11.00. Anmälan sker på eget initiativ till 
karolina.eriksson@eksjo.se senast 18 september. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst betalas ut.
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