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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-14

 
Sammanträde med  Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
 
Plats och tid Kulturskolan, Eksalen plan 4 kl. 08:30 
 
Beslutande 

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

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

 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Jürgen Beck (V) 
Kristina Carlo (M) 
Mats Svensson (SD) 

 
Tjänstepersoner Karolina Eriksson, sekreterare 

Thomas Hanzén, kulturchef och tillförordnad sektorchef § 122 
Jan-Olof Rosendil, sektorekonom §120 
Christian Thomsén, vuxenutbildningschef § 121 
Helen Lindqvist, näringslivsutvecklare § 123 

  
 
Utses att justera Mikael Andreasson (S) 
 
Justeringens plats  Förvaltningshuset 2022-12-21 klockan 13.00   Paragrafer 119-125 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Karolina Eriksson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Maria Havskog (C) 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Mikael Andreasson (S) 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
 
Sammanträdesdatum 2022-12-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Förvaltningshuset, tillväxt- och utvecklingssektorn 
 
Datum då anslag  2022-12-21 Datum då anslag  2023-01-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Karolina Eriksson 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-14

 
  

TUB § 119 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende 7, Utsmyckning och farthinder av stråket mot lasarettet – information, utgår 
Ärende 12, Inbjudningar, utgår 
 
 
________________________________________________________________________ 
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TUB § 120 Budgetuppföljning per 2022-11-30, 
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 340 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt 

att godkänna lämnad rapport. 

 
Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorns driftbudget för 2022 uppgår till 70 755 tkr. 
Sektorns driftutfall efter november månad uppgår till 67 342 tkr, vilket motsvarar 
95,2 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 91,67 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 71 152 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot 
budget med 340 tkr (-0,4 %).  
 
Sektorsövergripande 
Prognos: 294 tkr motsvarande 11,3 procent mot budget.Besparing tidigare legat 
på sektorsövergripande nu fördelad på verksamheterna. Lägre prognos beroende 
av sjukskrivning. 

Allmän kulturavdelning  
Prognos: -369 tkr motsvarande -8,8 procent mot budget. 
400 000 kronor beror på bidrag till Fiesta, Eksjö stadsfest  – resultatfond belastas 
vid årsbokslut.  

Kulturskolechef 
Prognos: 78 tkr motsvarande 1,5 procent mot budget. 
Överskott personalkostnad kulturskola och felaktig prognos nätavgifter 
kulturskola lokaler. 
 
Bibliotekschef 
Prognos: -95 tkr motsvarande -1,4 procent mot budget. 
Kostnad för biblioteksdata ident 7562 har ökat mot föregående prognos. 
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Museet 
Prognos: -300 tkr motsvarande -7,3 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.  

Prognosen ligger på ett underskott (4 413 istället för 4 113 tkr), dels pga att 
planerade besparingar i personal (turistinformatör) effektueras först 1/8. Dels för 
att ökade intäkter inte uppnås fullt ut. Plus ett par andra mindre kostnader för 
trycksaker och kassadator som felberäknats. 

Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt 
personalvakanser hålls vid möjlighet. 
 
Näringslivschef 
Prognos: -181 tkr motsvarande -5,9 procent mot budget. 
Intäkt för ”Attraktiv industri” november och december 2021 som i tidigare 
prognoser räknats med har inte bokats av förrän i augusti i år.  
Ny näringslivschef anställd fr.o.m. 2022-09-01.  
 
Chef Vuxi12 
Prognos: 539 tkr motsvarande 4,7 procent mot budget. 
Differens inbokning 2021 och utfall Yrkesvux 2021, 1 049 tkr med i prognos. 
Differens på -121 tkr mot prognosen för september beror på ökade 
personalkostnader som inte går fullt ut hand i hand med ökade intäkter (ex 
sjuklöner upp 95 tkr och timanställda upp 340 tkr – månadsanställda ner 290 tkr) 

Campusi12 
Prognos: -84 tkr motsvarande -1,5 procent mot budget. 
Lägre intäkter för behandlingspedagog med 306 tkr och högre intäkter med 200 
tkr för Visualisering Yrkeshögskolan än i prognosen för september. 

Investeringsbudget  
Prognos: +3 529 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 28,7 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.  
 
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2022 uppgår till 12 271 
tkr. Sektorns investeringsutfall efter november månad uppgår till 3 509 tkr, vilket 
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motsvarar 28,6 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för 
investeringarna är 8 742 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 3 529 
tkr. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Jan-Olof Rosendil sektorsekonom, 2022-12-09 
Budgetuppföljning rapport, 2022-12-09 
Uppdatering investeringar 2211 Rapport TUS 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom 
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TUB § 121 Plan för samhällsorientering 2023 
Dnr Tun 2022/158 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta plan för samhällsorientering 2023.  

Ärendebeskrivning  
Kommunen är skyldig att erbjuda och genomföra samhällsorienteringen inom ett 
år efter att deltagaren påbörjat sin etableringsplan. Kommunen ansvarar dessutom 
för information och rekrytering, samt att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad 
kurs. I förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända (SFS 2010:1138) 
beskrivs syftet, innehållet, formen och genomförandet av samhällsorienteringen. I 
grunden skall samhällsorienteringen erbjudas på modersmålet och den skall minst 
omfatta 100 timmar fördelade på åtta obligatoriska moduler.   
 
Kommunen skall årligen revidera och anta en Plan för samhällsorientering (SFS 
2010:1138).  
 
Under 2023 kommer Eksjö kommun i första hand erbjuda samhällsorienteringen 
på tigrinja och arabiska. Kurser på persiska/dari och somaliska samt de i 
kommunen mindre vanliga språken erbjuds vid behov tillsammans med 
grannkommunerna. Sedan 2013 har kommunerna på Höglandet samarbetat för att 
kunna erbjuda samhällsorienteringen på modersmål, oftast med en externt 
upphandlad leverantör av genomförandet. För deltagare ur den utökade 
målgruppen och för deltagare från väldigt ovanliga språk erbjuds 
samhällsorienteringen på engelska eller lätt svenska.  
 
Undervisningen kommer i första hand bedrivas i samverkan med övriga 
kommuner på Höglandet genom en externt upphandlad aktör. Undervisningen i 
de mindre språken erbjuds på distans eller halvdistans av utbildade 
samhällsinformatörer, med tillgång till handledning på Vux i12.   
 
Vux i12 ansvarar för att anmäla deltagare, skicka kallelser, informera 
arbetsförmedlingen och förse deltagarna med intyg efter avslutad kurs.   
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
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Tjänsteskrivelse från Christian Thomsén vuxenutbildningschef, 2022-12-01 
Plan för samhällsorientering 2023 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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TUB § 122 Bygg en mindre scen i Vildparken - 
motion 
Dnr Tun 2022/77 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-01, § 286, att återremittera redovisad motion 
till tillväxt- och utvecklingsberedningen, för att presentera kostnadsberäkningar 
och närmare undersöka efterfrågan genom dialog med civilsamhället. 

Christina Bladh (S) framför i motion 2022-06-13 följande.  

Förr fanns det en scen i Vattenledningsparken som användes vid olika tillfällen, 
framför allt för musikuppträdanden, men den nyttjades även vid genomförandet 
av olika evenemang och tävlingar. En liknande scen i parkmiljö saknas idag i 
Eksjö. 
 
Vildparken har de senaste åren rustats upp med både ny lekplats och en offentlig 
toalett, vilket också stärkt parken som en naturlig samlingsplats. Det vore därför 
lämpligt att se över möjligheten att bygga en enklare scen någonstans i Vildparken. 
Exakt placering får utredas, och beror på till vilket ändamål man tror att scenen 
kan komma att bli nyttjad som mest. 

Om scenen byggs skulle denna kunna nyttjas för mindre uppträdanden samt andra 
evenemang och tävlingar, men även fungera som en möjlighet till 
spontanuppträdanden för de barn och ungdomar som redan rör sig i området.  

Scenen är, enligt motionären, tänkt att vara av enklare karaktär för att kunna hålla 
både investerings- och underhållskostnad på en relativt låg nivå. 
 
Christina Bladh yrkar 

att en mindre scen byggs i Vildparken. 

Kulturchef tog kontakt med Sebastian Hörlin (S) gällande dialogen med 
civilsamhället och vilka målgrupper som var gällande? Sebastian Hörling (S)svarar 
via e-mail 2022-11-10 att diskussionen i kommunstyrelsen utgick ifrån att försöka 
få ett grepp om potentiell användningsfrekvens samt en dialog med föreningslivet. 
Sebastian Hörlin (S) ställde också frågan i samma e-mail till Mattias Ingesson 
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(KD) om det fanns något ytterligare att tillägga, vilket inte Mattias Ingesson (KD) 
inkommit med.  

Kulturchef kontaktade ett antal föreningar, studieförbund och kommunala 
förskolan med frågeställningarna:  

• Har ni som förening, studieförbund eller förskola behov av en scen i 
Vildparken? 

• Om ni ser ett behov, hur ofta uppskattar ni då att ni kommer att nyttja 
den? 

Några föreningarna var positiva till en scen och att det skapar möjligheter för nya 
idéer. Medan andra föreningar svarade att de inte alls har något behov av en ny 
utomhusscen.  

Kostnad för en utomhusscen ligger mellan 300 000-500 000 kronor, beroende på 
rådande inflation, efterfrågan och belysning. Driften är inte inräknad gällande el, 
underhåll och renhållning.  

Då kostnaderna att bygga och underhålla en utomhusscen i Vildparken inte är i 
paritet med efterfrågan, föreslås att avslå motionen. 

Yrkande 

Under tillväxt- och utvecklingsberedningens överläggning yrkar  

Maria Havskog (C), Anders Ingvarsson (C) och Annelie Sjöberg (M) bifall 
till tillväxt- och utvecklingssektorns förslag till beslut. 

Mikael Andreasson (S), Lars Andersson (S) och Johan Andersson (S) bifall 
till motionen. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med tillväxt- och 
utvecklingsberedningens godkännande proposition på Mikael Andreassons (S), 
Lars Anderssons (S) och Johan Anderssons (S) yrkande mot tillväxt- och 
utvecklingssektorns förslag till beslut. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar i enlighet med tillväxt- och 
utvecklingssektorns förslag till beslut. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen förslag till beslut 
 
att avslå motionen. 

Beslutsunderlag  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslut 2022-10-19 
Motion från Christina Bladh (S), 2022-06-13 
Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2022-12-13  
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Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 
Motionären 
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TUB § 123 Stöd till förstärkt införsäljning och 
etableringsarbete - utvärdering 
Dnr Tun 2021/83 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen.  
 

Ärendebeskrivning  
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23 beslutades att ur 
kommunstyrelsens utvecklingsmedel avsätta 400 000 kr för att under 2021 
förstärka näringslivsenhetens insatser för att underlätta nyetableringar i hela Eksjö 
kommun. 

En näringslivsutvecklare med fokus på etablering har varit anställd under perioden 
1 oktober 2021 till 31 mars 2022. Kandidaten som var mest lämpad för uppdraget 
kunde inte bli tillgänglig tidigare och möjligheten att lösa uppdraget på bästa sätt, 
prioriterades framför att anställa tidigare. 

Arbetet inom uppdraget har utförts i nära samverkan med 
Fastighetsägarföreningen, Eksjö handel, Mariannelunds företagarförening, 
Samhällsbyggnadssektorn, Eksjöbostäder, Itolv AB, AB Eksjö Industribyggnader, 
Eksjö.nu och Eksjö Stadsutveckling. 

Efter genomförda analyser av nuläge och önskat läge inom etableringsområdet 
stod det klart att det fanns ett stort behov av att:  

1. Tydliggöra roller och ansvar (med beaktande av ett utifrånperspektiv) mellan 
primärt Eksjö kommun och näringslivsbolaget Eksjö.nu 

2. Skapa en tydligare dörr in till kommunen och lotsning genom förvaltningen när 
det gäller etableringsfrågor och frågor som befintliga företagare har när det gäller 
åtgärder som involverar fler än en sektor 

3. Uppdatera och modernisera både texter och bildmaterial på Eksjö.se relaterat 
till Näringsliv och då särskilt Etablering  

4. Tillgängliggöra information om lediga lokaler och mark för verksamhet på ett 
samlat sätt 

5. Finna och prova nya idéer och projekt för att locka nyetableringar (med syfte 
att få fler lokaler uthyrda)  
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6. Ta fram marknadsföringsmaterial för relevanta målgrupper 

Uppdraget är slutfört såvitt avser punkterna 1, 3, 4 och 5. När det gäller punkten 2 
finns en övergripande modell framtagen, men det fortsatta arbetet inväntar 
näringslivschefen. Punkten 6 beräknas vara klart under tidig höst innevarande år.  

Då etableringsområdet är i ständig utveckling finns det behov av kontinuerlig 
analys och omprövning/modifieringar av de åtgärder som redovisats ovan. Det 
betyder att det finns ett stort behov av att fortsätta samverkansarbetet med ovan 
angivna organisationer och att marknadsföringsprodukter såsom 
film/bild/presentationsmaterial uppdateras och förnyas. Ungefärlig årlig 
totalkostnad bedöms kunna bli max 100 tkr. Dialog har förts med 
Näringslivsenheten, Samhällsbyggnadssektorn, Eksjöbostäder, Itolv AB och Ab 
Eksjö Industribyggnader om att fördela kostnaden för gemensamma insatser.  
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TUB § 124 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut redovisas. 

Delegationsbeslut kulturchef: 

Samlingslokaler 2023   Dnr Tun 2022/135 

Folket Hus, Mariannelund   35 000 kronor 
Allégården, Kråkshult   27 000 kronor 
Bygdegården, Ingatorp   35 000 kronor 
Folkets Hus, Bruzaholm   35 000 kronor 
Krusagården, Eksjö   70 000 kronor 
Kristallen, Bruzaholm   30 000 kronor 
Bellö Samhällsförening   30 000 kronor 
Summa:    262 000 kronor 
Delegationsbeslut: 2022-11-16 

 

Delegationsbeslut vuxenutbildningschef: 

Beslut om intagning 220 elever till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om tillstyrkan 49 sökande från annan kommun till grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om intagning 39 elever till utbildning i svenska för invandrare, SFI. 

Beslut om tillstyrkan 2 sökande från annan kommun till utbildning i svenska 
för invandrare, SFI. 
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TUB § 125 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen godkänner anmälningsärenden enligt 
följande: 

Redogörelse revisionen  
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