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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-08-19

Sammanträde med Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Plats och tid Stadshuset, Kf-salen kl. 08:30-12:30

Beslutande
Ledamöter Maria Havskog (C), ordförande

Annelie Sjöberg (M), vice ordförande
Mikael Andreasson (S)
Johan Andersson (S)

Tjänstgörande ersättare Jürgen Beck (V) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S)
Magnus Kullberg (KD) tjänstgörande ersättare för Magnus Berglund (KD)
Erik Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C)

Övriga närvarande 
Ersättare Kristina Carlo (M)

Jes Suhr (M)
Mats Svensson (SD)

Tjänstemän Karolina Eriksson, sekreterare
Nina von Krusenstierna, sektorchef
Lise Rundén, sektorekonom §§ 67-68, 70
Christian Thomsen, vuxenutbildningschef §§ 71-73
Thomas Hanzén, kulturchef § 73
Stefan Hallberg, fritidchef § 73
Marie Brask, näringslivschef §§ 73-74
 

Utses att justera Erik Johansson (C)

Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö kommun 2020-08-25 Paragrafer 64-76
och tid Kl.11:15

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

Karolina Eriksson

Ordförande   ……………………………………………
Maria Havskog

Justerande   …………………………………………….
Erik Johansson (C)

1



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum 2020-08-19

Förvaringsplats 
för protokollet Förvaltningshuset, Tillväxt- och utvecklingssektorn

Datum då anslag 2020-08-26 Datum då anslag 2020-09-17
publiceras tas bort

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

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 64 Godkännande av föredragningslistan 4

§ 65 Detaljplan Storegårdsområdet, del av Storegården 1:1 - yttrande 
tillväxt och attraktivitet

2019/180 5 
- 
7

§ 66 Rutiner direktupphandlingar - Tillväxt- och utvecklingssektorn 2020/79 8

§ 67 Budgetuppföljning Tillväxt- och utvecklingssektorn 2020 2020/28 9 
- 
11

§ 68 Internkontroll direktupphandlingar Q2 - information 2020/42 12 
- 
13

§ 69 Ansökan Språkstugan - information 2020/24 14

§ 70 Tun 2020/26 Budget 2021 – 2023, tillväxt- och utvecklingssektorn 
- information

15

§ 71 Kvalitetsrapport - vuxenutbildningen 2020/81 16

§ 72 Vux i12, skolverket/stadsbidrag - information 17

§ 73 Tillväxt- och utvecklingssektorn status efter sommaren - 
information

18

§ 74 Eksjö besöksnäring och handel - information 19

§ 75 Redovisning av delegationsbeslut 20

§ 76 Inbjudningar 21
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EKSJÖ KOMMUN

Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
Datum

TUB § 64 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende 14. Tillkommet ärende, Utsiktstorn på Klintaberget såväl södra som norra 
utsikten – medborgarförslag, utgår och skjuts på framtiden på grund av Corona.
Ärende 16. Anmälningsärende utgår.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 65 Detaljplan Storegårdsområdet, del av 
Storegården 1:1 - yttrande tillväxt och attraktivitet
Dnr Tun 2019/180

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedning beslutar

att anta yttrande gällande detaljplan för Storegård 1:1 enligt tjänsteskrivelse som 
sitt eget, samt

att föreslå kommunstyrelsen besluta vänta med ny detaljplan tills översiktsplanen 
är klar. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxt- och utvecklingsberedning fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2020-06-
02 § 169, Detaljplan Storegårdsområdet, del av Storegården 1:1, att inkomma med 
ett yttrande utifrån vad en etablering av bostäder på del av Storegård 1:1 skulle 
betyda för kommunens tillväxt och attraktivitet, till kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-09-01.

Området Storegården ligger i centrala Eksjö, cirka 500 meter öster om 
centrumkärnan, norr om Prästängsvägen.

Under våren 2019 inleddes detaljplanering för del av Storegården 1:1 efter att 
samhällsbyggnadsnämnden gett samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för det aktuella området.

Planförslaget innebär sammanfattningsvis att planområdets västra hälft anges som 
allmän plats, i syfte att kunna ordna vistelsemiljö samt rymma dagvattenlösningar. 
Den östra hälften, som angörs via Prästängsvägen, anges för bostadsbebyggelse 
med en exploateringsgrad motsvarande flerbostadshus. Byggrätten formuleras för 
att ge detaljplanen en flexibilitet över tid, där den slutliga bebyggelsen avgörs i ett 
markanvisningsförfarande och bygglovsprövning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-18, § 36, att godkänna förslag till 
detaljplan för del av Storegården 1:1 för granskning.

Granskningsutlåtandet har färdigställts efter avslutat granskningsskede och 
innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter samt kommentarer till 
dessa synpunkter. Det framgår om synpunkten gått att bemöta eller inte. 
Planprocessen har skett med utökat förfarande och granskningen varade mellan 
30/3 till 23/4 2020. Efter att det aktuella beslutet har tagits sänds utlåtandet, i 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

enlighet med plan- och bygglagen 5 kapitlet 24 §, ut till berörda och planförslaget 
administreras för antagande i kommunfullmäktige. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beskriver nedan kommentarer kring 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av befintliga detaljplanen. 

Den redan beslutade planen beskriver området som plats där fritid- och 
friluftsintressen ligger i fokus och är av stort allmänintresse. En ändring av planen 
äventyrar framtida möjligheter till att utveckla centrumnära, friskvårdsfrämjande 
aktiviteter.

Påverkan på Attraktivitet: Människor trivs och söker sig till platser där det finns 
andra människor, där det finns verksamhet. Friskvårdsaktiviteter utomhus har 
utvecklats under åren och mötesplatser utomhus förstärker ortens attraktivitet. Ett 
centralt beläget friskvårdsområde spelar roll för hur ungdomar och äldre kan 
mötas. Friskvårdsaktiviteter och idrott skapar möten över nationaliteter och åldrar 
vilket kommer att bli än mer avgörande för en god integration.

Påverkan på näringsliv: Eksjö Camping är en stor näringsidkare i området och de 
upplever att en bebyggelse på området kan riskera deras verksamhet. En 
betydande del av kommuninvånarna i Eksjö nyttjar bad, strövområde, restaurang, 
området i stort med frisbeegolf och padelbana. Lägg därtill alla turister och 
övernattningar. Om bebyggelse sker med höghus kan detta komma att påverka 
campingen negativt.

Ökningen av andelen som handlar i centrum bedöms inte öka markant utan vara 
liknande även om bostäderna blir byggda på annan plats i närområdet. 

I bevarandet av området för utövning av friskvård ges möjligheter för 
entreprenörer att starta aktiviteter.

Påverkan på fritid: Tillväxt- och utvecklingsberedningen bedömer att ett centralt 
beläget område för hälsa och idrottsutövande är av stort värde och har stort 
allmänintresse inte minst i tillgänglighetsaspekten. Att bevara 
utvecklingspotentialen för nya friskvårdsaktiviteter är av stort värde.

Risk med en bebyggelse är att de boende kan störas av buller från den befintliga 
friskvårdsverksamheten och därmed få denna att decimeras.

Tillväxt- och utvecklingsberedningen vill se en vidare utveckling av området enligt 
gällande detaljplan och anser därför att denna ska vara vägledande till ett mer 
sammanhängande rekreationsområde med stort allmänintresse.

Yrkande

Under tillväxt- och utvecklingsberedningens överläggning yrkar Jürgen Beck (V) 
att vänta med förslag till ny detaljplan tills översiktsplanen är klar.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med tillväxt- och 
utvecklingsberedningens godkännande på Jürgen Becks (V) yrkande. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Ks § 169 Detaljplan Storegårdsområdet, del av Storegård 1:1
Tjänsteskrivelse 2020-08-12

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 66 Rutiner direktupphandlingar - Tillväxt- 
och utvecklingssektorn
Dnr Tun 2020/79

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår besluta

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättad processbeskrivning av direktupphandling som tydliggör 
rutinen kring ansvar och överlämningspunkter. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade § 152 2020-06-02, att ge tillväxt- och 
utvecklingssektorn i uppdrag att till sammanträdet 2020-09-01 redovisa upprättad 
processbeskrivning som tydliggör rutinen kring ansvar och överlämningspunkter.

En processbeskrivning är upprättad som tydliggör rutinen kring ansvar och 
överlämningspunkter. 

Beslutsunderlag 
TUB § 66 Direktupphandlingar 2020 kvartal 1 - förvaltningen 
Tjänsteskrivelse 2020-08-13

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 67 Budgetuppföljning Tillväxt- och 
utvecklingssektorn 2020
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 3 174 tkr,

att notera åtgärder kommer vidtas per verksamhet beskrivna utifrån 
tjänsteskrivelsen, samt 

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
 Sektorns driftutfall efter juni månad är 31 478 tkr, vilket motsvarar 51 

procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 50 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 65 181 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse 
mot budget med 3 174 tkr. 

- Sektorsövergripande prognostiserar ett överskott på 509 tkr 
motsvarande 19 procent av budget.

- Allmän kulturverksamhet prognostiserar ett överskott på 236 tkr 
motsvarande 6 procent av budget.

- Kulturskola prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

- Biblioteket prognostiserar en negativ avvikelse på 30 tkr 
motsvarande 0,4 procent av budget.

- Museet prognostiserar en negativ avvikelse med 217 tkr 
motsvarande 5 procent mot budget.

- Fritidsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 145 
tkr motsvarande 0,6 procent av budget. 

- Näringslivsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 71 
tkr motsvarande 2 procent av budget.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Vuxenutbildningarna prognostiserar en negativ avvikelse på 3 888 
tkr motsvarande 28 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter juni månad är 117 tkr, vilket motsvarar 2 
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 
6 690 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 1 108 tkr.

Utredning 
Sektorsövergripande
Prognos: +509 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 19 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 413 tkr.
Avvikelsen beror även på minskade personalkostnader med anledning av vakans i 
fem månader. 

Allmänkultur
Prognos: +236 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6 procent.
Avvikelsen beror på minskade kostnader och även intäkter för uteblivna 
arrangemang under sommaren med anledning av corona pandemin.

Biblioteket
Prognos: -30 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,4 procent.
Avvikelsen beror på ökat tryck på digitala tjänster med anledning av corona 
pandemin.

Museet
Prognos: -217 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6 procent. 
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 corona pandemin. 

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

Fritidsverksamheten
Prognos: +145 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,6 procent. 
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader under andra halvåret. Vikarier 
kommer inte att tillsättas i så stor omfattning.

Näringslivsverksamheten
Prognos: +71 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2 procent.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avvikelsen beror på högre intäkter än budget, dels med anledning av ersättning 
från Regionen för projekt.

Vuxenutbildningarna
Prognos: -3 888 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 28 procent. 
Avvikelsen beror på att flyktingschablonen enligt prognosen blir 1 200 tkr lägre än 
budget. Den största avvikelsen avser lokalkostnader inom Campus i12 som är ca -
1 800 tkr och högre kostnader för konsulter föreläsare (-1 481 tkr). Delvis täcks 
detta upp genom minskade personalkostnader och lite högre intäkter än budget 
till höstterminen (+257 tkr). 

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 
Tillväxt- och utvecklingssektorns investeringsbudget är 7 798 tkr inklusive 
överföringar från 2019. Sektorns investeringsutfall efter juni månad är 117 tkr. Att 
utfallet har minskat efter maj månad beror på bidrag på 160 tkr från Kulturrådet 
för arbete med ”Stärkta bibliotek” har bokförts. Sektorns helårsprognos för 
investeringarna är 6 690 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 1 108 tkr.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-13
Budgetuppföljning rapport 2020-08-13  

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Ekonom
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TUB § 68 Internkontroll direktupphandlingar Q2 - 
information
Dnr Tun 2020/42

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Plan för internkontrollen för tillväxt- och utvecklingssektorn 2020 fastställdes 
2020-04-22, § 30. Internkontrollen berör tre områden, ekonomi, effektivitet och 
ändamålsenlighet samt följsamhet lagar och förordningar.

I tillväxt- och utvecklingssektorns internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska rapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i uppföljningen.

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation.

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats.

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas.

Uppföljning
Uppföljning av direktupphandlingar inom tillväxt- och utvecklingssektorn under 
tiden 1 april och 30 juni har skett.

För belopp mellan 25 000 kronor och 100 000 kronor har 12 fakturor granskats. 
Av dessa har 7 konkurrensutsatts och dokumenterats, 1 har enbart dokumenterats 
och 4 saknar upphandling. 

För belopp över 100 001 kronor finns inga fakturor att granska.

De direktupphandlingar som inte har dokumenterats berör Campus i12 
(Visualiseringsutbildningen) och Vux i12 (distansstudier). Samtliga anlitande av 
utbildningskonsulter. Fakturorna vid Campus i12 avser en konsult som man 
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anlitat tidigare och tecknat avtal med, men som man inför senaste perioden inte 
har handlat upp.

Rutiner för direktupphandling som tydliggör ansvar och överlämning är under 
bearbetning.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse direktupphandlingar 2020 kvartal 2 tillväxt- och 
utvecklingssektorn, daterad 2020-08-14
Sammanställning av direktupphandlingar 2020 Q2  

Utdrag: 
Kommunstyrelsen

13



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19
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TUB § 69 Ansökan Språkstugan - information
Dnr Tun 2020/24

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen

Ärendebeskrivning 

Projekt Språkstugan syftar till att utlandsfödda män och kvinnor, som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden och som har svårigheter med svenska språket, 
kommer närmare arbetsmarknaden eller studie. Projektet skapar en påbyggnad till 
Sociala sektorns modell hos Hälsa integration och arbete (HIA). Påbyggnaden 
handlar om att deltagarna ska lära sig bättre svenska, få ökat engagemang och 
självkänsla genom att själva driva aktiviteter få insikt i entreprenörskap och ur det 
går till att starta företag, samt få bättre kontakt med företag och föreningar och 
göra språkpraktik. 

Projektet ökar samverkan och transparensen mellan integrationsfrämjande 
aktörer, civilsamhället, kommunen och arbetsgivare. 

Projektet drivs och ägs av Eksjö kommun under perioden 2020-08-03 till och med 
2022-12-31. Projektansökan lämnades in den 9 mars 2020 och prioriterades av 
Strukturfondspartnerskapet 6 juni 2020. Total projektkostnad är 5 863 883 kronor 
varav 53% är medfinansiering. Av dessa är 200 000 kronor kontanta medel och 
resterande belopp i tid.

I höst påbörjas planeringsfasen för projektet, där framtagning av handlingsplaner 
och tidsplaner är under bearbetning.  

Beslutsunderlag 
Beslut om stöd från Europeiska socialfonden
Beslut TUB 2020-06-17, ESF-projekt, språkstugan
Projekt ESF_Språkstugan_projektstart

14



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 70 Budget 2021 – 2023, tillväxt- och 
utvecklingssektorn - information
Dnr Tun 2020/26

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
Sektorsekonomen informerar om budget 2021-2023. Sektorerna ska lämna in 
budgetförslag till budgetberedningen som är den 26 augusti.
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TUB § 71 Kvalitetsrapport - vuxenutbildningen
Dnr Tun 2020/81

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen genomför tillsyn regelbundet och det sker främst genom 
insamling av dokument och diskussioner med huvudman/ansvarig nämnd samt 
aktuell skolledning.

Under dagens sammanträde presenteras kvalitetsrapporten för Vux i12 2019 vilket 
är ett av de underlag som skickas till skolinspektionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-17
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TUB § 72 Vux i12, skolverket/stadsbidrag - 
information
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
En väldigt stor del av Vux i12:s budget kommer från olika stadsbidrag. 

Vuxenutbildningschef går igenom de stadsbidrag som blivit beviljade och 
förklarar varför det är svårt att prognostisera vilka stadsbidrag som beviljas samt 
vilka som måste betalas tillbaka och varför.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 73 Tillväxt- och utvecklingssektorn status 
efter sommaren - information

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning 
Tillväxt- och utvecklingssektorns verksamhetschefer informerar tillväxt- och 
utvecklingsberedningen om hur verksamheterna klarat sommaren hitintills. På 
beredningsmötet i september återkommer verksamhetscheferna med statistik och 
resultat för sommaren 2020. 

Vuxenutbildningen har sett över sina lokaler med bord och stolar och vidtar 
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla elever är kvar på skolan. 

Kulturavdelningen informerar att muséet har haft det tufft i sommar, men att 
biblioteket gått bra. 

Fritidsavdelningen har arbetat med badplatser och vandringslederna under 
sommaren och det har i stort fungerat bra.

Näringslivsavdelningen tar semester under sommaren, eftersom handel och 
besöksnäring arbetar för fullt och har inte tid med utbildningar eller 
företagsbesök.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 74 Eksjö besöksnäring och handel - 
information

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Eksjö handel och besöksnäring har gått bra under sommaren. Färre utländska 
turister på stan. Den lilla staden har haft bättre försäljningssiffror än de större 
städerna. På norr har besökarna ätit och på söder har de handlat. I september 
presenteras resultatet med mer korrekta siffror för hela sommarperioden.

Företagsbesöken för Tillväxt- och utvecklingsberedningen sker i höst som 
planerat. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 75 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen

Ärendebeskrivning 

Kulturchef

Stödbidrag

FOBO Dnr Tun 2020/72
Annons om ”Den hållbara trädgården”
Ansökt 3 500 kr, beviljat 3 500 kr
Delegationsbeslut: 2020.06.24

Arrangemangsbidrag 

Eksjö konstförening Dnr Tun 2020/76
”Eksjö på duk”
Ansökt 6 000 kr, beviljat 6 000 kr
Delegationsbeslut: 2020.08.10
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-08-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 76 Inbjudningar

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar: 

att notera inbjudan till Eksjo.nu:s utbildning ”Starta eget”, onsdagen den 16 
september klockan 13.00-16.00. Anmälan sker på eget initiativ till 
marie.brask@eksjo.se senast 31 augusti. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
betalas ut.
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