
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-04-22

Sammanträde med Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Plats och tid Stadshuset, Kf-salen kl. 08:30-12:00

Beslutande
Ledamöter Maria Havskog (C), ordförande

Annelie Sjöberg (M), vice ordförande
Magnus Berglund (KD)
Mikael Andreassson (S)
Johan Andersson (S)

Tjänstgörande ersättare  Jürgen Beck (V) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S)
 Erik Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C)  
 Kristina Carlo (M) tjänstgörande ersättare för Annelie Sjöberg (M) § 31

Övriga närvarande 
Ersättare Magnus Kullberg (KD) § 31

Jes Suhr (M) 
Mats Svensson (SD)
Kristina Carlo (M) § 25-30, 32-40

Tjänstemän Karolina Eriksson, sekreterare
Nina von Krusenstierna, sektorchef
Thomas Hanzén, kulturchef §§ 28, 34-35
Stefan Hallberg, fritidchef §§ 31-32
Marie Brask, näringslivchef §§ 27, 29, 36-37
Ida Fredman, affärsutvecklare § 37
Lise Rundén, sektorekonom §§ 26, 30, 38
 

Utses att justera Mikael Andreasson (S)

Justeringens plats Förvaltningshuset, Eksjö kommun 2020-04-27 Paragrafer 25-40
och tid kl. 11:30

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Karolina Eriksson

Ordförande   ……………………………………………
Maria Havskog

Justerande   …………………………………………….
Mikael Andreasson (S)
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Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Sammanträdesdatum 2020-04-22

Förvaringsplats 
för protokollet Förvaltningshuset, Tillväxt- och utvecklingssektorn

Datum då anslag 2020-04-28 Datum då anslag 2020-05-26
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Karolina Eriksson
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 25 Godkännande av föredragningslistan 4

§ 26 Budgetuppföljning Tillväxt- och utvecklingssektorn 2020-03-31 2020/28 5 
- 
6

§ 27 Ansökan UngDrive 2020 2020/48 7

§ 28 Kulturpris 2020 2020/40 8

§ 29 Kamprads stiftelse - bidrag 2020/46 9 
- 
10

§ 30 Internkontrollplan 2020 2020/42 11

§ 31 Detaljplan på samråd - Storegårdsområdet - Eksjö kommun - remiss 2019/180 12 
- 
13

§ 32 Nya öppettider Spelverket 2020/41 14

§ 33 Idéburet Offentligt Partnerskap med Folkuniversitetet - Information 15 
- 
16

§ 34 Kultur på distans - information 17

§ 35 Musik på museigården -information 18

§ 36 Etableringar i Eksjö - information 19

§ 37 Pop up Butik - information 20

§ 38 Budget 2021-2023 - information 2020/43 21

§ 39 Tillväxt- och utvecklingssektorns Pandemiplan 2020/45 22

§ 40 Kommunens krisledningsstab - information 23
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EKSJÖ KOMMUN

Tillväxt- och utvecklingsberedningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-04-22

TUB § 25 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning 
Ärende om Idéburet Offentligt Partnerskap med Folkuniversitetet - information, 
tillkommer
Ärende Tillväxt- och utvecklingssektorns pandemiplan, tillkommer
Ärende Familjen Kamprad stiftelse – bidrag, tillkommer
Ärende Detaljplan på samråd – Storegårdsområdet – Eksjö kommun – remiss, 
tillkommer
Ärende Kommunens krisledningsstab – information, tillkommer
Ärende Anmälningsärenden, utgår
Ärende Inbjudningar, utgår 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 26 Budgetuppföljning Tillväxt- och 
utvecklingssektorn 2020-03-31
Dnr Tun 2020/28

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ
avvikelse mot budget med 3 621 tkr,

att notera åtgärder kommer vidtas per verksamhet beskrivna utifrån
tjänsteskrivelsen, samt

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning 
Sektorns driftutfall efter mars månad är 16 885 tkr, vilket motsvarar
27 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 25 procent.
Sektorns helårsprognos för driften är 65 240 tkr, vilket innebär en
negativ avvikelse mot budget med 3 621 tkr.

- Sektorsövergripande prognostiserar ingen avvikelse mot
budget.

- Allmän kulturverksamhet, kulturskola, bibliotek prognostiserar
ingen avvikelse mot budget.

- Museet prognostiserar en negativ avvikelse med 390 tkr
motsvarande 9 procent mot budget.

- Fritidsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse med
285 tkr motsvarande 1 procent av budget.

- Näringslivsverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot
budget.

- Vuxenutbildningarna prognostiserar en negativ avvikelse med
2 946 tkr mot budget motsvarande 21 procent av budget.

Sektorns investeringsutfall efter mars månad är 170 tkr, vilket
motsvarar 2 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för
investeringarna är 6 859 tkr vilket motsvarar ett överskott mot
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

budget med 679 tkr.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-17 
Budgetuppföljning rapport 2020-04-17

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Ekonom
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 27 Ansökan UngDrive 2020
Dnr Tun 2020/48

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att 47 000 kr tas ur oförutsett för att ge totalt 12 ungdomar möjlighet att delta i 
sommararrangemanget UngDrive.

Ärendebeskrivning 
I sommar erbjuds ungdomar runt om i regionen möjligheten att delta i UngDrive. 
Regionen finansierar hälften av kostnaderna upp till 12 deltagare. 

Ung Drive innebär att ungdomar att med stöttning och hjälp av riktiga företagare 
och entreprenörer få driva sin egen affärsidé som sommarjobb. Projektet startar 
med en utbildningsvecka där företagarna och entreprenörerna delar med sig av 
diverse tips, kunskaper och erfarenheter till deltagarna för att göra dem redo för 
sommaren. Ung Drive riktar sig till ungdomar i nionde klass eller som går första 
eller andra året på gymnasiet. Näringslivsenheten har ett nära samarbetet med 
skolans UF-elever/lärare vilket lett till att många ungdomar är intresserade av att 
driva eget företag. Att driva eget företag på sommaren är ett alternativ till 
traditionella sommarjobb.

Söktrycket 2019 var högt och 35 elever i Eksjö kommun sökte plats till UngDrive. 
Med anledning av det extra intresset från Eksjö så tillsköt UngDrive ytterligare en 
plats med egna medel. Totalt 13 ungdomar utbildades och startade eget företag 
under sommaren 2019. 

Förra årets kostnader finansierades genom statliga lovmedel och Region 
Jönköpings län. Statliga lovmedel uteblir 2020 och UngDrive kan därför inte 
finansieras med dessa medel. Ansökan 2020 avser kostnader till Omnes media 
som driver projektet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-31

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Näringslivschef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 28 Kulturpris 2020
Dnr Tun 2020/40

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att utse föreslagen person/förening till årets kulturpristagare 2020.

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 vem eller vilken förening beredningsgruppen föreslagit till 
2020 års kulturpristagare.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Kulturpris 2020, Thomas Hanzén 2020-04-20
Kulturpristagare genom åren 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Kulturchef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 29 Kamprads stiftelse - bidrag
Dnr Tun 2020/46

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att starta planering av projektet, samt

föreslå kommunstyrelsen besluta

att genom Näringslivsavdelningens utse en projektgrupp enligt 
ärendebeskrivningen att genomföra projektet.

Ärendebeskrivning 
Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att anslå tio miljoner kronor inom 
stiftelsens tre olika profilområden: Att öka äldres livskvalitet, stödja lokala 
entreprenörer och satsa på utbildning.

Familjen Kamprads stiftelse har avsatt 500 000 kr till tre kommuner som har 
möjlighet att delta i pilotprojekt. 

Vimmerby, Växjö och Eksjö kommun har erbjudits att delta i pilotprojekt där 
utveckling, kreativitet och entreprenörskap står i centrum. I de olika 
pilotprojekten ska de tre kommuner hitta metoder som gynnar - och kanske 
räddar - de hårt drabbade företagen och samtidigt öka livskvalitén för äldre i 
riskgrupperna. Man vill med denna summa hjälpa de hårt drabbade företagen 
inom handel, restaurang och besöksnäringsbranschen.

En styrgrupp bestående av representanter från Eksjö kommun varav en 
representant från Tillväxt- och utvecklingsberedningen, målgruppen/sociala 
sektorn, företag inom handeln, besöksnäring och entreprenörer inom landsbygden 
tillsätts. Processledare utses från Tillväxt- och utvecklingssektorn.

Styrgruppen i samarbete med processledare kommer gemensamt att prioritera 
aktiviteter/insatser och planera upp projektinnehåll, med huvudsyfte att på bästa 
sätt främja lokala entreprenörer, handeln och öka livskvalitén för framför allt äldre 
i kommunen.

Utvecklingsprojektet påbörjas 22 april och ska vara slutredovisat 30 juni och avser 
insatser som kombinerar entreprenörskap med minskad isolering för äldre. Eksjö 
kommun har fria händer att utforma innehållet i projektet. Projektet redovisas 
löpande till Kampradstiftelsen och Tillväxt- och utvecklingsberedningen.

Syftet med utvecklingsprojektet är att ge handel och besöksnäringen en 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

vitamininjektion, få medial uppmärksamhet och ge lokalbefolkningen en insikt i 
hur viktigt det är med en levande handel. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Tidslinje  

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Tillväxt- och utvecklingsberedning
Näringslivschef
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 30 Internkontrollplan 2020
Dnr Tun 2020/42

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna internkontrollplan 2020.

Ärendebeskrivning 
Syftet med internkontrollen är att följa upp om verksamheten är effektiv och 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt därför genomförs kontroller att rutiner och lagar 
inom vissa områden följs. Eksjö kommun har fastställt regelverk för den interna 
kontrollen. Kontrollen ska beröra tre områden, effektivitet och ändamålsenlighet i 
verksamheten, tillförlitlighet i finansiell rapportering samt anpassning till gällande 
lagstiftning och förordningar. Kontrollen sker inom den egna verksamheten.

Tillväxt- och utvecklingsberedningen diskuterade internkontrollen vid sitt möte i 
mars.

För kontrollen 2020 redovisas ett antal angelägna områden inom ovan nämnda 
kontrollområden. En risk- och väsentlighetsanalys har gjorts för respektive punkt. 
Några av kontrollerna fanns även med 2019. Punkterna är:

Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten

- Granskning av utbetalningar av bidrag (fritids- och kulturavdelning).
- Kontroll av rapportering av delegationsbeslut.

Tillförlitlighet i finansiell rapportering

- Kontroll av direktupphandlingar.

Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar

- Kontroll av att upphandling görs enligt lagen om offentlig upphandling.

Beslutsunderlag 
Internkontroll 2020, bruttolista 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 31 Detaljplan på samråd - 
Storegårdsområdet - Eksjö kommun - remiss
Dnr Tun 2019/180

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att motsätta sig ändring av detaljplan för Storegårdsområdet, del av Storegården 
1:1 i Eksjö stad, mot bakgrund av nedanstående tjänsteskrivelse

Ärendebeskrivning 
Storegården 1:1 är idag planlagt för rekreation och idrott enligt gällande detaljplan. 
Ser man utvecklingen i området över tid så har det exploaterats för detta ändamål 
i etapper under ett antal år. Den exploatering som skett senast har framförallt 
gjorts mot bakgrund av att det saknats arenor för icke föreningsorganiserad idrott 
och motion, så kallad spontanidrott. Detta är ett viktigt komplement till de arenor 
som finns för det organiserade idrottandet där det i dagsläget inte finns något 
större utrymme för allmänheten att spontan idrotta. Trenden i samhället är att det 
pågår en strömning från föreningsidrottande mot spontanidrottande, vilket sker 
helt på den enskildes egna villkor. Den strömningen är en av orsakerna till att 
rådande detaljplan behöver kvarstå för att kunna utveckla och bygga ut de 
möjligheterna i centrala Eksjö.

Vi ser också en diversifiering av det organiserade idrottandet. Nya idrotter 
etableras och kräver ytor för utövande. Här är Storegården 1:1 också av stor vikt 
för nyetablering av idrottsarenor för organiserad idrott. Med det nya förslaget på 
detaljplan så omöjliggörs ytterligare etableringar öster om den fotbollsplan som 
idag utgör idrottsområdets östra gräns. Med tanke på de protester som 
framkommit från hyresgäster i Portalen så kommer inga nyetableringar av 
idrottsanläggningar vara genomförbara om man bebygger även Storegården 1:1 
som ligger ännu närmare idrottsområdet. Det finns redan en viss risk att befintlig 
verksamhet kan komma att påverkas negativt på grund av konflikter mellan 
verksamhetsutövare och boende i Portalen när det krävs ljuddämpande åtgärder 
och krav på att verksamhet måste ske på bestämda tider.

Vidare så är den långsiktiga planen från fritidsavdelningens sida, med det centrala 
idrottandet i Eksjö stad, att skapa ett sammanhållet område för rekreation och 
idrott hela vägen från Vattenledningsparken, via Storegårdsområdet, campingen, 
elljusspåret/frisbeegolfen, koporten och ända upp till Skidstugeområdet. 

Slutsatsen är att området som är föremål för ändrad detaljplan är av stor vikt för 
den fortsatta utvecklingen av rekreations- och idrottsmiljöer för att möta 
framtidens behov. Skulle området bebyggas med bostäder skulle det omöjliggöra 
vidare utveckling i området och dessutom hota redan befintlig verksamhet.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samrådstid för ändring av detaljplan för Storegården 1:1 är 30 mars till 23 april 
2020. Under denna tid skall intressenter lämna yttranden om det förslag som 
föreligger. (bilaga 1 och 2). 

Tillväxt- och utvecklingsnämnden har tidigare behandlat ärendet Tun § 127 
Detaljplan på samråd – Storegårdsområdet – Eksjö kommun- remiss, 2019-11-13. 
Tillväxt- och utvecklingsnämnden är liksom då enig om att rådande detaljplan 
skall gälla för området, som idag är planlagt för rekreation och idrott. 

På dagens sammanträde informerar fritidschef om förslag till yttrande som bifogas 
det direktjusterade beslutet. 

Beslutsunderlag 
Plankarta A1 
Samråd- plan- och genomförandebeskrivning
Tjänsteskrivelse 2020-04-17 

Utdrag: 
Samhällsbyggnadssektorn
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 32 Nya öppettider Spelverket
Dnr Tun 2020/41

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Spelverket har under en längre period märkt att ungdomarna lämnar 
verksamheten tidigare än förr på kvällarna. I princip har alla lämnat vid klockan 
19.30. Av den anledningen anser undertecknad inte det nödvändigt för personal 
att sitta ensamma på Spelverket utan ungdomar.

Ny stängningstid föreslås vara klockan 20.00, jämfört med nuvarande klockan 
21.00. Detta genererar naturligtvis i extra tid för personal att utnyttja tiden på 
annat sätt. Utnyttjandet bör läggas på verksamheten att fördela. Planen i dagsläget 
på grund av rådande Covid-19 epidemi är att lägga mer tid ute på stan för att ha 
koll på ungdomarnas rörelsemönster.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-09
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 33 Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal 
med Folkuniversitetet - Information
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att uppdra sektorchef utreda möjlighet till utökade öppettider via 
Folkuniversitetet, samt 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår ledningsutskottet besluta att godkänna avtalstecknande 
mellan Folkuniversitetet och Eksjö kommun samt att tillsätta 120 000 kronor från 
Integrationsfonden. 

Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap med Folkuniversitetet är att skapa ett 
långsiktigt hållbart Eksjö kommun genom att stärka samspelet mellan den 
offentliga och idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den 
idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och 
mål. IOP tillvaratar de ideellt verkande krafter som finns i kommunen, som ett 
komplement till Eksjö kommuns egna verksamheter.

Genom partnerskapet samverkar parterna i att skapa möjlighet för utrikesfödda 
med låga kunskaper i svenska språket, att komma närmare arbetsmarknaden samt 
att känna delaktighet i civilsamhället. Detta görs genom Folkuniversitets 
aktivitetsbaserade verksamhet för utlandsföddas praktiska språkträning på 
basnivå. 

I detta avtal beskrivs en praktikverksamhet inom avtalsramarna vilken utgör ett 
exempel på hur partnerskapet effektuerar avtalet. Praktikverksamheten omfattar 
utbildning och praktik inom caféverksamhet i Toppstugan i Ingatorp, vilket 
möjliggör ökad turism genom Ingatorp under verksamhetens period (v 23-v.33). 

För att öka öppettider ytterligare, och därmed öka attraktiviteten för turismen och 
besöksnäringen, erbjuder Tillväxt och Utvecklingssektorn handledare som kan 
stötta ferieungdomar i caféet som komplement till praktikverksamheten. 
Omfattning tas fram i dialog med Folkuniversitetets verksamhetsledare. Beroende 
av deltagarnas mått av självständigt arbete, ges möjlighet att även bemanna upp 
fikaförsäljning vid Långanässjön under perioden.

Tidigare cafévärdar har dragit tillbaka sitt intresse för att driva café i Toppstugan, 
Ingatorp, under sommaren. Läget har stor vikt för turismen och för att locka fler 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

besökare till besöksnäringen i regionen. Samtidigt finns behov av utlandsfödda att 
få ökad kontakt med civilsamhället samt att ta arbetspraktik och språkpraktik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 34 Kultur på distans - information
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
På Eksjö kommuns hemsida finns det nu möjlighet att uppleva kultur hemifrån. 
Att stanna inne ska inte vara ett hinder för att uppleva kultur. Med en 
mobiltelefon, surfplatta eller dator så finns möjligheten att ta del av flera olika 
kulturaktiviteter på distans. 

Via länkar på hemsidan kan man ta del av kulturarrangemang inom dans, teater, 
film, musik, ljudböcker och e-böcker med mera. Det går även att lämna tips på 
andra kulturaktiviteter till kulturavdelningen via hemsidan.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 35 Musik på museigården -information
 

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Arrangemanget Musik på museigården är bokat till den 7, 14, 21 och 28 juli på 
museigården. Kulturavdelningen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och kommer ge besked den 27 maj om Musik på museigården blir av eller inte. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 36 Etableringar i Eksjö - information

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Näringslivsavdelningen har gjort en sammanställning av Coronaanpassningen 
inom handeln. De har tillfrågat all handel vilka åtgärder de vidtagit för att 
kunderna ska ha bästa möjliga förutsättningar att handla utan att bli smittade.

Handeln har det svårt nu, men inte alla. Butikerna märker att människor är sugna 
på att handla och att de ”smyger” in. Eksjö handel har startat en Facebook-sida 
och arbetar aktivt för att locka fler kunder till butikerna. Handeln är trotsallt 
hoppfull och tror att sommarhandeln kommer bli bra. 

Det kommer stå tomma lokaler framöver, vilket näringslivsavdelningen varit 
medvetna om redan innan Covid-19.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 37 Pop up Butik - information
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Flera Höglandsföretagare har nappat på idén att driva fysisk butik i en pop up-
butik i Gamla stan.

Swedish Mini Design tillsammans med Rag2Rug och Creative living öppnade den 
8 april på Storgatan 29A i Eksjö. I butiken hittar du barnkläder och andra unika 
barnprodukter till handvävda mattor, väskor och korgar samt snygga 
inredningsdetaljer i stål.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 38 Budget 2021-2023 - information
Dnr Tun 2020/43

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Sektorschefen och sektorsekonomen informerar om förutsättningarna inför
budget 2021-2023. Kommunfullmäktige ska fastställa ett utgiftstak i juni.
Sektorerna ska inför det presentera underlag till budgetberedningen. I underlaget
ska följande tre delar presenteras:
 - Behov för oförändrad kvalitet jämfört med fastställd budget 2021.
 - Behov för ökad ambition.
 - Möjliga effektiviseringar och minskad ambition. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 39 Tillväxt- och utvecklingssektorns 
Pandemiplan
Dnr Tun 2020/45

Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning

En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i 
stora delar av världen. Det innebär ofta stora konsekvenser för vårt samhälle. 

Syftet med pandemiplanerna i Eksjö kommun är att fastställa vilken lägsta 
acceptabla nivå av personal som krävs för att upprätthålla de mest prioriterade 
verksamheterna inom respektive sektor. Målet med pandemiplanerna i Eksjö 
kommun är att möjliggöra en konkret prioriteringslista med omfördelning av 
personal till de verksamheter som mest behöver det vid en viss tidpunkt. Detta 
sker i först hand inom respektive sektor och i andra hand på en 
kommunövergripande nivå.

Tillväxt- och utvecklingssektorn har upprättat pandemiplan för sektorn, daterad 
2020-04-15.

Beslutsunderlag 
Pandemiplan 2020_1.0
Tjänsteskrivelse 2020-04-15

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Säkerhetsamordnare
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2020-04-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TUB § 40 Kommunens krisledningsstab
  

Beslut 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
26 mars aktiverades kommunens krisledningsstab. Stabens uppgift är att samordna 
kommunens arbete kring covid-19. Staben fördelar arbetsuppgifter, arbetar fram 
åtgärder, bereder ärenden till beslut till chef eller politik, sammanställer lägesbild, 
analyserar nuläget och planerar för ett förvärrat läge. 

Kommunens arbete utgår från folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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