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EKSJÖ KOMMUN 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-05-19

 
  

TUB § 49 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende om Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek och 
biblioteksfilialen i Mariannelund, tillkommer
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19
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TUB § 50 Tertialuppföljning per 2021-04-30, 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/31 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot budget med 199 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Vidare beslutar Tillväxt-och utvecklingsberedningen 

att notera informationen om resultatdialog och att presidiet tar med inspel ifrån 
beredningen till resultatdialogen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2021 uppgår till 63 951 tkr. 
Sektorns driftutfall efter april månad uppgår till 21 039 tkr, vilket motsvarar 33 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 64 150 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot 
budget med 199 tkr (-0,3 %).  
 
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2021 uppgår till      9 563 
tkr. Sektorns investeringsutfall efter april månad uppgår till 246 tkr, vilket 
motsvarar 3 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för 
investeringarna är 7 830 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 1 733 
tkr. 
 
Vid budgetuppföljning mars påvisade sektorn en negativ avvikelse mot budget 
2 105 tkr, kopplat till framförallt Campus i12 men även till intäktsbortfall på 
kommunens idrottsanläggningar och museet. Sektorn fick i uppdrag att presentera 
en handlingsplan för att nå en budget i balans. Vid kommunstyrelsen 
sammanträde 4 maj 2021 (§ 175) beslutade kommunstyrelsen om sektorns 
handlingsplan. 
 
Besparingarna innebär att verksamheterna går in i återhållsamhet och i 
verksamheter där personalvakanser hålls sänks även ambitionsnivån. Besparingen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

avser endast 2021. Kommunstyrelsen beslut innebär att sektorn fortfarande visar 
en negativ avvikelse på 199 tkr.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson, sektorekonom 2021-05-12 
Uppföljning och analys av verksamhetsplan – Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Bilaga Resultatdialog våren 2021 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19
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TUB § 51 Direktupphandling 2021 – kvartal 1, 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/6 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2021 års internkontroll för sektorn godkändes av kommunstyrelsen på 
sammanträdet i maj (Ks §157, 2021-05-04). 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. 

För belopp mellan 25 000 kronor och 100 000 kronor har två direktupphandlingar 
till ett belopp av 147 652 kr granskats. En direktupphandling har dokumenterats 
och en direktupphandling saknar uppgifter. Direktupphandlingen som endast har 
dokumenterats går att koppla till projektet skapande skola som museets 
verksamhet bedriver. Projektet bygger på specifika aktiviteter som inte fler än en 
leverantör erbjuder, vilket gör att en konkurrensutsättning inte blir möjlig. 
Direktupphandlingen som saknar uppgifter kopplas till material till Ränneborgs 
anläggning. Verksamheten har tidigare haft en direktupphandling med vald 
leverantör men denna upphandling gäller inte längre.  

För belopp mellan 100 001 kronor och 250 000 kronor finns inga 
direktupphandlingar att granska. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

För belopp över 250 001 kronor finns inga direktupphandlingar att granska. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson, sektorekonom 2021-05-14 
      

Utdrag:  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19
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TUB § 52 Digital studieresa - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera information 

Ärendebeskrivning  
Den 16 april 2021 genomfördes en digital regional studieresa. Fokus låg på 
Linköpings arbete kring aktiva föreningar, egen träning med liknande 
förutsättningar som föreningarna och vikten av mötesplatser med närhet till t ex 
vandringsstråk. 

Önskemål är att öka idrottsaktiviteter i skolan, då föreningar minskar i antal 
deltagare. I Eksjö märker man detta i och med att aktivitetsbidragen minskat. I år 
är det svårt att göra en analys, då föreningar inte varit aktiva på grund av corona. 
Men så fort föreningslivet drar igång, får Eksjö göra en egen analys utefter våra 
egna förutsättningar.  

 
      

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19
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TUB § 53 Cykelleder - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Fritidsavdelningen marknadsför cykellederna via visiteksjo.se, där det finns digitala 
kartor via länk, Cyklas i Eksjö. Även näringslivsenheten marknadsför cykelleder 
digitalt via länk, https://cyklaifilmlandskapetsmaland.se/. Ska fritidsavdelningen 
göra en restaurering med skyltar på lederna är det en kostsam historia som 
dessutom bör skötas över tid. 

Astrid Lindgrensleden skapades 1998 och sträcker sig mellan Jönköping-Eksjö-
Vimmerby-Västervik, totalt 216 km. Här är det inte vi som står bakom dock. Det 
finns mer information om leden på visiteksjo.se, men det är inte 
fritidsavdelningens ansvar.  
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TUB § 54 Hälsocenter - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn kommer få ansvar för Hälsocenter framöver. 
Syftet är att genom hälsofrämjande och förebyggande arbete förbättra fysiska, 
psykiska, sociala och existentiell hälsa. Målgruppen är främst äldre, men 
exkluderar inte någon.  

Meningen är att kommunen står för arbetsgivaransvaret och samtliga 
omkostnader utöver lön. Deltar i lokalt styrnings- och utvecklingsarbete, 
marknadsföring av Hälsocentrets syfte och verksamhet internt och mot 
befolkningen. Tillhandahålla lokaler och eventuella lokalkostnader och 
tillhandahålla personella resurser för Hälsocentrets utveckling och genomförande 
inom rament för befintlig personal samt involvera och stärka samverkan med det 
lokala föreningslivet och civilsamhället. 
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TUB § 55 Organisation Vux i12 - information 
Dnr Tun 2020/95 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen 2021-04-13 § 152, gav förvaltningen i uppdrag att presentera 
en organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut och rekommendationer med 
redovisning till tillväxt- och utvecklingsberedningens och ledningsutskottets 
sammanträde i juni 2021. 

Ett organisationsschema för Campus i12 och Vux i12 utifrån tidigare tagna beslut 
och rekommendationer gås igenom med Tillväxt- och utvecklingsberedningen. 
Ett excellark presenteras med vad som bör åtgärdas, vem som är ansvarig och hur 
det ska utföras. Redovisning och beslut tas i juni 2021.  
      

12



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19
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TUB § 56 Enkla möten - tillväxt- och 
utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/52 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn presenterar sammanställning av de synpunkter 
som inkommit gällande hur ”enkla möten” mellan invånare, politiker och 
tjänstemän kan genomföras.  

Från digitala intervjuer framgår att en majoritet av de intervjuade är intresserade 
av enkla möten samt vill ha återkoppling via e-post. I svaren syns bland annat att 
man vill bli hörd – öppna en diskussion, förstå hur man prioriterat samt få 
möjlighet att få snabbt, smidigt och effektivt svar på frågor.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn föreslår att skapa ”enkla möten” i formatet 
promenader ca 20-minuters tisdagspromenader (walk and talk), första tisdagen i 
varje månad, med chef eller tjänsteman (kultur/fritid/vuxenutbildning/näringsliv) 
och en kontaktpolitiker från beredningen samt intresserad invånare i Eksjö 
kommun. Lagom kort promenad med få deltagare som utgår från kommunhuset i 
Eksjö men även från Emilkraftens kontor i Mariannelund eller om förslag 
kommer in att utgå från annan ort. Sektorchef bjuder in tjänsteman/chef från 
respektive verksamhet. Det finns möjlighet för invånare att boka in promenad 
med datum med hänsyn till tjänstemän och politikers tillgänglighet. 
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TUB § 57 Formulär bidrag - tillväxt- och 
utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/16 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att godkänna processen för föreningsansökan om extra bidrag på grund av 
coronapandemin.  

Ärendebeskrivning  
Sektorchef fick i uppdrag av Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-03-17 att 
ta fram en mall som förtydligar bidragsreglerna, då pandemin skapat en osäker 
ekonomi för föreningar, vilket kan riskera föreningens fortsatta drift och stabilitet. 
Ett antal förfrågningar har inkommit från föreningar om extra stödbidrag för att 
undvika konkurser. Det har även framkommit att föreningar har svårt att beskriva 
sin situation på ett jämförbart sätt i nuvarande ansökan. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har därför tagit fram en process som ska 
användas då liknande förfrågningar om stöd på grund av risk för akut 
likviditetsbrist samt risk för föreningens fortsatta levnad med anledning av 
coronapandemin.   

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, sektorchef 2021-05-07 
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TUB § 58 Infartsskyltar - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att uppdra sektorchef ta fram offerter på ersättningsskyltar, samt 

att notera informationen 

 
Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn ansvarar för skötsel av de fyra infartskyltarna. I 
ramavtalet ingår tvättning, rötskadelagning och målning för en kostnad på 51 000 
kronor.  

Infartskyltarna är gamla, smutsiga och i stort behov av reparation. På grund av 
neddragningar och nödvändiga prioriteringar har tillväxt- och utvecklingssektorn 
inte råd att underhålla alla infartskyltarna i år.  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår att stärka upp en eller två skyltar i år 
och uppdrar sektorchef ta fram offerter på liknande skyltar samt titta på alternativ 
väg, för att slippa TMA-bil och därmed den dyra driften.  
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TUB § 59 Kulturavdelningen - information 
 
Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Kulturavdelningen planerar för digitalt Nationaldagsfirande med det traditionella 
Nationaldagstalet, flagghissning, prisutdelningar och Nationalsången.  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring sammankomster och 
tillställningar innebär att från och med 1 juni 2021 kan 500 sittande besökare 
samlas utomhus under rätt förutsättningar. Kulturavdelningen undersöker just nu 
museigårdens storlek och utformning för att kontrollera hur många besökare som 
kan få plats under arrangemanget Musik på museigården. För att arrangemanget 
ska gå ihop krävs att minst 300 besökare tar sig till spelningarna.   
 
Eksjö museum och Eksjö Tourist center öppnade den 18 maj (på internationella 
museidagen) för fysiska besök med maximalt antal fyra besökare i butiken och 
maximalt antal för tio besökare i de övriga utställningslokalerna.  
 
Arbetet med kulturscenen är i full gång och arkitekten som ritade Olsbergs arena, 
ritar även på Eksjö kulturscen. Förslag på ritningar gås igenom för tillväxt- och 
utvecklingsberedningen.  

Kulturskolan har fått beviljat 190 000 kronor från kulturrådet för ett projekt som 
påbörjas till hösten.  
 
Aschanska Gården har fått beviljat 198 000 kronor vilket innebär att arbetet med 
renovering och restaurering kan fortsätta utan problem.   
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TUB § 60 Halvtidsutvärdering, Attraktiv industri - 
information 
Dnr Tun 2019/56 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Projektet Attraktiv Industri startade 2018-11-01 och dess målgrupp är 
industriföretag och deras anställda. Slutsatser halvtidsutvärdering presenteras.  

Projektet har varit framgångsrikt och höjt kunskapen samt ökat 
kompetensutvecklingen. De goda resultaten och träffsäkerheten i utbildningarna 
förklaras bland annat av att projektet gjort grundliga behovsanalyser och i hög 
utsträckning inkluderat företagen i valen av utbildningar. 

Projektledningen är en framgångsfaktor i genomförande av projektet och Ramboll 
bedömer att det finns ett högt engagemang och förtroende för projektledaren och 
projektkoordinatorn.  

Projektet arbetar aktivt med frågor om jämställdhet och lika behandling. Samtliga 
aktörer anser att projektets arbetssätt, som innebär företag deltar på gemensamma 
utbildningsinsatser, bör leva kvar efter projektavslut. 

Projektet har hittills nyttjat cirka 1,5 miljoner i utbildningsinsatser och har cirka 
500 000 kvar för höstens utbildningar. 

Projektet är förlängt till den 28 februari (genomförandefas tom den 30 november, 
därefter slutfas). 
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TUB § 61 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar och Olsbergs arena 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår besluta 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att öppna upp verksamheterna i sin helhet, men enligt folkhälsomyndighetens  
rekommendationer, samt  

att notera informationen 

 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-05 § 254 att stänga all event- och 
konferensverksamhet vid Olsbergs arena. Vid kommunstyrelsen sammanträde 
2021-02-23 beslutades att återremittera fritidsavdelningens framställan om att få 
öppna viss konferensverksamhet på Olsbergs arena.  

Fritidsavdelningen får fortfarande 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.  

Vid digitala träffar med regionens fritidschefer framkommer att flera kommuner 
planerar för att inom kort successivt öppna sina olika anläggningar. Några 
kommuner har redan öppnat till viss del. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 183 att fortsätta hålla all event- och 
konferensverksamhet vid Olsbergs arena stängt, samt att beslutet gäller till 6 juni. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår besluta att öppna upp Eksjö 
Stadsbibliotek och Biblioteksfilialen i Mariannelund i sin helhet, men enligt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Tjänsteskrivelse från Christian Waldmann fritidschef, 2021-04-13 
      

Utdrag 
Kommunstyrelsen  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 62 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Museum och Eksjö Tourist 
Center 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen 

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 182 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 samt att 
beslutet gäller från och med 2021-05-17—2021-06-06.   

Eksjö museum och Tourist Center har en plan för att kunna öppna upp på ett 
smittsäkert sätt.  

 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 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. 

 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. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04 
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén, kulturchef 2021-04-13 
      

Utdrag 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 63 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek och 
biblioteksfilialen i Mariannelund 
Dnr Tun 2020/122 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att öppna upp verksamheterna i sin helhet, men enligt folkhälsomyndighetens  
rekommendationer, samt  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen 2021-01-19 § 36 beslutade att Eksjö Stadsbibliotek och 
Biblioteksfilialen i Mariannelund håller öppet med ordinarie öppettider för att ta 
emot låntagare vid korta besök enligt modellen  ”lämna, låna, gå” från och med 
2021-01-25 till och med 2021-02-28, samt att åter erbjuda service med 
biblioteksbussen för utkörning av böcker och andra medier.  
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår besluta att öppna upp Eksjö 
Stadsbibliotek och Biblioteksfilialen i Mariannelund i sin helhet, men enligt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 64 Anmälningsärenden 
   
Tillväxt- och utvecklingsnämnden godkänner anmälningsärenden enligt följande: 

Strategidag Kommunledningsgruppen 

Uppsägning Näringslivschef Marie Brask 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 65 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

 
Ärendebeskrivning  
 
Kulturchef 

Studieförbund  Dnr Tun 2021/36 
Medborgarskolan Region Öst  393 kronor 
Studieförbundet Bilda Sydost  16 941 kronor  
Folkuniversitetet   2 203 kronor 
NBV Sydost    68 412 kronor  
Sensus (TVB)   10 162 kronor  
Studiefrämjandet Småland-Gotland  12 791 kronor 
Studieförbundet Vuxenskolan  46 375 kronor  
ABF    30 722 kronor  
Totalt    188 000 kronor 

 

Vuxenutbildningschef 

Beslut om intagning av 40 elever till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om tillstyrkan av 8 sökande från annan kommun till grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om intagning av 15 elever till utbildning i svenska för invandrare, 
SFI. 
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