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TUB § 54 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
Ärendebeskrivning

Ärende Anmälningsärende, utgår
Ärende Inbjudningar, utgår
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TUB § 55 ESF-projekt, språkstugan
Dnr Tun 2020/24
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedning förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
att tillskjuta 200 000 kronor i kontanta medel från integrationspotten som
medfinansiering till projekt Språkstugan.
Ärendebeskrivning
Projekt Språkstugan syftar till att utlandsfödda män och kvinnor, som befinner sig
långt från arbetsmarknaden och som har svårigheter med svenska språket,
kommer närmare arbetsmarknaden eller studie. Projektet skapar en påbyggnad till
Sociala sektorns modell hos Hälsa integration och arbete (HIA). Påbyggnaden
handlar om att deltagarna ska lära sig bättre svenska, få ökat engagemang och
självkänsla genom att själva driva aktiviteter få insikt i entreprenörskap och ur det
går till att starta företag, samt få bättre kontakt med företag och föreningar och
göra språkpraktik.
Projektet ökar samverkan och transparensen mellan integrationsfrämjande
aktörer, civilsamhället, kommunen och arbetsgivare.
Projektet drivs och ägs av Eksjö kommun under perioden 2020-08-03 till och med
2022-12-31. Projektansökan lämnades in den 9 mars 2020 och prioriterades av
Strukturfondspartnerskapet 6 juni 2020. Total projektkostnad är 5 863 883 kronor
varav 53% är medfinansiering. Av dessa är 200 000 kronor kontanta medel och
resterande belopp i tid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-11
Utdrag:
Kommunstyrelsen
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TUB § 56 Tillägg i delegationsordning Tillväxtoch utvecklingssektorn - Elitbidrag
Dnr Tun 2020/64
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tillägget Elitbidrag i delegationsordning Tillväxt- och
utvecklingssektorn
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (KL) 3 kap 10 § får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i
fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Principiellt viktiga ärenden eller ärenden av större vikt får ej delegeras. Vilka
ärendegrupper detta främst gäller framgår av 3 kap 9 § KL.
Tillväxt- och utvecklingssektorn föreslår ett tillägg i delegationsordningen, beslut
om Elitbidrag och att det delegeras till avdelningschef likt bidragsfördelning för
stödbidrag, arrangemangsbidrag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag och
investeringsbidrag.
Beslutsunderlag
Tillägg Delegationsordning TUB-elitbidrag
Tjänsteskrivelse 2020-06-04
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorchef
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TUB § 57 Budgetuppföljning 2020-05-30 Tillväxtoch utvecklingssektorn
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 2 467 tkr,
att notera åtgärder kommer vidtas per verksamhet beskrivna utifrån
tjänsteskrivelsen, samt
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning


Sektorns driftutfall efter maj månad är 23 805 tkr, vilket motsvarar 38
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 42 procent. Sektorns
helårsprognos för driften är 64 474 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse
mot budget med 2 467 tkr.
-

Sektorsövergripande prognostiserar ett överskott på 74 tkr
motsvarande 3 procent av budget.

-

Allmän kulturverksamhet prognostiserar ett överskott på 236 tkr
motsvarande 6 procent av budget.

-

Kulturskola och bibliotek prognostiserar ingen avvikelse mot
budget.

-

Museet prognostiserar en negativ avvikelse med 322 tkr
motsvarande 7 procent mot budget.

-

Fritidsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 145
tkr motsvarande 0,6 procent av budget.

-

Näringslivsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 71
tkr motsvarande 2 procent av budget.

-

Vuxenutbildningarna prognostiserar en negativ avvikelse på
671 tkr motsvarande 19 procent av budget.
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Sektorns investeringsutfall efter maj månad är 216 tkr, vilket motsvarar 3
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är
6 177 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 1 621 tkr.
Utredning
Sektorsövergripande
Prognos: +74 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3 procent.
Avvikelsen beror på minskade personalkostnader med anledning av vakans i fem
månader.
Allmänkultur
Prognos: +236 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6 procent.
Avvikelsen beror på minskade kostnader för arrangemang under sommaren.
Museet
Prognos: -322 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 7 procent.
Avvikelsen beror på att de förväntade och planerade intäkterna troligtvis inte kan
realiseras, delvis med anledning av coronapandemin.
Åtgärder för bättre resultat:
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten.
Fritidsverksamheten
Prognos: +145 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,6 procent.
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader under andra halvåret. Vikarier
kommer inte att tillsättas i så stor omfattning.
Näringslivsverksamheten
Prognos: +71 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2 procent.
Avvikelsen beror på högre intäkter än budget, dels med anledning av ersättning
från Regionen för projekt.
Vuxenutbildningarna
Prognos: -2 671 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 19 procent.
Avvikelsen beror på att flyktingschablonen enligt prognosen blir 1 200 tkr lägre än
budget. Den största avvikelsen avser lokalkostnader inom Campus i12 som är ca 1 800 tkr.
Åtgärder för bättre resultat:
De åtgärder som vidtas är effektiviseringar och samordningar inom administration
med lägre bemanning, konsultkostnader. Arbete pågår även att i möjligaste mån
hyra ut de tomma lokalerna.
Tillväxt- och utvecklingssektorns investeringsbudget är 7 798 tkr inklusive
överföringar från 2019. Sektorns investeringsutfall efter maj månad är 216 tkr.
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Sektorns helårsprognos för investeringarna är 6 177 tkr vilket motsvarar en
avvikelse mot budget på 1 621 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-11
Budgetuppföljning rapport 2020-06-11
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Ekonom
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TUB § 58 Kamprads stiftelse - bidrag
Dnr Tun 2020/46
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar
att notera informationen
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 ny tidsplan för projektet gås igenom. Medborgarna får tycka till och komma
med förslag och bra idéer hanteras av styrgruppen för förberedelser och beslut.
Beslutsunderlag
Tidsplan till TUB 2020-06-17
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TUB § 59 Vuxenutbildningen öppnar upp information
Dnr
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar
att notera informationen
Ärendebeskrivning
Den 29 maj meddelade Folkhälsomyndigheten beslutet att dra tillbaka
rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni 2020.
Enligt Folkhälsomyndighetens sammanställda statistik och det aktuella kunskapsläget om covid-19 utgör barn och unga under 19 år en mycket liten andel av de
bekräftade covid-19-fallen. De som arbetar inom gymnasieskolan har inte
diagnostiserats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det
innebär att gymnasieskolorna kan återgå till ordinarie verksamhet vid
terminsstarten i höst. Men det är viktigt att skolorna fortsätter vidta åtgärder för
att minska smittspridning, till exempel genom att





undvika att samla större elevgrupper om det är möjligt
undvika trängsel
förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt
erbjuda goda möjligheter att tvätta händerna.

Efter beslut i krisledningsnämnden 2020-06-16, § 5, återgår Vuxenutbildningen till
ordinarie undervisning från och med 2020-06-16.
Beslutsunderlag
Krisledningsnämnden 2020-06-16 § 5
Tjänsteskrivelse 2020-06-09
Krisledningsnämnden 2020-03-17 § 3
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TUB § 60 Uthyrning Spelverket till föreningen
Teatertolvan
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar
att notera informationen
Ärendebeskrivning
Fritidsavdelningen skriver ett andrahandsavtal med föreningen Teatertolvan för
uthyrning av delar av Spelverket.
Föreningen Teatertolvan har inkommit med ett önskemål om att hyra delar av
Spelverket för att inrymma sin verksamhet i en fast lokal. Idag saknar föreningen
en egen hemvist och detta sätter begränsningar i deras nuvarande verksamhet och
deras möjligheter att utvecklas. Spelverket har stor potential för föreningen och
deras tankar om vidareutveckling av verksamheten. Till att börja med vill man
hyra den teaterlokal som finns, för att sedan jobba sig vidare in i huset på plan 2.
Föreningen har långt gångna planer på att själva renovera och bygga om inne i
fastigheten. Med anledning av detta har EKFAB varit inkopplade redan från
början i diskussionerna. EKFAB är positivt inställda till ett samarbete med
fritidsavdelningen och föreningen angående utveckling av lokalerna. De ser i
dagsläget inget hinder till att föreningen arbetar och investerar i lokalerna. Dock
måste alla arbeten ske i samråd med- och efter godkännande av EKFAB som är
fastighetsägare. EKFAB kommer inte att upprätta något hyresavtal med
föreningen utan det blir Tillväxt- och utvecklingssektorn/fritidsavdelningen som
upprättar och ansvarar för detta avtal.
EKFAB kommer att begära vissa åtaganden från föreningen för att godkänna att
Fritidsavdelningen hyr ut i andra hand på dessa premisser. Det handlar framför
allt att man vill ha någon form av färdigställandegaranti på de arbeten som
föreningen gör i lokalerna. Fritidsavdelningen kommer inte att ingå något
hyresavtal som inte uppfyller EKABS krav. Hyran är föremål för diskussion, men
bör hamna på en rimlig subvention likt de andra lokaler vi hyr ut till föreningar.
För Fritidsavdelningens del är detta en vinn-vinnsituation. De får in en ideell
förening i huset med bra koppling mot Spelverkets verksamhet. De får in en hyra
för en lokal som fritidsavdelningen inte använder idag, därav kan både föreningen
och verksamheten dra nytta av ett sådant här upplägg.
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För föreningen öppnar det sig helt nya möjligheter till samhörighet, utveckling
och tillväxt. Föreningen är intresserad av lokalen oavsett beslut i frågan om
kulturscen i Eksjö.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2020-06-11

Justerandes sign

13

Utdragsbestyrkande

n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tillväxt- och utvecklingsberedningen

2020-06-17

Sammanträdesdatum

TUB § 61 Nya öppettider Mariannelunds bibliotek
Dnr Tun 2020/63
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar
att notera informationen om ändrade öppettider för Mariannelunds bibliotek.
Ärendebeskrivning
Situationen på Mariannelunds bibliotek har förändrats i jämförelse med för några
år sedan. Emilkraften hade då sin medborgarservice öppen måndag – fredag med
en extra person som skötte detta.
Emilkraften har sedan en tid tillbaka begränsat sina öppettider till att enbart ha
öppet två halva dagar i veckan. Emilkraften har dessutom ingen extra personal till
att sköta medborgarservicen vilket fanns tidigare.
För bibliotekets del har detta inneburit att den anställde på Mariannelunds
bibliotek till stor del arbetar ensam. Mycket av de uppgifter som Emilkraften
tidigare har tagit hand om har även övergått till biblioteket (till exempel hjälp med
kopiering och grundläggande samhällsinfo).
Som situationen ser ut idag har även bibliotekspersonalen vissa dagar svårt att få
en ostörd lunchrast eftersom biblioteket samtidigt håller öppet.
Jämförelser har gjorts med andra biblioteksfilialer i jämnstora samhällen,
Mariannelunds bibliotek har jämförelsevis generösa öppettider även med de nu
föreslagna tiderna. Risk finns att besöks- och utlåningssiffror kan komma att
minska med de mer begränsade öppettiderna. Samtidigt kommer tiden som frigörs
möjliggöra för personalen att arbeta mer med uppsökande och läsfrämjande
verksamhet. Till exempel utveckla boken kommer tjänsten, ökat samarbete
förskolor/skolor, bokprat på äldreboenden med mera.
Plan finns även att på sikt införa ”meröppet” även på Mariannelunds bibliotek
vilket i så fall skulle öka tillgängligheten för allmänheten.
Förslag på ändring av öppettiderna för Mariannelunds biblioteksfilial till följande
tider (nuvarande öppettider inom parantes):
Mån:
Tis:
Ons:
Tors:
Fre:

11 – 18
13 – 18
11 – 17
13 – 17
11 – 15

(11-19)
(11-19)
(11-17)
(11-17)
(11-15)
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-03
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TUB § 62 Bidrag från kulturrådet till Eksjö
Stadsbiliotek
Dnr Tun 2020/67
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar
att notera informationen
Ärendebeskrivning
För att stärka folkbiblioteken i hela landet har kulturrådet fördelat ut bidrag till
kommuner som skickat in ansökningar och beskrivit den insats de önskar göra
gällande folkbiblioteken utifrån kommunens behov och argumenterat för varför
deras insats för stärkta bibliotek bör få bidrag från statens kulturråd.
Ändamålet med bidraget är att öka utbud av och tillgänglighet till
folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Insatserna ska i första hand syfta till att
stimulera utvecklingen av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen. Av 4 §
i förordningen framgår att statsbidraget endast få beviljas till en kommun som har
upprättat en biblioteksplan enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801).
Eksjö stadsbibliotek har blivit beviljade 60 000 kronor 2021-08-07, 100 000
kronor 2021-12-01 och 600 000 kronor 2022-03-01.
Beslutsunderlag
Beslut stärka bibliotek_2
Ansök_KUR 2020_3989
Ansök_KUR 2020_3979
Ansök_KUR 2020_3974
Stärka bibliotek 2020 Beslutsbilaga 1
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TUB § 63 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar
att notera informationen
Ärendebeskrivning

Kulturchef
Arrangemangbidrag
Teatertolvan
Utbildning ljud- och ljus
Ansökt 5 000kr, beviljat 5 000kr
Delegationsbeslut: 2020.05.26

Dnr Tun 2020/59

Studieförbund

Dnr Tun 2020/29

Medborgarskolan Region Öst
Studieförbundet Bilda Sydost
Folkuniversitetet
NBV Sydost
Sensus (TVB)
Studiefrämjandet Småland-Gotland
Studieförbundet Vuxenskolan
ABF

699 kr
10 773 kr
54 kr
72 030 kr
9 421 kr
9 826 kr
64 943 kr
20 254 kr

Totalt

188 000 kr
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