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TUB § 1 Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 

 

Ärendebeskrivning  

Ärende Internkontrollplan 2020 – rapport, utgår 

Ärende Anmälningsärende, utgår 

Ärende Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö museum och 
Touristcenter, tillkommer 

Ärende Tillfällig stängning av kommunal idrottshallar och Olsbergs arena, 
tillkommer 

 
     :  
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TUB § 2 Genomlysning av Vux i12 och Campus 
i12 - del 1 
Dnr Tun 2020/95 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport, 
 
att förvaltningen verkställer identifierade utvecklingsområden, samt 

att uppdra till förvaltningen att vid framtagande av förslag på internkontrollplan 
2021 ska en kvalitativ analys av direktupphandlingar ingå i internkontrollplanen 

Ärendebeskrivning  
Att enligt uppdrag från kommunstyrelsen ge en tydligt beskrivande bild av 
verksamheten för Vux i12 och Campus i12. Resultatet presenteras i två separata 
rapporter, en för Vux i12 och en för Campus i12. Steg 1 är genomlysning med 
fokus på ekonomi och inköp (upphandling). Ekonomi redovisades till 
kommunstyrelsen 2020-12-01 och inköp redovisas separat för kommunstyrelsen 
2021-02-23. Steg 2 kommer redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 
2021. Fokus är på ett framåtsyftande perspektiv med förslag på åtgärder. 
Slutrapporten har fokus på kvalité, jämförelse med andra kommuner och en 
sammanfattande slutsats. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en genomlysning gällande ekonomi- och 
upphandling utav Campus i12 och Vux i12. Kommunstyrelsen beslutade att 
godkänna steg 1 2020-12-01 och att inköp och upphandling ska kompletteras och 
redovisas på kommunstyrelsen 2021-01-19. Ändrade förutsättningar gör att 
redovisningen har ändrats till 2020-02-23.  
 
Genomförande 
Genomlysningen har en styrgrupp bestående av Tord du Rietz (kommundirektör), 
Nina von Krusenstierna (sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn), Simon 
Lennermo (biträdande ekonomichef) och Catharina Tingvall (kanslichef). 
Styrgruppen ansvarar för sammanställning och analysen och har under arbetet 
haft en kontinuerlig dialog.  
 
Informationsinhämtningen till rapporten består av granskning av genomförda 
upphandlingar i syfte att skapa en nulägesbeskrivning och avvikelseanalys, såväl 
innevarande år som historiska data. Översyn har gjorts av styrdokument, 
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utbildningar och revisionsgranskningar. Enskilda intervjuer av chefer har skett. 
Det har inhämtats information från controller och upphandlingssamordnare.  
 
Genomlysning av inköp och upphandling är en del av helheten av 
genomlysningen av Vux i12 och Campus i12. I Eksjö kommun finns policy och 
riktlinjer för hur upphandlingar ska hanteras. Uppföljning sker bland annat via 
internkontroll. Under perioden som genomlysningen granskat (2017-2020) har det 
även extern revision utförts på uppdrag av kommunrevisionen. I denna 
genomlysning har kontroll utförts av såväl ramavtals/avtalstrohet som kontroll av 
korrekt utförda direktupphandlingar.  
 
Rapport Vux i12  
För respektive år 2017-2020 har ramavtals/avtalstroheten för Vux i12 varit hög, 
mellan 96 procent till 99 procent.  
 
Avseende direktupphandlingar är det hög följsamhet sett till antal 
direktupphandlingar. Däremot beloppsmässigt är det framförallt 2017-2018 som 
urskiljer sig då köpt yrkesförarutbildning ifrån Eksjö fordonsutbildning gjorts i 
tron att de ingick i kommunkoncernens samlade utbud.  
 
Det totala inköpsvärdet som är med i urvalet i denna genomlysning är cirka 9,3 
mnkr, varav 3,2 mnkr avser 2017; 2,9 mnkr avser 2018; 1,6 mnkr avser 2019 och 
1,6 mnkr avser 2020. Utvecklingen från 2017 till 2020 har varit positiv där det var 
65 procent som var ok 2017 till att det är 98 procent som är ok under 2020. Den 
enskilt största avvikelsen är kopplad till inköp av yrkesförarutbildning ifrån Eksjö 
fordonsutbildning (Nifsarp) och detta påverkar såväl 2017 som 2018 års resultat.  
 
Rapport Campus i12  
För respektive år 2017-2020 har ramavtals/avtalstroheten för Campus i12 varit 
hög, mellan 97 procent till 99 procent.  
 
Andel av direktupphandlingsbeloppen som saknat dokumentation har varit 46 
procent (2017), 14 procent (2018), 34 procent (2019) och 59 procent 2020. 
Dokumentation för direktupphandlingar har saknats framförallt för externa 
lärarkonsulter och utbildningsledare som använts i utbildningarna tidigare men där 
förlängd tidsperiod skett utan att direktupphandling och dokumentation gjorts på 
detta, att tjänst varit under upphandlingsprocess men där dokumentation saknas 
för tidsperiod innan nytt avtal tecknats samt 3(5) att upphandling skett via 
tekniska högskolan i Jönköping men där dokumentation på detta saknas i Eksjö.  
 
I genomlysningen har kontroll gjorts av mindre enstaka inköp där det samlade 
värdet överstiger beloppsnivåer så att konkurrensutsättning och dokumentation 
ska ske. Här har brist gällande framförallt hotellövernattningar skett.  
 
Det totala inköpsvärdet som är med i urvalet i denna genomlysning är cirka 27,3 
mnkr, varav 7,8 mnkr avser 2017; 7,9 mnkr avser 2018; 7,4 mnkr avser 2019 och 
4,3 mnkr avser 2020.  
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Utvecklingen av andelen som varit ok har varit 65 procent 2017; 82 procent 2018; 
75 procent 2019 och 83 procent 2020. Av de delar som bara är dokumenterade är 
dessa belopp i huvudsak kopplat till lärarkonsulter inom utbildningen visuella 
effekter. Utvecklingen av andelen som inte varit ok har varit 26 procent 2017; 7 
procent 2018; 15 procent 2019 och 16 procent 2020. De delar som inte varit ok är 
det i framförallt externa lärarkonsulter som använts tidigare men där förlängd 
tidsperiod skett samt hotellövernattningar.  
 
Identifierade utvecklingsområden 
 
Upphandling en stående punkt på ledningsgrupp  

 Fortsätta arbetet med att följa upp upphandlingar på sektorns 
ledningsgrupp. Vi anser att det finns kunskap om regler och rutiner vid 
upphandlingar men att det måste följas upp att detta följs. Sektorchef 
måste se till det blir fokus på upphandlingar och att arbetet prioriteras 
samt stötta cheferna inom sektorn i arbetet.  

 
Strategiskt inköpsmöte  

 Strategiskt inköpsmöte för att planera vilka kommande upphandlingar 
som behöver ske. Förslag är att upphandlingssamordnare, sektorekonom, 
och sektorchef träffas två gånger/år för att tydliggöra, strukturera och 
tidsplanera kommande upphandlingar.  

 Innan köp av mindre belopp görs behövs det en uppskattning över om 
det kommer ske flera inköp under året av samma karaktär. Det finns 
annars en risk att det samlade värdet per kalenderår överstiger 
beloppsgränserna enligt riktlinjerna för direktupphandling. En hjälp i 
arbetet är att använda oss av hur det varit tidigare år. Ansvaret är hos 
respektive chef innan inköp sker. Det ska finns med på agendan på de 
strategiska inköpsmötena.  

 
Förbättring av internkontrollen  

 Det behövs en kvalitativ analys av innehållet på direktupphandlingar. Syfte 
är kvalitativt gå igenom innehållet i dokumentationen. 
Ekonomiledningsgruppen och upphandlingsenheten förbereder 
tillsammans den kvalitativa analysen och utser vilka verksamheter som ska 
fokuseras på. Kvalitativ analys sker halvårsvis, fokusera på några utvalda 
verksamheter per halvår. Upphandlingsenheten genomför den kvalitativa 
analysen där bland annat dokumentation begärs in för genomgång. 
Upphandlingsenheten har dialog med sektorsekonom och berörda 
personer från verksamheten utifrån material.  

 En redovisning av den kvantitativa uppföljningen av direktupphandlingar 
ska innehålla beloppsnivåer och inte bara antal direktupphandlingar som 
är rätt eller fel, för att tydliggöra redovisningen till politiken.  
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Dokumentation direktupphandlingar och avtal  
 Alla avtal ska finnas i avtalsdatabasen. Däremot finns det inte ett bra 

system i avtalsdatabasen idag för lagring av all dokumentation kring 
direktupphandlingar. Direktupphandlingsdokumentation (bakomliggande 
dokumentation) ska registreras i dokument – och 
ärendehanteringssystemet Evolution och finns då sökbara.  

 Det vore önskvärt att mer sökord i upphandlade ramavtal läggs in i 
systemet. Det arbetet behöver upphandlingsenheten göra tillsammans med 
verksamheten  

 
Återkoppling vid direktupphandlingar  

 Verksamheten har uttryckt önskemål om att få mer återkoppling vid 
direktupphandlingar och om verksamheten har hanterat ärendet på rätt 
sätt. Upphandlingsenheten ska ge direkt återkoppling om det är uppenbara 
fel i e-tjänstens dokumentation. Utifrån genomlysningen har 
kommentarsfält för upphandlingsenheten nyligen lagts till i e-tjänsten. Här 
kan upphandlingsenheten notera om till exempelvis kontakt tagits med 
verksamhet och varför.  

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Tingvall och biträdande ekonomichef 
Simon Lennermo, 2021-02-02 
Tjänsteskrivelse från sektorchef Nina von Krusenstierna, 2020-01-29 
Bilaga Genomlysning inköp del 1 Vux i12  
Bilaga Genomlysning inköp del 1 Campus i12  
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-29 § 230 
 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorchef tillväxt och utvecklingssektorn  
Utbildningschef Campus i12  
Vuxenutbildningschef  
Ekonom tillväxt- och utvecklingssektorn  
Kanslichef  
Biträdande ekonomichef  
Upphandlingssamordnare
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TUB § 3 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö museum och Touristcenter 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska besök med  
maximalt antal fyra (4) besökare i butiken. 

att Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska besök med  
maximalt antal tio (10) besökare i de övriga utställningslokalerna.  

att beslutet gäller från och med 2021-03-01 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning  
Regeringen har haft en presskonferens 2021-02-04 där Kulturminister Amanda 
Lind säger att Regeringen arbetar för en reglering för alla landets museer, för att 
de så snart som möjligt ska kunna öppna upp på ett sätt som är smittskyddsäkert 
på liknande villkor som till exempel butiker. 

Eksjö museum och Tourist Center vill därför öppna upp sin verksamhet med en 
viss reglering. 

 Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska besök med 
maximalt antal fyra (4) besökare i butiken. 

 Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnar för fysiska besök med 
maximalt antal tio (10) besökare i de övriga utställningslokalerna.  

 Utanför ytterdörren, på trappan placeras en vippskylt med information att 
ta en bricka och maximalt antal besökare fjorton (14) personer. På 
vippskylten finns det 14 brickor. Brickan återlämnas efter besöket i 
receptionen för att spritas innan den åter hängs upp. Information finns 
också  att om brickorna är slut så får besökaren vänta utanför museet med 
avstånd till övriga besökare. 

 Innanför entrédörren: Skylt sätts upp med - Håll avstånd och maximalt 
antal fyra (4) personer i butiken. Personalen säkerställer att endast fyra (4) 
personer uppehåller sig i butiksområdet.  

 På varje våningsplan: Skylt håll avstånd! 
 Inga program eller visningar i lokalerna genomförs, endast öppet för 

ströbesökare. Eventuella program genomförs istället digitalt, till exempel, 
digissage (via filmat material) där konstnären presenterar sin utställning. 
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 Coronastädning, alla kontaktytor våttorkas varje dag vid flera tillfällen 
(utställningar och trapphus sker måndag-fredag, entrén tisdag-
söndag).Handsprit finns vid disken samt på varje våningsplan. 

 Plexiglasskiva finns framför disken. 
 Två toaletter för besökare finns i entrén. En toalett är för personal. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-05 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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TUB § 4 Tillfällig stängning av kommunala 
idrottshallar och Olsbergs arena 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att Olsbergs arena öppnar sin konferensverksamhet för mindre grupper under 
förutsättning att verksamheten bedrivs enligt Folkhälsomyndighetens 
restriktioner.  

att beslutet gäller från och med 2021-03-01. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-05 §254 att stänga all event- och 
konferensverksamhet vid Olsbergs arena.  

Fritidsavdelningen har fått flertalet förfrågningar från både kommunala och 
externa aktörer om möjligheten att boka in sammankomster i stora 
konferensrummet i Olsbergs arena. Detta skulle i dessa fall omfatta en mindre 
grupp, max åtta personer, som har behov av ett fysiskt möte. Konferensrummets 
digitala utrustning möjliggör även att en mindre arbetsgrupp tillsammans kan delta 
i till exempel ett teamsmöte. Följande föreslås. 

 Olsbergs arena öppnar sin konferensverksamhet för mindre grupper 
under förutsättning att pandemilagen och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer följs.  

 Beslutet gäller från och med 2021-03-01. 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-05 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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TUB § 5 Årsredovisning 2020 – Tillväxt- och 
utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2020/28 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att tillväxt-och utvecklingssektorn redovisar en total negativ avvikelse 
mot helårsbudget med 2,0 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 
3,3 procent, samt 
 
att godkänna lämnad rapport 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn (TUS) synliggör att attraktivitet, tillväxt och 
utveckling är viktiga frågor för Eksjö kommun. Sektorn driver frågor om 
vuxenutbildning, näringsliv, etableringar, turism, kultur och fritid samt sedan 2019 
även internationella frågor. Sektorn består av fyra verksamheter; 
fritidsavdelningen (där Öppen Ungdomsverksamhet ingår), kulturavdelningen, 
näringslivsavdelningen samt vuxenutbildning (Vux i12 och Campus i12). 
Tillväxt- och utvecklingssektorns uppdrag är att uppmuntra inflyttning till 
kommunen, av såväl individer som företag. Sektorn arbetar för att invånarna i 
Eksjö kommun ska erbjudas bra kultur- och fritidsutbud samt ges möjlighet till att 
vidareutbilda sig. Sektorn ska även ge möjlighet för ungdomar till en meningsfull 
fritid samt främja ett gott näringsliv i kommunen. 

Sektorsövergripande 
Årets verksamhet har varit starkt påverkad av coronapandemin. Verksamheten 
har efter KS-beslut gjort förändringar eller stängt för att minska smittspridning. 
TUS har i vissa verksamheter fått utföra sitt uppdrag på distans och evenemang 
har fått ställas in. I de verksamheter som stängts, har TUS ställt upp och stöttat 
andra sektorer med arbetskraft och därmed underlättat arbetsbelastning för SOC 
och BUS. 

Projekt Mötesstugan som är ett sektorsövergripande ESF-projekt, startade i 
november 2020. Projektet syftar till att komplettera kommunens LIV-modell för 
att bistå individer som är långtidsarbetslösa att komma närmare arbete eller studier 

Kulturverksamhet 
Efter ett flertal inställda event samlade Kulturkansliet in kulturlänkar som lades 
upp på kommunens hemsida. Årets kulturpris utdelades till Kråkshults 
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hembygdsförening och Kråkshults föreläsningsförening. Under året beslutade 
politiken att en kulturscen ska byggas i Eksjö till 2023. Kulturskolan fick ställa om 
till digital undervisning och ett nytt elevsystem har införts vilket underlättar 
kommunikationen mellan lärare och elever samt administration.  

Eksjö Stadsbibliotek med filialen i Mariannelund har under året vidtagit åtgärder 
för att möta de restriktioner som funnits samt för att minska smittspridningen. 
Under årets sista veckor höll biblioteken helt stängt. Under året har ett så kallat 
Meröppet system installerats vilket möjliggör att besökare har tillgång till 
biblioteket även utanför ordinarie öppettider. Eksjö museums besöksantal har 
minskat kraftigt under året och intäktskravet som låg på verksamheten har varit 
svårt att uppnå. Vissa program var möjliga att genomföra digitalt däremot ställdes 
Program för skolor i bruksmiljön i Bruzaholm och Eksjö Julmarknad in. 
Verksamheten stängdes för allmänheten årets sista veckor.  

Fritidsverksamhet 
Ansvaret för öppen ungdomsverksamhet flyttades till fritidsverksamheten vid 
årsskiftet 19/20. Verksamheten har under året koncentrerats till fritidsgården 
Spelverket i Eksjö tätort, som håller öppet tre till fyra kvällar per vecka. Under 
våren 2020 stängdes anläggningarna till viss del, för att sedan under senhösten 
stänga helt. Detta innebar att endast skolundervisning fick bedrivas i kommunens 
idrottsanläggningar. Verksamhet har istället lagt fokus på förbättringsåtgärder. 
Under året har gymmet renoverats, ishallen målats om, ny teknik installerats i 
konferensrummet, vandringslederna inspekterats och Klinten har städats och 
inventerats.  

Hängytan vid aktivitetsparken på Storegårdsområdet har färdigställts. Ytan är nu 
ett trevligt och inbjudande område med möjlighet till olika utomhusaktiviteter. I 
samband med arbetet runt Prästängsskolan har simhallsentrén renoverats. Vid 
tillsyn på Ränneborg uppdagades ett krav på en oljeavskiljare, när denna grävdes 
ner uppfördes även en parkering för cirka 30 bilar.  

Näringslivsverksamheten 
Flera större projekt har bedrivits under året, bland annat det ESF finansierade 
projektet #Attraktiv industri. Verksamheten har även arbetat med projekt 
FÖRTUR - förenklad medflyttarservice, Se & hör landsbygd och Värdskap i det 
digitala mötet. Ett besöksnäringsprojekt med syfte att stärka den hårt 
pandemidrabbade besöksnäringsbranschen påbörjades. Informationsträff om 
livsmedelsstrategin, företagsluncher och frukostmöten digitalt och live, 
nätverksträffar, politikerbesök hos företag, är några av många aktiviteter som 
verksamheten genomfört till kommunens företag.  

Under våren fick Eksjö kommun genom näringslivsenheten möjlighet att ta del av 
Kamprad-pengar för att stödja företag i utsatta branscher samt att ge positiv insats 
till äldre. Under 2020 startade 121 stycken företag i kommunen, vilket är en 
ökning med 21 företag jämfört med föregående år. I Svensk Näringslivs senaste 
ranking förlorade Eksjö kommun placering och ligger nu på plats 141 av Sveriges 
290 kommuner.  
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Vuxenutbildning 
 
Vux i12 
Under året har Vux i12 haft ett fortsatt stort tryck av studerande på såväl 
utbildningen i Svenska För Invandrare (SFI) som på grundläggande och gymnasial 
nivå. I samarbete med Träcentrum och det lokala näringslivet har Vux i12 avslutat 
den sista omgången av utbildningen till industrisnickare, vilken i första hand 
rekryterat deltagare med ett annat modersmål. Coronapandemin har inneburit att 
merparten av all undervisning bedrivits på distans och endast de elever med 
behov av fysisk undervisning har varit på plats under kortare pass i skolans 
lokaler. 
 
Campus i12 
Campus växlade tidigt under året till distansundervisning vilket fungerat över 
förväntan. Trots förändrat arbetssätt har utbildningarna kunnat genomföras på ett 
tillfredställande sätt med hög kvalitet. Campus fick under året i uppdraget att öka 
antalet utbildningar för att nå en budget i balans, 6 ansökningar arbetades fram 
och lämnades i september in till myndigheten för yrkeshögskolan. På uppdrag från 
KS har det under 2020 genomförts en genomlysning av vuxenutbildningarna för 
att säkerställa ekonomi och kvalitet.  

Årets ekonomi 
Sektorns driftutfall för 2020 uppgick till 64,8 mnkr jämfört mot helårsbudgeten 
som var 62,7 mnkr. Den negativa avvikselen på 2,1 mnkr motsvarar en 
procentuell avvikelse på 3,3 %. De största avvikelserna från budget finns inom 
Kultur (0,8 mnkr), Fritid (1,1mnkr), Näringsliv (0,5 mnkr), Vux i12 (-1,9 mnkr) 
och Campus i12 (-2,7 mnkr). Som en effekt av coronapandemin införde staten 
kompensation för sjuklönekostnader, för sektorn har kompensationen uppgått till 
0,5 mnkr.  

Kultur-, fritid- och näringslivsverksamheten har under året tvingats ställa in 
och/eller förändra sina aktiviteter och evenemang. Vissa aktiviteter har kunnat 
genomföras digitalt medan andra tvingats ställas in eller skjutas på framtiden. 
Förändring av verksamheterna har medfört minskade intäkter men också 
möjlighet för verksamheterna att hålla nere på kostnaderna, vilket är en stor faktor 
till överskottet. Verksamheterna har även under året haft en del vakanser samt 
lånat ut befintlig personal till andra sektorer i kommunen.  

Sektorns stora underskott ligger på vuxenutbildningarna. Båda verksamheterna 
har under året arbetat med ett omställningsarbete för att matcha personalstyrkan 
med budget vilket medfört ett överskott på personalkostnader med 1,2 mnkr. 
Under 2020 uppgick schablonintäkterna från migrationsverket till 2,5 mnkr, vilket 
är hälften av beloppet som kommunen mottog för SFI-undervisning under 2019. 
Verksamheten har under 2020 haft högre kostnader för köp av skolplatser samt 
oförutsedda kostnader i samband med omställning till distansbaserad SFI-
utbildning. Campus i12 har under året haft kostnader för tomma lokaler på 1,5 
mnkr vilket inte ryms i befintlig budget. Verksamheten har också haft högre 
kostnader för konsulter till utbildningarna (ca 0,8 mnkr) samt haft 
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omställningskostnader när utbildningarna blev distansbaserade. Campus i12 har 
även drabbats av elevavhopp vilket bidragit till lägre elevpeng än budgeterat (ca 
0,8mnkr).  

Sektorns investeringsutfall för 2020 uppgick till 2,8 mnkr (inklusive tilläggsbudget 
från 2019) jämfört mot helårsbudgeten som var 7,8 mnkr. Den positiva avvikselen 
på 5 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 64 %. Det låga utfallet beror på 
att många projekt inte kunnat genomföras under året dels med anledning av 
coronapandemin men även med anledning av brist på personella resurser.  
Exempel på projekt som inte kunnat genomföras under 2020 men kommer 
genomföras under våren 2021 är iordningställandet av Ränneborgs 
friidrottsplatser.  

Begäran om överföringar och behållning 
 
Tillväxt- och utvecklingssektorn begär dels att få frånta 1,5 mnkr från årets 
avvikelse på driften till resultatfonden, dels att Föreningen Tattoos överskott från 
2019 på 0,24 mnkr får behållas.  

Förslag till beslut grundar sig i att sektorn under 2020 haft kostnader på 1,5 mnkr 
för tomma lokaler på Campus i12 som inte rymts inom budget. Under 2021 finns 
det en tilläggsbudget avseende detta. Sektorn föreslår att resultatfond för 
Föreningen Tattoo att inte omfattas av den nya hanteringen av resultatfond då 
kommunen bistår med 0,1 mnkr i budgetmedel varje år trots att evenemanget 
endast äger rum vartannat år. Sektorn begär alltså att få överföra ett totalt 
underskott på 0,3 mnkr till resultatfond. 

Tillväxt-och utvecklingssektorn begär även att återstående investeringsmedel 
tilläggsbudgeteras till 2021. 

Framtid 

Under 2021 ska digitala rundvandringar lanseras i de Tre Trästäderna, vilket är ett 
samverkansprojekt mellan Hjo, Nora och Eksjö kommun. Campus i12 har blivit 
beviljad 3 nya utbildningar med start hösttermin 2021. Planeringen för ett 
“hälsocenter” i samarbete med regionen har ännu inte påbörjats, men beräknas 
pågå under 2021.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Nelly Hugosson, 2021-02-05 
Bilaga Bokslut 2020 inkl överföringar, 2021-02-05 
Bilaga Nyckeltal bokslut 2020, 2021-02-05 
Bilaga Hantering av resultat 2020, 2021-02-05 
Bilaga Ekonomitabell bokslut 2020, 2021-02-05 
Bilaga Bokslutsrapport TUS 2020, 2021-02-05  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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TUB § 6 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - information 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
På regeringens presskonferens 2021-02-04 påtalar kulturminister Amanda Lind 
vikten av att idrott, kultur och fritidsverksamhet ska hållas öppna för de som är 
födda 2002 eller senare under organiserade former.                            

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer informerar 
fritidschef och kulturchef om förslagen till kommunstyrelsen 2020-02-05: 

 att Eksjö kulturskola öppnar för enskild undervisning för barn och unga 
födda 2002 eller senare, att orkester, ensemble, uppträdande ställs in, samt 
att beslutet gäller från och med 2021-02-08 och tillsvidare.  

 att både inom- och utomhusverksamheten även fortsättningsvis i första 
hand riktar sig till ungdomar i åldern 13–16 år, 

 att gruppernas storlek successivt utökas och följer Folkhälsomyndighetens 
råd och rekommendationer, 

 att verksamhet successivt erbjuds alla ungdomar i hela kommunen födda 
2002 eller senare,  

 att personal ansvarar för att aktiviteterna genomförs på ett smittsäkert sätt, 
samt  

 att beslutet gäller från och med 2021-02-08. 
 

Vidare informeras även förslagen till kommunstyrelsen 2020-02-05: 
 att Prästängshallen, Olsbergs arena, idrottshallarna vid Linnéskolan, 

Norrtullskolan, Grevhagsskolan, Furulundsskolan, Furulundshallen, samt 
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i12-hallen öppnas för träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda 
2002 eller senare,  

 att simhall och ishall öppnas för träningar i föreningsregi för 
barn/ungdomar födda 2002 eller senare,  

 att kommunens lotsverksamhet har möjlighet att bedriva verksamhet i 
kommunens idrottsanläggningar,  

 att alla föreningsdrivna idrottsanläggningar uppmanas att öppna för 
träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda 2002 eller senare, samt  

 att besluten gäller från och med 2021-02-08. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från tf. fritidschef Anne-Marie Pejrud, 2021-02-04 
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén, 2021-02-04 
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TUB § 7 Beviljade YH-utbildningar Campus i12 - 
information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Den 19 januari fick Campus i12 det glädjande beskedet att 
Yrkeshögskolemyndigheten beviljat intag till nya omgångar av utbildningarna 
Behandlingspedagog NPF, 3D-artist – Arkitektur och inredning Produkter och 
Technical artist – Arkitektur Inredning Produkter. Alla 3 utbildningarna pågår i 2 
år och startar hösten 2021.  
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TUB § 8 Tre Trästäder - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tre Trästäder, Eksjö, Hjo och Nora har slutit ett avtal med företaget OnSpotStory 
som ska skapa en gemensam app för en digital rundtursupplevelse i de tre 
trästäderna.  

Varje stad har sin egen rundtur som innefattar 10 platser. Sammanlagt 30 stopp 
per berättelser. Det övergripande ämnet för alla tre städerna är detsamma - en 
barnberättelse som fokuserar på trästaden, dess historia, träbyggnationen och 
bevarandefrågor som blir individuellt anpassade för respektive stad.  

De digitala rundtursupplevelserna ska vara publicerade och klara att användas till 
högsäsong 2021 med start 1 maj. 
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TUB § 9 Klinten uthyrning - information 
   

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
På grund av pandemin vill den tilltänkta hyresgästen avvakta med att skriva under 
avtalet för Klinten. Den 16 mars sker ett nytt möte för att stämma av läget. 
Verksamheten blir svår att driva om inte tyskarna kommer till Klinten under 
sommaren. Just nu är det några bokningar i maj, men det är osäkert om det blir 
uthyrt på grund av pandemin.  

Har inte tagits något beslut om försäljning, så i avvaktan på beslut hyrs Klinten ut 
som vanligt.  

Om Klinten renoveras är det samhällsbyggnad som står för kostnaden, men 
framtida hyresgäst har inte begärt något sådant. 
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TUB § 10 Nytt besöksnäringsprojekt Eksjö-
Hultsfred-Vimmerby - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Vimmerby kommun har beviljats stöd för ett projekt hos Tillväxtverket som syftar 
till att stärka besöksnäringen i Vimmerby med omnejd. Emilkraften är dess 
samarbetspartner. Projektet pågår i 2 år med start januari 2021. Projektet har en 
total budget på 5 miljoner kronor, Tillväxtverket bidrar med 2,5 miljoner kronor, 
Region Kalmar Län med 1,3 miljoner kronor och resterande medel finansieras av 
de tre kommunerna i form av arbetade timmar.   
 
Målet är att tvåhundra företag ska kontaktas för medverkan i projektet, där femtio 
företag räknas kunna bli aktiva i projektet, 4 studieresor för företagen, 8 
nätverksträffar för företagen och aktiviteter som rådgivning, studiebesök, 
nätverksträffar, seminarier och marknadskommunikation.  
 
Näringslivsavdelningens kommande aktiviteter uppdateras hela tiden på deras 
hemsida www.eksjo.nu.   
 
Vidare informeras om kommunstyrelsens beslut att ur kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel avsätta 400 000 kronor för att under pandemin förstärka 
näringslivsavdelningens insatser att sälja in lediga lokaler och underlätta 
nyetableringar i hela Eksjö kommun.   
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TUB § 11 Marknadsföringsplan/material 2021 - 
information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Näringslivsavdelningen tillsammans med Emilkraften har arbetat fram ett nytt 
besöksnäringsprojekt, Upptäckartur, mellan Eksjö, Vimmerby och Hultsfred. 
Projektet marknadsförs genom tryckt material som uppmuntrar till att turista 
hemma och upptäcka Höglandet sommaren 2021. Flera korta och lite längre 
filmer har tagits fram och lagts upp på sociala medier om: 

 Cykling 
 Familjeupplevelser 
 Natur och vandring 
 Kultur och historia   
 Eksjö med Småland runt knuten. 

Vidare pågår arbete med upprustning av Emilleden, nätverksträffar, 
hemsterambassadörer, träffar med enskilda företagare, affärsutveckling och 
destinationsstrategi.  
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TUB § 12 Näringslivsinformation 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Arbetsmarknadsläget som varit negativt, men visar nu på en positiv trend. Dock 
inte överallt. Industrin går bra, men hotellen, handeln och restaurangerna går 
sämre.  

Näringslivsavdelningen har skickat in en ny projektansökan - Digitalisera flera, 
skapat en ny hemsida, förlängt projektet Attraktiv industri och förändrat projektet 
FÖRTUR – Förenklad medflyttarservice med ett mer pandemitänk samt bokat in 
fyrtio företagsbesök.  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen är positiva till att näringslivsavdelningen 
arbetar fram ett underlag till ”Möt din lokala politiker”. Anser även att 
näringslivsavdelningen bör ta fram en Näringslivsstrategi. 
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TUB § 13 Rekrytering Fritidschef - information 
 
Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Rekrytering fritidschef är klar och tjänsten tillfaller Christian Waldmann som bor i 
Eksjö, tidigare arbetat inom militären som Major, erfaren teamledare, 
produktionsledare och kommer börja sin anställning på tillväxt- och 
utvecklingssektorn den 15 mars 2021.  
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TUB § 14 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kulturchef 

Stödbidrag  
 
Föreningen Kristallen  Dnr Tun 2020/121 
Solavskärmning 
Ansökt 30 000 kr, beviljat 30 000 kr 
Delegationsbeslut: 2020-11-03 
 
Eksjö Scoutkår   Dnr Tun 2020/150 
Tältkaminer 
Ansökt 3 800 kr, beviljat 3 800 kr 
Delegationsbeslut: 2020-12-18 
 
Samlingslokalbidrag 2021  Dnr Tun 2020/116 
 
Folkets Hus, Mariannelund  40 000  
Allégården, Kråkshult  27 000  
Bygdegården, Ingatorp  35 000  
Folkets Hus, Bruzaholm  40 000  
Krusagården, Eksjö   83 000  
Kristallen Bruzaholm  20 000  
Summa   245 000 
Delegationsbeslut 2020-02-08 

 
Fritidschef 

          Lokalbidrag 2021     Dnr 2020/117 

Fördelning av bidrag till föreningsägda och hyrda lokaler.  
29 föreningar har ansökt om lokalbidrag 
Beviljat bidrag totalt 1 1720 900 kr 
Delegationsbeslut 2021-01-27 

           Stödbidrag 
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  DHB Västra   Dnr 2020/127 
Stödbidrag till verksamheten     
Ansökt bidrag 3 000 kr, beviljat 3 000 kr 
Delegationsbeslut 2021-01-27      

 Eksjö Idrottsskola   Dnr 2020/128 
Stödbidrag till verksamheten    
Ansökt bidrag 6 000kr, beviljat 6 000 kr 
Delegationsbeslut 2021-01-27     

Eksjö Bridgeklubb   Dnr 2021/1 
Stödbidrag till verksamheten     
Ansökt bidrag 5 000 kr, beviljat 5 000 kr 
Delegationsbeslut 2021-01-27  
 
Table Top   Dnr 2021/2 
Stödbidrag till nystartad förening  
Ansökt bidrag 3 000 kr, beviljat 3 000 kr  
Delegationsbeslut 2021-01-27    
          
SRF Höglandet    Dnr 2021/8  
Stödbidrag till verksamheten     
Ansökt bidrag 6 100 kr, beviljat 4 000 kr 
Delegationsbeslut 2021-01-27     
 
Neuroförbundet Småländska höglandet Dnr 2020/129 
Stödbidrag till datorutbildning till styrelsen   
Ansökt bidrag 10 000 kr, avslag på ansökan 
Delegationsbeslut 2021-01-27 
 
Eksjö Cykelklubb   Dnr 2021/17 
Stödbidrag till köp av utrustning efter inbrott   
Ansökt bidrag 34 000 kr, beviljat 5 000 kr 
Delegationsbeslut 2021-01-27   

 

Vuxenutbildningschef 

Beslut om intagning av 101 elever till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning 

Beslut om tillstyrkan av 16 sökande från annan kommun till grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning 

Beslut om intagning av 53 elever till utbildning i svenska för invandrare. 

Beslut om tillstyrkan av 2 sökande från annan kommun till utbildning i 
svenska för invandrare.  
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TUB § 15 Inbjudningar 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar:  
 
att notera inbjudan till tillväxt- och utvecklingspresidiet, Digital regional 
studieresa, fredag den 16 april klockan 10.00-12.00. Anmälan sker på eget initiativ 
via länk: Möteslänk till digital studieresa. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
betalas ut. 
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