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Touristcenter 
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§ 37 Tillfällig stängning av kommunal idrottshallar och Olsbergs arena 2020/122  

§ 38 Nytt elljusspår Abborravik - medborgarförslag 2021/14  
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utvecklingssektorn 

2021/31  
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TUB § 34 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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TUB § 35 Kulturpris 2021 
Dnr Tun 2021/39 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag på kulturpris 2021.  

Ärendebeskrivning  
Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor 
betydelse i Eksjö kommun. Priset om 10 000 kronor utdelas årligen till förtjänta 
enskilda eller sammanslutningar i samband med nationaldagsfirandet.  

Kulturchef presenterar Tillväxt- och utvecklingsberedningens föreslag på 
hantering av 2021 års kulturpris. 

Beslutsunderlag  
Kulturpristagare genom åren 
Kulturpris motivering 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen  
Kulturchef
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TUB § 36 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö museum och Touristcenter 
Dnr Tun 2020/122 

Förslag till beslut  
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår   

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen nu har aviserat att kommunala kultur och sportanläggningar inte 
längre behöver vara stängda. Mot bakgrund av den informationen ser samtliga 
kommuner i länet över vilka verksamheter och på vilket sätt det är möjligt att 
öppna upp för att bedriva verksamhet på ett smittsäkert sätt. I dessa bedömningar 
sker en samverkan mellan länets kommuner och regionens smittskydd. Beslut 
fattas av respektive kommun baserat på den regionala samverkan samt de lokala 
förutsättningarna. Även om vi nu planerar för att öppna upp för större tillgång så 
är det övergripande målet fortsatt att minska smittspridning. 

Socialdepartementet meddelar 2021-03-04, Dels kommer det nu att ställas krav på 
smittskyddsåtgärder för verksamheter som nöjesparker, djurparker, temaparker, 
museer och konsthallar. Bland annat ska antalet besökare i en djurpark eller på ett 
museum begränsas på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt, och åtgärder 
ska vidtas för att trängsel inte ska uppstå. Detta är verksamheter som tidigare inte 
var reglerade i begränsningsförordningen, men många av dem har hållit stängt på 
grund av uppmaningen från regeringen. 

Dessa verksamheter är platser där många för varandra okända människor kan 
komma i fysisk kontakt med varandra och trängsel kan uppstå. Det är därför 
viktigt att det även ställs krav på att dessa verksamheter vidtar 
smittskyddsåtgärder. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om kraven 
på smittskyddsåtgärder. Förordningsändringarna träder i kraft den 11 mars 2021.                           

Kulturchef sammankallade till ett möte 2021-03-09 med de kulturchefer som har 
ansvar för muséer och konsthallar. Med på mötet var även Jönköpings 
länsmuseum och Gränna museum. Det som framkom på mötet gällande 
öppnande av verksamheterna var att det ser olika ut för de olika kommunerna 
beroende på smittspridningen. En kommun startar upp med viss försiktighet 
under vecka 11, en annan under vecka 13 och övriga planerar att öppna efter påsk, 
så även Jönköpings länsmuseum. Vidare har kultur- och fritidschefer på ett möte 
2021-03-08 kommit överens om en om möjligt gemensam hållning gällande 
verksamheter inom kultur- och fritidssektorn som har varit och är starkt 
påverkade av den pågående pandemin och gällande restriktioner. Långa perioder 
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av utebliven tillgång till arenor för fritid och kultur får negativa konsekvenser för 
folkhälsan.  

Efter rekommendation från Staben 2021-03-10 där Micael Carlsson och Magnus 
Thulin hänvisar till att FHM presenterat olika tänkbara scenarios för den 
kommande utvecklingen av pandemin och att bägge scenariona pekar på en tydlig 
ökning av smittan i samhället med början i mitten-slutet på mars och framåt. 
Smittskyddsläkaren uttrycker oro och menar att läget framåt är mycket 
svårbedömt.  

Eksjö museum och Tourist Center tagit fram 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. 
 Plexiglasskiva finns framför disken. 
 Två toaletter för besökare finns i entrén. En toalett är för personal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén kulturchef, 2021-04-13 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
      

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Kultuchef
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TUB § 37 Tillfällig stängning av kommunal 
idrottshallar och Olsbergs arena 
Dnr Tun 2020/122 

Förslag till beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 
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. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Christian Waldmann fritidschef, 2021-04-13 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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TUB § 38 Nytt elljusspår Abborravik - 
medborgarförslag 
Dnr Tun 2021/14   
 

Förslag till beslut  
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att därmed bifalla medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-19 att remittera rubricerat medborgarförslag 
till tillväxt- och utvecklingsberedningen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-06-15. 

Tomas Riebring framför i medborgarförslag 2020-10-19 följande: 

I Eksjö tätort finns idag två system med elljusspår, Brännemon och 
campingen/Skidstugan. Brännemon är beläget i stadens norra del och 
campingen/Skidstugan i stadens östra del. Idag är det långt till elljusspår för 
boende i Eksjös sydvästra delar. Det föreslagna elljusspåret har ett strategiskt 
geografiskt läge i förhållande till övriga elljusspår. 

Föreslaget nytt elljusspår är redan belyst med 1 950 meter (m), mestadels i form av 
gång- och cykelvägar. Sträckan som saknar belysning idag är Lyckeberg-Persö, en 
sträcka på 450 m. Inga nya vägar behöver anläggas. 

Med relativt små insatser, 450 m ny belysning, skulle alltså Eksjö kunna få ett 2,4 
km nytt elljusspår. Underlaget för det nya elljusspåret skulle vara 1760 m grus och 
640 m asfalt. 

Primär målgrupp är boende i områdena Lyckeberg, Talludden och Västra 
Brudbadet. Även idrottsutövare vid Ränneborg tros ha nytta av elljusspåret då det 
endast är 1,1 km belyst väg till elljusspåret, huvudsakligen på gång- och cykelbana. 

Alternativa sträckningar förbi Abborravik presenteras i bilaga. Fördelen med dessa 
sträckningar är att elljusspåret då inte behöver korsa Kråkebergsvägen samt att 
elljusspårets sträcka på asfalt minskar väsentligt. Nackdelen är att det krävs en 
något större insats i anläggandet av elljusspåret. Med de alternativa sträckningarna 
blir elljusspåret ca 2,1 km. 
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Det nya elljusspåret kan med fördel ingå i Skedhults friluftsområde och knyts med 
hjälp av Höglandsleden ihop med övriga motionsspår Persöspåret och 
Skedhultsspåret. 

 
Tomas Riebrings förslag är att skapa Eksjö tätorts tredje elljusspår. 

Steg 1: 

1, installera belysning på sträckan Lyckeberg-Persö. 

2, sätt upp motionsspårsmarkeringar. 

Eventuellt steg 2: 

Utred möjligheten till alternativ passering av Abborravik. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn har tillsammans med samhällsbyggnadssektorn 
utrett förslaget som ställts. Sammanfattningsvis anses förslaget vara välgrundat 
och kunna medföra fler positiva aspekter.  

Området vid Persö utvecklas ständigt med en aktiv ryttarförening och ett ökat 
intresse för friluftsliv, löpning, cykling och promenader har nyttjandet av såväl 
området som Höglandsleden i denna del ökat de senaste åren. Området är även 
ett naturligt rekreationsområde för boende i Lyckeberg. 

I samband med ombyggnationen av väg 40 mellan Eksjö och Nässjö kommer den 
nuvarande infarten via riksvägen att stängas och Trafikverket bygger och bekostar 
en ny infart till Persö via Forsgrensgatan i Lyckeberg.  

I samband med Trafikverkets byggnation har Eksjö kommun möjlighet att 
påverka standarden på den nya infartsvägen genom tillägg. En standardhöjning att 
ta beslut om är huruvida gatubelysning ska finnas på den nya vägen eller inte. Den 
nya sträckningen är separerad från Höglandsleden och belysningen skulle därför 
inte kunna nyttjas för båda sträckorna. Därför framkommer ett antal tydliga 
alternativ.  

Nedan redovisas översiktliga konsekvenser och investeringskalkyler. 
Driftkostnadsökningar är i nuläget inte medräknade. Driftkostnadsökningar 
redovisas som kostnadsindexökning inför varje års budgetarbete och medräknas 
efter eventuell åtgärd. Driftkostnaderna hanteras inom samhällsbyggnadssektorn. 

Alternativ 1: ”Belysning utmed Höglandsleden enligt medborgarförslaget” 

Belysning utmed Höglandsleden enligt medborgarförslaget är kostnadsbedömt till 
cirka 280 000 kronor.  

Summa: Cirka 280 000 kronor. 

Konsekvenser och genomförande av alternativ 1 
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Förslaget bedöms bidra till ökad trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i området. 
Förslaget kan även antas bidra till att fler besökare i området väljer att gå eller 
cykla. Genom att ha en högre nivå på Höglandsleden kan detta även ge en effekt 
av att fler gående och cyklister väljer denna sträcka utan biltrafik istället för den 
nya infartsvägen för biltrafik. Förslaget bedöms uppfylla de mest önskvärda och 
nödvändiga funktionerna till den lägsta investeringskostnaden.  

Genomförande bör ske först efter att Trafikverket har fastlagt och påbörjat den 
nya infartsvägen med anledning av samordning mellan projekten då 
Höglandsledens sträckning kan påverkas i projektområdets södra del.  

Alternativ 1 bedöms kunna genomföras antingen i delsträckor redan från 2022 
men förordas genomföras i sin helhet i samband med Trafikverkets åtaganden 
2023-2024.  

Finansiering av åtgärden förslås ske genom samhällsbyggnadssektorns 
investeringsbudget.  

Alternativ 2: ”Belysning utmed den nya infartsvägen” 

Belysning utmed den nya infartsvägen är kostnadsbedömt till 450 000 kronor. 

Summa: Cirka 450 000 kronor. 

Konsekvenser och genomförande av alternativ 2 

Förslaget bedöms bidra till ökad trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i området. 
Förslaget kan innebära att Höglandsleden hamnar i skymundan och att genomföra 
belysning endast på denna sträcka kan medföra fler konflikter mellan fordon, 
gående och cyklister den mörka tiden då fler kan antas välja den sträckning som 
har belysning.  

Genomförande sker i samband med att Trafikverket bygger den nya infartsvägen. 
Enligt Trafikverkets tidplan ligger åtgärden för genomförande 2023-2024.  

Finansiering av åtgärden förslås ske genom samhällsbyggnadssektorns 
investeringsbudget.  

Alternativ 3: ”Belysning på båda sträckorna” 

Belysning utmed Höglandsleden enligt förslaget är kostnadsbedömt till cirka 
280 000 kronor. 

Belysning utmed den nya infartsvägen är kostnadsbedömt till 450 000 kronor. 

Summa: Cirka 730 000 kronor. 

Konsekvenser och genomförande av alternativ 3 

Förslaget bedöms bidra till ökad trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i området. 
Förslaget kan även antas bidra till att fler besökare i området väljer att gå eller 
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cykla. Förslaget innebär den högsta nivån och ger goda förutsättningar för 
samtliga trafikslag att röra sig säkert i området.  

Genomförande sker i samband med att Trafikverket bygger den nya infartsvägen. 
Enligt Trafikverkets tidplan ligger åtgärden för genomförande 2023-2024.  

Finansiering av åtgärden förslås ske genom samhällsbyggnadssektorns 
investeringsbudget.  

Alternativ 5 ”Inga åtgärder” 

Om inga av ovanstående alternativ genomförs utökas inte belysningen. Förslaget 
innebär inga ökade kostnader och heller inga ökade värden för berörda invånare, 
besökare eller föreningar.  

 

Sammantaget förordar deltagande tjänstepersoner i hanteringen av detta 
medborgarförslag ”Alternativ 1” i enlighet med medborgarförslaget och föreslår 
därmed tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslå kommunfullmäktig att bifalla 
medborgarförslaget.  

Samhällsbyggnadsberedningen bereder ärendet till kommunstyrelsen angående 
ambitionsnivå kopplat till den nya infartsvägen. Kommunstyrelsen kommer ges 
möjlighet att hantera båda ärendena vid samma tillfälle och samordning mellan 
ärendena blir då tydlig.  

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-19 
Medborgarförslag från Tomas Riebring 2020-10-19 
Tjänsteskrivelse från Michael Wärnbring samhällsbyggnadssektornschef och Kim 
Forsman fritidsutvecklare 2021-04-13 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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TUB § 39 Budgetuppföljning per 2021-03-31 - 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/31 

 
Förslag till beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut   

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot budget med 2 105 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt 

att godkänna lämnad rapport. 

 

Ärendebeskrivning 
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2021 uppgår till 63 610 tkr. 
Sektorns driftutfall efter mars månad uppgår till 20 285 tkr, vilket motsvarar 32 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 25 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 65 870 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot 
budget med 2 105 tkr (-3,3 %).  
 
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2021 uppgår till 9 563 tkr. 
Sektorns investeringsutfall efter mars månad uppgår till 183 tkr, vilket motsvarar 2 
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 8 000 
tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 1 563 tkr. 
 
Nedan presenteras prognosavvikelse som är +/- 1 procent mot budget eller andra 
anmärkningsvärda aspekter.  

Allmän kultur 
Prognos: +7 tkr. 
Verksamheten har en oviss framtid framför sig med tanke på pandemin. 
Kommande månad finns det vissa kritiska datum som kommer avgöra om och 
vilka event som kommer kunna genomföras under 2021. Om dessa inte kan 
genomföras kommer verksamheten visa en större positiv avvikelse mot budget. 
Uppföljning av detta kommer till beredningen i maj. 
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Museet 
Prognos: -286 tkr motsvarande 7 procent mot budget. 
Verksamheten har 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. Våren och sommaren 2021 ser 
fortfarande oklar ut och verksamheten prognostiserar inte att nå hela 
intäktsökningen under 2021.  

Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt 
personalvakanser hålls vid möjlighet. 
 
Allmän fritid 
Prognos: +317 tkr motsvarande 3 procent av budget.  
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader då personal som annars arbetar på 
spelverket varit/är utlånade till Barn- och utvecklingssektorn. 
 
Anläggningar 
Prognos: -642 tkr motsvarande 5 procent av budget.  
Avvikelsen beror på intäktsbortfall på anläggningarna vilket är en följd av 
samhällssituationen med Covid-19.  
 
Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten och 
vakanser hålls. 
 
Campus i12 
Prognos: -1 539 tkr motsvarande 37 procent av budget. 
Verksamheten blev inte beviljad alla sökta utbildningar vilket leder till 
intäktsbortfall om ca 1 900 tkr. Planen var att undervisa sökta utbildningar 
tillsammans vilket skulle vara kostnadseffektivt. Eftersom alla utbildningar inte 
blev beviljade går det inte ha samundervisning vilket bidrar till att 
kostnadsbortfallet inte är i samma proportion som intäktsbortfallet. Skillnad från 
föregående prognos (100tkr) är att verksamheten har kunnat frångå ytterligare en 
del av Kaserngatan 12 vilket innebär minskad lokalkostnad.  
 
Åtgärder för bättre resultat:  
återhållsamhet inom verksamheten för att minimera kostnaderna. Verksamheten 
arbetar också kring att försöka minska OH-kostnader ytterligare.  
 

Prognos: +1 563 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 16 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 hela sin budget och har lagt upp en nogsam 
investeringsplan för året. Investeringsplanen kommer att följas upp vid varje 
budgetuppföljning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson sektorekonom, 2021-04-15 
Budgetuppföljning rapport, 2021-04-15 

      

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

TUB § 40 Internkontrollplan 2021 - Tillväxt- och 
utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/6 

Förslag till beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna internkontrollplanen för Tillväxt- och utvecklingssektorn 2021  

Ärendebeskrivning 
Internkontroll är ett verktyg för att följa upp att verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att det finns tillförlitlighet i finansiell 
rapportering samt att anpassning görs till gällande lagstiftning och förordningar.  

Eksjö kommun har ett fastställt regelverk för internkontroll och det är viktigt att 
den politiska nivån involveras i arbetet med den interna kontrollen. Utifrån detta 
har en diskussion förts på sammanträdet i mars om vilka områden som 
samhällsbyggnadsberedningen ska fokusera på i planen för intern kontroll 2021.     

I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige har fastställt 2000 (Kf 
§116) och reviderat 2006 (Kf §143), framgår att senast före april månads utgång 
varje år ska en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen 
upprättas. Planen ska antas av kommunstyrelsen.   

En internkontrollplan ska årligen tas fram. Den politiska involveringen och 
styrningen av internkontroll är viktig. Av den anledningen ska internkontroll 
behandlas vid olika sammanträdestillfällen. På sammanträdet i mars ska diskussion 
ske om vilka kontrollområden som bör ingå i planen. Utifrån diskussionen 
kommer tjänstepersoner att ta fram en bruttolista på en plan för den interna 
kontrollen som sedan ska besluta om på sammanträdet i april.  

För att säkerställa att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi 
använder Eksjö kommun COSO:s (Commitee of sponsoring of the treadway 
commission) ramverk, där det framkommer att det bör vara fokus på tre 
huvudområden inom den interna kontrollen:  

 Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
 Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
 Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 

 

För varje kontrollområde som föreslås ska området värderas utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys. Riskbedömning görs genom att värdera risken utifrån vilken 
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sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel. På sammanträdet i mars 
redovisades resultatet av 2020 års interna kontroll. Vid fastställande av 2021 års 
interna kontroll är det bra att göra en bedömning om föregående års 
kontrollområden är aktuella att även vara med i 2021 års plan eller om dessa 
områden ska ersättas av nya kontrollområden där risken för fel bedöms vara 
högre och konsekvensen om fel inträffar är större. 

Riskanalys 

 Osannolik: Risken är praktiskt taget obefintlig att ska uppstå 
 Mindre sannolik: Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
 Möjlig: Det finns risk för att fel ska uppstå 
 Sannolik: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

 
Väsentlighetsanalys 

 Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.  
 Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 
 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun. 
 Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

 
För kontrollen 2021 redovisas en bruttolista inom ovan nämnda kontrollområden. 
En risk och väsentlighetsanalys har gjorts för respektive punkt enligt matris 
nedan. Samtliga punkterna fanns med i 2020 års kontroll. Punkterna är: 
 
Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten 
 

 A. Granskning av utbetalning av bidrag fritidsavdelningen och 
kulturavdelningen. 

 B. Rapportering av delegationsbeslut 
 
Tillförlitlighet i finansiell rapportering 
 

 C. Kontroll av direktupphandlingar 
 
Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar 
 

 D. Att upphandling görs enligt LOU 
 
 
 
 
 

17



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson sektorekonom, 2021-04-16 
Bruttolista internkontrollplan 2021, Tillväxt- och utvecklingssektorn  

      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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TUB § 41 Kvalitetsrapport Vux i12 2020 
Dnr Tun 2021/42 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att notera informationen 

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

Samtliga områden som utvärderas tar avstamp ur läroplanens övergripande 
nationella mål och riktlinjer samt att fylla i utvärderingsformuläret är en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Kvalitetsrapporten för Vux i12 2020 gås igenom, vilket är ett av de underlag som 
skickas till skolinspektionen.  

Beslutsunderlag  
Kvalitetsrapport Vux i12 2020 
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TUB § 42 Handlingsplan Campus i12 
Dnr Tun 2021/33 

Förslag till beslut  
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till kommunstyrelsen 2021-05-04 komplettera handlingsplanen med åtgärder 
för en budget i balans med beräknade effekter av åtgärderna samt konsekvenser 
för verksamheterna, samt  

att redovisa en plan för uppföljning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att i samband med redovisningen av 
genomlysningen, del 2, redovisa ett kompletterat handlingsprogram för en budget 
i balans för verksamheten Campus i12.  
 
Kommunstyrelsen beslöt 13 april 2020 att genomföra de båda 
visualiseringsutbildningarna med start hösten 2021. Kommunstyrelsen beslöt även 
att nytt beslut för nya utbildningsgrupper inom visualisering med start ht 2022 tas 
i Kommunstyrelsen i januari 2022. 
 
Förvaltningen lämnar i april 2021 förslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen  
om att ansöka om utvecklingspedagog med start ht 2022. 
 
För att nå en budget i balans 2021 behöver hela sektorn ge förslag till 
besparingsåtgärder.  

Besparingsåtgärder som kommer genomföras på sektorn under 2021 är att 
avvakta nyrekryteringar i största möjliga mån och hålla vakanserna som redan 
finns. Campus i12 gör just nu en utredning för eventuellt kunna sänka sina OH 
kostnader med cirka 150.000 kr. Diskussionen är levande i sektorns ledningsgrupp 
för att hitta möjligheter att spara pengar och minska kostnader.  

Arbetet med uthyrning av lokaler är fortsatt intensivt vilket är en viktig del i att 
minska kostnaderna för sektorn. Del av Kaserngatan 12 är sedan slutet av 2020 
uthyrd till Nikaro. Annan del av Kaserngatan 12 är uthyrd till Atollen vilket 
innebär minskade hyreskostnader om ca 100.000 kr per år. Det finns ett stort 
intresse för lokaler i kommunen. 

Inför nyansökning av utbildningar på Campus i12 kommer en förkalkyl 
presenteras som påvisar att utbildningen är ekonomiskt gångbar. Därefter 
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kommer beslut tas i Kommunstyrelsen om Campus i12 ska ansöka om 
utbildningen eller inte.  

I genomlysningen framkom att åtgärder som kan påverka det ekonomiska 
resultatet är att arbeta med mer egenanställda lärare, att överföra IT-tjänster till 
HIT och att se över lednings- och stödpersonal. Att använda egenanställda lärare 
blir främst en effekt för behandlingspedagogutbildningarna då det krävs 
specialkompetens som inte finns på kommunen, för huvudämnena på 
visualisering. Dialogen med sociala sektorn angående lärarresurs för 
behandlingspedagogprogram kommer intensifieras under 2021.  

En dialog har påbörjats med HIT angående överföring av IT-tjänster. En 
övergång till HIT följer kommunens policy, men kommer sannolikt inte att 
innebära större kostnadsminskningar. Timpriset hos HIT ligger ca 20% högre hos 
HIT än nuvarande leverantör och en kompetensöverföring av nuvarande 
avancerade systemupplägg från en leverantör till en annan innebär också en 
dubbel kostnad under en överlämningsperiod. En prisbild kring detta kan 
presenteras till budgetprocess steg 2. 

En översyn av lednings- och stödpersonal föreslogs av genomlysningen samt på 
kommunstyrelses möte den 13 april 2021 då det beslutades att ge förvaltningen i 
uppdrag att presentera en organisation för att fullfölja tagna beslut och 
rekommendationer. En organisation för att fullfölja tagna beslut och 
rekommendationer redovisas i Tillväxt- och utvecklingsberedningen och i 
Ledningsutskottet i juni 2021.  

Yrkande 

Under Tillväxt- och utvecklingsberedningens överläggning yrkar Maria Havskog 
(C) att till kommunstyrelsen 2021-05-04 komplettera handlingsplanen med 
åtgärder för en budget i balans med beräknade effekter av åtgärderna samt 
konsekvenser för verksamheterna, samt  

att redovisa en plan för uppföljning. 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med tillväxt- och 
utvecklingsberedningens godkännande proposition på Maria Havskogs (C) 
yrkande mot avslag. 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar i enlighet med yrkandet.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna, tillväxt- och utvecklingssektorchef, 
2021-04-16 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30 
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Utdrag:  
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
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TUB § 43 Ansökan till Yrkeshögskolan, 
Utvecklingspedagog - Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
Dnr Tun 2021/45 

Förslag till beslut  
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Tillväxt- och utvecklingssektorn i uppdrag att tillsamman med Jönköping 
University söka Yrkeshögskoleutbildningen, Utvecklingspedagog - 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med start Hösten 2022.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningar inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har 
alltid varit en viktig del i Campus i12:s utbildningsprofil då behandlingshem är den 
näringen som har högst andel privatanställda i kommunen. 
 
Hösten 2020 ansökte Campus om två utbildningar med NFP-profil, 
Behandlingspedagog och Utvecklingspedagog, myndigheten beviljade dock endast 
Behandlingspedagog. Campus avser att göra ett nytt försök då de invändningar 
som myndigheten hade nu är åtgärdade. Anledningen till att Campus söker igen är 
att dessa två utbildningar kompletterar varandra och delar innehåll vilket gör 
utbildningarna mer kostnadseffektiva samtidigt som de svara mot marknadens 
behov. Behandlingspedagogers framtida arbetsplatser är HVB-hem och SiS- 
institution medan Utvecklingspedagoger vänder sig till skola och LSS med den 
gemensamma nämnaren att båda tar sin utgångspunkt i problematik kopplat till 
NPF diagnos. 
 
Intäkt per student och år är 3 967 kr antaganden nedan bygger på 20 platser/start 
och ett avhopp på 10 procent. Fram till augusti 2026 kommer utbildningen att 
generera ett överskott på 1 127 tkr. Överskottet beror främst på att 
Behandlingspedagogutbildningen redan tar kostnader för lokaler och 
utbildningsledning med mera. Vid ett godkännande från Myndigheten för 
Yrkeshögskolan kommer kostnaderna att fördelas mellan utbildningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Anders Nermo, utbildningschef Campus i12, 2021-04-15  
________________________________________________________ 
Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Utbildningschef Campus i12
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TUB § 44 Biblioteket - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Eksjö stadsbibliotek har öppet med anpassad lokal efter rekommendationer och 
med ett begränsat antal besökare på 15 personer. Det har fungerat bra och 
besökare har haft förståelse samt varit tacksamma att biblioteket varit öppet. Fler 
lånar böcker nu än tidigare, många digitalt, men även fler som hämtar böcker 
utanför biblioteket.  

Eksjö stadsbibliotek var med i årets digitala variant av SmåLit som ägde rum 1-6 
februari. Arrangörerna för festivalen var Eksjö, Tranås, Värnamo och Jönköping. 
Programmet bestod bland annat av författarmöten, föreläsningar, workshops, 
digital bokvägg samt en rumslig på Jönköpings stadsbibliotek. Statistik från 
festivalen: 

 6869 besökare  
 24 programpunkter 
 60 medverkande 
 42 utställare 
 45 personal 
 Genomsnittstid per besökare 27,15 min 
 Flest som tittade via datorn, 2417 besökare 
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TUB § 45 Budget 2022-2023, verksamhetsplan 
2024 – förvaltningsram 
Dnr Tun 2021/43 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett 
utgiftstak i juni. Inför det ska sektorerna presentera underlag till 
budgetberedningen i april.  

Tillväxt- och utvecklingssektorchef och sektorekonom informerar i ärendet och 
beskriver tillväxt- och utvecklingssektorns förslag till underlag som ska lämnas 
vidare till budgetberedningen.  
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TUB § 46 Näringslivsinformation 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Näringslivsenheten har fått beviljat nytt projektstöd för, ”Digitalisera flera – för 
en hållbar framtid”. Målet är att stärka företagare i handeln och besöksnäringen. 
Syftar till att locka fler potentiella kunder/besökare till kommunen och simulera 
en levande handel som följer med i utvecklingen utifrån kunderna/besökarens 
efterfrågan.  

Vidare informerar näringslivsavdelning om: 

 Ny Yrkesutbildning för sågverksoperatörer.  
 Status om tjänsten Näringslivsutvecklare med etableringsansvar. 
 Utvärdering ”Möt din lokala politiker”. 
 Uppdatering kring projektet ”Attraktiv industri. 
 Status om ”Företagsklimat i toppklass” – upphandlingsenhetens 

leverantörsregister, enkla instruktionsfilmer om upphandling med mera. 
 Besöksnäringsstrategi, Hemesterambassadörer, digitala träffar inför 

sommaren. 
 Avtal är nu signerats mellan Emilkraften och näringslivsenheten.   
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TUB § 47 Mötesstugan - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Målet med mötesstugan är att antalet individer som uppbär försörjningsstöd 
minskas, skapa mötesplatser som kortar vägen till arbete eller studier samt utöka 
HIA:s SE-modell med språkstödsvägar.  

Progressionen ser ut som följer, fas 1, språk och arbetsträning, fas 2, studiebesök 
och fas 3, formulera sina idéer.  

De individer som erbjuds vara med i projektet tas fram av HIA, SFI och 
arbetsförmedlingen. Tanken var att erbjuda 100 personer medverkan i projektet 
men det blir svårt att nå upp till, så en ändringsanmälan kommer skickas in inom 
kort.  

Projektet pågår i 2 år och är nu i slutet av analysfasen, med att identifiera individer 
och hur projektet bör genomföras. Snart går de in i genomförandefasen med 
språkpraktikplatser, individuella aktiviteter och entreprenörskap. Sist kommer 
rapporten med summering, utvärdering och resultat.  
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TUB § 48 Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Fritidchef 

Aktivitetsbidrag  
 
Aktivitetsbidrag 10 kr/deltagaraktivitet Dnr Tun 2021/38 
26 föreningar har ansökt 
Ansökt 281 136 kr, beviljat 281 136 kr 
Delegationsbeslut: 2021-04-09 
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