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2019-12-11

TUN § 139 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
Ärendebeskrivning

Ärende om Rekryteringsinsats vård och omsorg – ansökan, tillkommer
Ärende om Inbjudningar, utgår
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

TUN § 140 Budgetuppföljning Tillväxt- och
utvecklingssektorn 2019-11-30
Dnr Tun 2019/51
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar vidare
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad budgetuppföljning.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter november månad är 60 239 tkr, vilket motsvarar 102
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 92 procent.
Sektorns helårsprognos för driften är 60 526 tkr, vilket motsvarar en negativ
avvikelse mot budget med 1 241 tkr.
Sektorns investeringsutfall efter november månad är 1 793 tkr.
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 2 353 tkr vilket motsvarar ett
överskott mot budget med 2 617 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-12-06
Budgetuppföljning, rapport 2019-11-30
_
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonomen

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

TUN § 141 Internationell policy - uppdatering
Dnr Tun 2019/135
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Internationell policy
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-03 § 239, att avsluta Internationella rådet
och att arbetsuppgifterna flyttas till tjänstepersoner inom tillväxt- och
utvecklingssektorn och till politiker i tillväxt- och utvecklingsnämnden.
På dagens sammanträde presenterar sektorchef förslag till beslut gällande
uppdatering av Internationell policy för Eksjö kommun. På den politiska nivån
har tillväxt- och utvecklingssektorn uppdraget att bevaka alla internationella
frågor inom kommunens verksamheter. Sektorn är vidare remissinstans i
frågeställningar av internationell karaktär. Sektorn beslutar även om bidrag till
projekt och utbyten.
Nämnderna och kommunens bolag kan få stöd av tillväxt- och
utvecklingssektorn vid internationella kontakter i enlighet med denna
policy.
På tjänstemannanivå finns inom förvaltningen en person med ansvar att
handlägga rådets ärenden, bevaka de internationella frågorna, samt stödja
sektorernas arbete och det arbete som sker i regi av föreningar eller nätverk.
Beslutsunderlag
Internationell policy för Eksjö kommun
Tjänsteskrivelse, 2019-11-29
_
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorchef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

TUN § 142 Plan för Samhällsorientering 2020
Dnr Tun 2019/205
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till plan för samhällsorientering 2020 i Eksjö Kommun.
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 ska samhällsorienteringen erbjudas på modersmålet och den ska minst
omfatta 60 timmar fördelade på åtta obligatoriska moduler.
Kommunen ska årligen revidera och anta en Plan för samhällsorientering (SFS
2010:1138).
På dagens sammanträde informerar sektorchef i ärendet. I Eksjö kommer Vux i12
under 2020 initialt erbjuda samhällsorienteringen tigrinja, för att därefter återigen
genomföra kurser på arabiska. Under 2020 ska Vux i12 fortsätta erbjuda en
utökad kurs där de 60 timmarnas samhällsorientering kompletteras med 21
timmar speciellt inriktade mot hälsa.
I samband med att det upphandlade avtalet med nuvarande leverantör av
samhällsorienteringen upphör, återförs undervisningen till Vux i12 av såväl
pedagogiska som ekonomiska skäl. För att samhällsorienteringen inte skall krocka
med andra delar av etableringsuppdraget kommer undervisningen till att börja
med förläggas till fredagar.
Beslutsunderlag
Förslag till Plan för Samhällsorientering 2020
Tjänsteskrivelse 2019-12-04
_
Utdrag:
Kommunstyrelsen
vuxenutbildningschef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

TUN § 143 Huvudman utser skolchef för
vuxenutbildningen
Dnr Tun 2019/196
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar
att utse Christian Thomsen till skolchef för Vux i12.
Ärendebeskrivning
Enligt ny bestämmelse i 2 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen (Tillväxt- och
utvecklingsnämnden) utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens
verksamhet inom skolväsendet.
På dagens sammanträde informerar sektorchef i ärendet. Skolchefens uppgift är
att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar
och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i
första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel
arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att
se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska
kvalitetsarbetet.
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa
författningskrav ska skolchef försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina
befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är ytterst
ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt med resurser
för att genomföra de åtgärder som behövs. Ansvaret för att utbildningen inom
skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid
på huvudmannen (2 kap. 8 § skollagen).
Beslutsunderlag
Skolinspektionen – krav på att huvudman utser skolchef
Skolchef_2019-11-28 - Tjänsteskrivelse
_
Utdrag:
Sektorchef
Vuxenutbildningschef

Justerandes sign
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TUN § 144 Investeringsbidrag 2020
Dnr Tun 2019/208
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar
att bifalla förslag till fördelning av investeringsbidrag 2020.
Ärendebeskrivning
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt till
delegaten, det vill säga ger en person i uppdrag att fatta beslut på nämndens
vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat
dem och kan överklagas på samma sätt. Nämnden kan inte ändra beslutet,
däremot kan nämnden återkalla den givna beslutanderätten.
Delegerad beslutanderätt gäller inom ramen för beviljade anslag och inom eget
ansvarsområde, enligt gällande författningar och avtal samt enligt nämndens riktlinjer.
Fritidchef har, enligt nämndens riktlinjer rätt att bevilja investeringsbidrag upp till
80 000 kronor, högre belopp är nämndens beslut.
På dagens sammanträde informerar fritidchef i ärendet. Investeringsbidragen för
2020 innehåller ansökningar som överstiger ramen för beviljade anslag. Fritidchef
presenterar alla investeringsbidragen 2020 för tillväxt- och utvecklingsnämnden,
även de som tillåts tas på delegation.
Beslutsunderlag
Investeringsbidrag 2019
Investeringsbidrag 2020
Investeringsbidrag 2020 - tjänsteskrivelse
_
Utdrag:
Fritidchef

Justerandes sign
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TUN § 145 Förlängning av avtal mellan Eksjö
kommun och Sture Stenbäck Livs i Hulthallens
lokaler
Dnr Tun 2015/144
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar
att förlänga avtalet mellan Sture Stenbäck Livs AB och Eksjö kommun så avtalet
omfattar år 2020, samt
att uppdra tillväxt- och utvecklingssektorn att tydliggöra uppdragen i avtalet
tillsammans med näringslivsavdelningens kontaktpolitiker.
Ärendebeskrivning
Sture Stenbäcks Livs önskar förlänga avtalet mellan Eksjö kommun och Sture
Stenbäcks Livs AB så avtalet fortlöper även år 2020. Avtalet innebär att Eksjö
kommun hyr lokalyta så att Sture Stenbäcks livs AB kan svara för utökad offentlig
service i Hulthallens lokaler genom att förse allmänheten med kommunal
information, föreningsstöd, administrativa tjänster, kopiering och förmedling av
samhällsservice.
Den totala kostnaden för detta är 75000kr årligen.
År 2010 skrevs ett avtal med Sture Stenbäcks Livs AB där Sture Stenbäcks Livs
AB ska ansvara för utökad offentlig service i Hulthallens lokaler genom att förse
allmänheten med turistinformation, föreningsstöd, administrativa tjänster,
kopiering och förmedling av samhällsservice.
För ovanstående tjänster och det som står i avtalet, erlägger Eksjö kommun 6250
Kr/månad till Hulthallen.
2016 fick tillväxt- och utvecklingsnämnden i uppdrag att utvärdera avtalets
kriterier och dess bidragsstorlek. Efter utvärdering och samtal med Sture
Stenbäcks Livs AB, tog tillväxt- och utvecklingsnämnden beslut om att förlänga
avtalet samt tydliggöra uppdraget genom ett tillägg i avtalet:
”Hulthallen skall svara för utökad offentlig service i Hulthallens lokaler genom att
förse allmänheten med kommunal information, föreningsstöd, administrativa
tjänster, kopiering och förmedling av samhällsservice.”
Näringslivschef har innan sommaren varit i kontakt med Sture Stenbäck på plats i
Hulthallen och diskuterat möjligheter att använda den hyrda lokalytan till annat
ändamål exempelvis träffar med näringsliv. Detta skulle även gynna försäljningen i
butiken. Detta har ännu inte lett till någon aktivitet.
Justerandes sign
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Det har också diskuterats om det finns stödmöjligheter från annat håll exempelvis
projektmedel från Leader Astrid Lindgrens hembygd, Länsstyrelse eller
Jordbruksverket. Sture Stenbäcks livs AB erhåller redan stöd för investeringar i
kylutrustning och inga andra möjligheter som passar verksamheten finns i
dagsläget.
Beslutsunderlag
Sture Stenbäcks livs AB
Tjänsteskrivelse 2019-12-03
_
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sture Stenbäcks Livs AB

Justerandes sign
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TUN § 146 Rekryteringsinsats vård och omsorg ansökan
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen
Ärendebeskrivning
Ansökan för projektstöd gällande rekryteringsinsats vård och omsorg har blivit
beviljat med start februari 2020.
På dagens sammanträde informerar sektorchef i ärendet. Över en halv miljon
personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026. SKL har
presenterat nio rekryteringsstrategier och att regioner måste utmana det
traditionella arbetssättet och genomföra förändringar för att möta behovet.
Förutom att utbilda fler (och att jobba på att marknadsföra yrket för att få fler
sökanden), använda kompetensen rätt och arbeta längre är även nya kanaler för
rekrytering viktigt. Utbildad och erfaren vård- och omsorgspersonal finns i nära
utlandet och en del av dessa individer har målsättningen att ta arbete utanför sitt
eget land.
Projektets målgrupp är yrkeskompetens inom vård och omsorg i Nederländerna
som har för avsikt att flytta till och ta arbete på akutsjukhus eller vårdcentral på
Region Jönköpings län. Behoven pekar mot läkare och sjuksköterskor men även
annan personal med erfarenhet och yrkesutbildning.
_

Justerandes sign
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TUN § 147 Kulturscen - information
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar
att notera information
Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick 2019-05-28 § 198 i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa
en utredning av behov och olika möjligheter till en kulturscen i Eksjö, med
återrapportering till kommunstyrelsen 2019-11-26.
På dagens sammanträde informerar kulturchef i ärendet. Frågan om och behovet
av en kulturscen i Eksjö har diskuterats i många år. Frågan aktualiserades återigen
då Fortifikationsverket tog ett centralt beslut om att inte längre hyra ut sina lokaler
till externa parter.
I förstudien har en styrgrupp tillsammans med en extern referensgrupp ingått.
I den externa referensgruppen sitter Teatertolvan, Eksjö Revyn och Eksjö
Teaterförening. Under utredningstiden har föreningarna tillfört åsikter om
önskemål, behov samt kravspecifikation på volym och verksamhet.
Styrgruppen har tagit fram volymkartor på föreslagna platser med fördelar och
nackdelar. I arbetet med att ta fram de olika platserna har utgångspunkten varit att
docka in kulturscenen i en existerande byggnad för att hålla nere kostnaderna.
Efter redovisad utredning beslutade Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 351:
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2019-01-21 ta fram en
driftkalkyl utifrån uppskattad investering och intäkter,
att komplettera underlaget med möjlighet till samutnyttjande av lokalen samt en
nyttokalkyl, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera med redovisning av subventioner
inom idrotten.

_

Justerandes sign
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TUN § 148 IT-Spåret - information
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen
Ärendebeskrivning
IT-Spåret är en individanpassad, yrkesinriktad IT-utbildning för de som har
Aspergers syndrom. Målet med IT-spåret är att studenterna ska kunna få ett
arbete eller passande sysselsättning utifrån kompetens och förmåga.
På dagens sammanträde informerar sektorchef i ärendet. Arbetsförmedlingen har
meddelat att de nu sett över sina rutiner och riktlinjer och beslutat att dra in
utbetalning av aktivitetsbidrag till IT-spårets elever. Detta innebär att utbildningen
som är en unik, framgångsrik och välbehövd utbildning, kommer tömmas på
elever och tvingas lägga ner. Vuxenutbildningschef och sektorchef försöker hitta
en lösning, men i dagsläget finns ingen mer information.
_

Justerandes sign
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TUN § 149 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar
att notera informationen
Ärendebeskrivning
Kulturchef
Arrangemangsbidrag
Eksjö Musikkår
Eksjö Musikkår blåser in julen
Ansökt 3 500 kr, beviljat 3 500 kr.
Delegationsbeslut: 2019.11.29

Dnr Tun 2019/189

Mariannelunds Samhällsförening
Knutdansen kring granen
Ansökt 3 150 kr, beviljat 3 000 kr.
Delegationsbeslut: 2019.11.29

Dnr Tun 2019/192

Dragspelsorkestern Glada Toner
Musikunderhållning på äldreboende i Eksjö kommun
Ansökt 4 000 kr, beviljat 4 000 kr.
Delegationsbeslut: 2019.11.29

Dnr Tun 2019/187

Eksjö Revyn
Revy 2020 – Tjuge, tjuge en blåst revy
Ansökt 50 000 kr, beviljat 35 000 kr
Delegationsbeslut: 2019.11.29

Dnr Tun 2019/188

Eksjöortens Ryttarförening
Eksjö Ryttarlucia 2019
Ansökt 14 000 kr, beviljat 8 000 kr
Delegationsbeslut: 2019.12.06

Dnr Tun 2019/207

Höreda Hembygdsförening
Nationaldagsfirande 2019
Ansökt 1 500 kr, beviljat 1 500 kr
Delegationsbeslut: 2019.08.06

Dnr Tun 2019/113

Justerandes sign

16

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

Stödbidrag
Kristallen Bruzaholm
Drift- och underhållskostnader
Ansökt 35 000 kr, beviljat 35 000 kr
Delegationsbeslut: 2019.11.29
Ingatorps bygdegårdsförening
Bredbandsanslutning
Ansökt 13 125 kr, beviljat 13 000 kr
Delegationsbeslut: 2019.12.06

Dnr Tun 2019/190

Dnr Tun 2019/197

Sektorchef
Stödbidrag internationella utbyten
Eksjö Gymnasium
Stödbidrag för 26 elever att under en vecka bo och
studera på en skola i Spanien.
Ansökt 45 500 kr, beviljat 20 000 kr
Delegationsbeslut 2019-12-04

Dnr Tun 2019/161

Eksjö Gymnasium
Dnr Tun 2019/164
Stödbidrag för 9 elever att under en vecka besöka Paris.
Ansökt 25 000 kr, beviljat 20 000 kr
Delegationsbeslut 2019-12-04
Föreningen Norden Eksjö
Besök av 30 personer från Föreningen Norden Aerö
att besöka Eksjö i september 2019.
Ansökt 13 200 kr, beviljat 10 000 kr
Delegationsbeslut 2019-08-23

Dnr Tun 2019/123

Vuxenutbildningschef
Beslut om intagning av 10 elever till grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning, Komvux.
Beslut om tillstyrkan av 1 sökande till annan kommun till grundläggande
och gymnasial vuxenutbildning, Komvux.
Beslut om intagning av 22 elever till svenska för invandrare, SFI.
_

Justerandes sign
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TUN § 150 Anmälningsärenden

Tillväxt- och utvecklingssektorns julkalender
Ersättning förtroendevalda 2019 – nya riktlinjer
Företagsbesök för nämnden 2020
_

Justerandes sign
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