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EKSJÖ KOMMUN 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-16

 
  

TUB § 114 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 – avrapportering steg 1, 
upphandling – utgår 
Ärende Redovisning av delegationsbeslut, utgår 
Ärende Inbjudningar, utgår
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TUB § 115 Budgetuppföljning per 2020-11-31, 
Tillväxt- och 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 4 514 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2020 uppgår till 62 011 tkr. 
Sektorns driftutfall efter november månad är 63 274 tkr, vilket motsvarar 102 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 92 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 66 525tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot 
budget med 4 514 tkr (-7 %)  
 

- Sektorsövergripande prognostiserar en positiv avvikelse på 293 tkr vilket 
motsvarar 11 procent av budget. 
 

- Allmän kulturverksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 411 tkr 
vilket motsvarar 11 procent av budget. 

-  
- Kulturskola prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 1 tkr. 

 
- Biblioteket prognostiserar en positiv avvikelse på 69 tkr vilket motsvarar 1 

procent av budget. 
 

- Museet prognostiserar en negativ avvikelse med 241 tkr vilket motsvarar 5 
procent mot budget. 
 

- Fritidsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 282 tkr vilket 
motsvarar 1 procent av budget.  
 

- Näringslivsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 504 tkr 
vilket motsvarar 16 procent av budget. 
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- Vux i12 prognostiserar en negativ avvikelse på 2 286 tkr vilket motsvarar 
22 procent av budget. 
 

- Campus i12 prognostiserar en negativ avvikelse på 3 547 tkr vilket 
motsvarar 98 procent av budget. 
 

Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2020 uppgår till 7 797 tkr. 
Sektorns investeringsutfall efter november månad uppgår till 2 469 tkr, vilket 
motsvarar 32 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för 
investeringarna är 3 343tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 4 454 
tkr. 
 
Sektorsövergripande 
Prognos: +293 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 11 procent.  
Sektorn har blivit beviljade ett projekt från Europeiska socialfonden (ESF) i syfte 
att minska antalet personer i försörjningsstöd. Den totala budgeten uppgår till 5,3 
mnkr varav Eksjö kommuns finansiering utgör 53 % av kostnaden. Projektet delas 
mellan sociala sektorn och tillväxt- och utvecklingssektorn. Projektet har under 
hösten till viss del behövts ändras vilket medför att projektet inte kommit igång 
ännu. Projektstart är nu i november och projektet kommer pågå i 21 månader.  
 
Allmänkultur 
Prognos: +411 tkr motsvarande 11 procent av budget. 
Avvikelsen beror på minskade kostnader och uteblivna intäkter för inställda 
arrangemang, vilket är en följd av coronapandemin. 
 
Biblioteket 
Prognos: +69 tkr motsvarande 1 procent av budget. 
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter och 
vakanser.  
 
Museet 
Prognos: -241 tkr motsvarande 5 procent mot budget. 
Avvikelsen beror på att de förväntade och planerade intäkterna kan inte realiseras. 
Museet har beviljats ett bidrag från Kulturrådet för inställda arrangemang på 72 
tkr med anledning av coronapandemin. För att följa folkhälsomyndighetens 
rekommendationer är museet stängt under december månad. Museets ordinarie 
personal hjälper till på sociala sektorn vilket förbättrar prognosen något (cirka 100 
tkr). 

Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten. 
 
Fritidsverksamheten 
Prognos: +282 tkr motsvarande 1 procent av budget.  
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Avvikelsen beror på lägre personalkostnader då vikarier har inte tillsatts i så stor 
omfattning. Förändring mot föregående prognos beror på att flera anläggningar 
förväntas få ett intäktsbortfall pga coronapandemin (1 200 tkr). 
 
Näringslivsverksamheten 
Prognos: +504 tkr motsvarande 16 procent av budget. 
Avvikelsen beror på att verksamheten haft sjukskrivningar och inte tagit in 
timvikarier.  
 
Vux i12 
Prognos: -2 286 tkr motsvarande 22 procent av budget. 
Avvikelsen beror främst på att flyktingschablonen enligt prognosen blir cirka 2 
000 tkr lägre än budgeterat samt lägre intäkter än budgeterat för yrkesvux. Ökade 
kostnader för yrkesutbildningar samt oväntade kostnader vad gäller omställningen 
från distansbaserad utbildning för SFI.  
 
Åtgärder för bättre resultat:  
De åtgärder som vidtas är effektiviseringar och samordningar inom administration 
med lägre bemanning.  
 
Campus i12 
Prognos: -3 547 tkr motsvarande 98 procent av budget. 
Den största avvikelsen avser lokalkostnader som är cirka 1 800 tkr. 
Prognostiserade högre kostnader för konsulter (1 800 tkr) samt för administration 
(500 tkr).  
 
Åtgärder för bättre resultat:  
De åtgärder som vidtas är effektiviseringar och samordningar inom administration 
med lägre bemanning. Arbete pågår även att i möjligaste mån hyra ut de tomma 
lokalerna.  
 
Investeringsbudget  
Prognos: +4 454 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 57 procent. 
Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror på att vissa projekt inte kan 
genomföras under året dels med anledning av coronapandemin men även med 
anledning av brist på personella resurser. Projektet beträffande omläggning av 
friidrottsbanor är upphandlat för 1 400 tkr (budget 700 tkr) och har påbörjats. 
Projektet ska vara klart i juni 2021. Projektet beträffande näridrottsplatsen 
beräknas kunna genomföras fullt ut. Campus i12 har under årets behövt köpa in 
datorer, vilket det inte fanns budget för (finns investeringsbudget för detta under 
2021). På grund av rådande omständigheter pågår distansundervisning på campus 
vilket medfört att servarna gått sönder (ca 100 tkr). 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Nelly Hugosson sektorekonom, 2020-12-10 
Budgetuppföljning rapport, 2020-12-10   
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom 
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TUB § 116 Plan för samhällsorientering 2021 
Dnr Tun 2020/144 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen föreslår 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta upprättat förslag till plan för samhällsorientering 2021 i Eksjö Kommun. 

Ärendebeskrivning  
Kommunen är skyldig att erbjuda och genomföra samhällsorienteringen inom ett 
år efter att deltagaren påbörjat sin etableringsplan. Kommunen ansvarar dessutom 
för information och rekrytering, samt att deltagaren erhåller ett intyg efter avslutad 
kurs. I förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända (SFS 2010:1138) 
beskrivs syftet, innehållet, formen och genomförandet av samhällsorienteringen. I 
grunden skall samhällsorienteringen erbjudas på modersmålet och den skall minst 
omfatta 100 timmar fördelade på åtta obligatoriska moduler.  

Kommunen skall årligen revidera och anta en Plan för samhällsorientering (SFS 
2010:1138). 

Under 2021 kommer Eksjö kommun i första hand erbjuda samhällsorienteringen 
på arabiska, för att därefter återigen genomföra kursen på tigrinja. 

Vuxenutbildningen i Eksjö kommer erbjuda samhällsorienteringen i egenregi, i 
första hand i de lokaler som Vux i12 disponerar på ITolv-området. Vux i12 
ansvarar för att deltagarna erbjuds tillgång till kompetenta samhällsinformatörer, 
ändamålsenliga lokaler och att samhällsorienteringen genomförs i enlighet med 
aktuella styrdokument.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Christian Thomsen vuxenutbildningschef, 2020-12-10 
Förslag till Plan för samhällsorientering 2021 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Vuxenutbildningschef
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TUB § 117 Rabatt vid hyra av föreningslokal - 
information 
Dnr Tun 2020/145 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I juni 2020 inkom önskemål från föreningen Teatertolvan att få hyra lokaler i 
Spelverket. Fastighetsägare EKFAB, var positiva till ett samarbete med 
fritidsavdelningen och föreningen angående uthyrning och utveckling av 
lokalerna. På grund av pandemin avvaktar nu Teatertolvan att hyra lokaler i 
Spelverket.  

Den 11 januari 2021, kommer Tillväxt- och utvecklingssektorn tillsammans med 
samhällsbyggnadssektorn och sektorekonom, arbeta fram en hållbar riktlinje 
gällande rabatt vid hyra av föreningslokal.  
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TUB § 118 Medborgarförslag och motion, Klinten - 
information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun för diskussion med flera intressenter som är villiga att bedriva 
verksamhet på Klinten. I första hand diskuteras att anläggningen ska hyras ut och 
inte överlåtas eller skänkas.  

Samhällsbyggnadssektorn har fått in två medborgarförslag och en motion gällande 
Klinten: 

- Bibehållet kommunalt ägande av Klinten, Hult - medborgarförslag  
- Landsbygdsutveckling genom besöksnäringen, Ägersgöl i folkmun Klinten – 

medborgarförslag 
- Utveckla Klinten – sälj inte Klinten - motion  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29, att remittera medborgarförslagen och 
motionen till samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2021-03-18. 

Samhällsbyggnads- och Tillväxt- och utvecklingssektorn bedömer att vem som 
äger fastigheten i sig inte är avgörande för en väl fungerande besöksnäring på 
fastigheten i framtiden. Ett privat ägande kan vara en grundläggande förutsättning 
för att få till stånd de investeringar och engagemang som behövs för att 
vidareutveckla anläggningen.  

På senare år har intresset för att bedriva verksamhet från föreningsliv eller andra 
intressenter varit lågt. Om anläggningen ska behållas i kommunens regi bör mer 
ekonomiska resurser läggas i form av investeringar och personal på att 
anläggningen faktiskt nyttjas i betydligt högre grad.  

En avyttring av anläggningen skulle innebära en avsevärd lättnad för kommunen 
som helhet och konkret en relativt stor besparing och möjlighet för att lägga mer 
energi på kärnverksamhet. 

Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut 2020-12-16, blir att anse 
medborgarförslagen och motionen besvarat.  
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Beslutsunderlag  
Motion från Johan Starck (S), Bertil Granman (S) och Tommy Ingvarsson (S), 
2020-09-17 
Medborgarförslag från Lars Evert Björk, 2020-07-14 
Medborgarförslag från Henrik Simonsen, 2020-09-10 
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TUB § 119 Budgetprognos 2021 - förvaltningens 
handlingsplan 
Dnr Tun 2020/123 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Vid budgetuppföljningen per 2020-09-30 framkom kostnadsökningar som 
påverkar kostnadsnivåer även 2021 och som inte var kända vid 
budgetberedningen inför 2021. Dessa kostnadsökningar är framförallt IKE 
(interkommunal ersättning), migrationsverkets förändringar, placeringar inom 
socialtjänsten, försörjningsstöd och vuxenutbildningar. 

Kommunstyrelsen beslutade därför 2020-11-03 att ge förvaltningen i uppdrag att 
till kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en förvaltningsövergripande 
handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans 2021. Då vissa åtgärder 
kräver mer utredning med konsekvensbeskrivningar och för att få ett 
sammanhållet beslutsunderlag, beslöts vid kommunstyrelsen 2020-12-01 att 
redovisning ska ske på kommunstyrelsen 2021-01-19. 

Prognoser är rörliga och jämfört med prognosen till kommunstyrelsen i november 
har en ny genomgång av verksamheterna gjorts och prognosen till 
ledningsutskottet i december förbättrats med 8,6 mnkr.  

Den prognostiserade budgetavvikelsen är nu -7,1 mnkr under förutsättning att 
inget av den befintliga verksamheten kan täckas av det ökade statsbidraget för 
äldreomsorg och 6,5 mnkr bättre om del av statsbidraget kan användas för 
befintlig verksamhet, då uppnås budgetbalans i prognosen. 

Nya prognoser kommer under året, läget för konjunkturen och dess påverkan på 
skatteintäkter är osäkert liksom om det beslutas om extra statsbidrag på grund av 
pandemin eller andra orsaker. Det finns också osäkerheter i utvecklingen av 
verksamheternas kostnader. Det budgeterade resultatet är satt till 2,7 procent av 
skatteintäkter och bidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning på en 10-års 
period och har en marginal till den lägsta nivån för budget ett enskilt år som 
kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning anger, 2,0 procent 
av skatteintäkter och bidrag.  
 
Årets resultat är budgeterat till 31,4 mnkr eller 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag. Med den översiktliga prognosen, utan andra åtgärder, blir resultatet 30,8 
mnkr (2,6 procent av skatteintäkter och bidrag) om del av statsbidraget för 
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äldreomsorgen kan användas till befintlig verksamhet eller 24,3 mnkr (2,1 procent 
av skatteintäkter och bidrag) om bidraget kräver utökning av verksamheten. 

För att uppnå budget i balans vad gäller årets resultat krävs åtgärder om upp till 
7,1 mnkr om ingen del av statsbidraget för äldreomsorg kan användas till befintlig 
verksamhet. För att sektorsramarna ska vara i balans krävs åtgärder om mellan 
12,2 mnkr till 18,7 mnkr. I förvaltningens förslag till handlingsplan fokuseras på 
att budgeten för årets resultat ska vara i balans då skatteintäkter och bidrag i 
prognosen överstiger budget och täcker en del av sektorernas prognostiserade 
underskott. 

När möjliga åtgärder för budget i balans undersökts inom förvaltningen finns 
möjligheter att dels pausa nya satsningar som lagts till i budget 2021 och dels att 
minska andra kostnader, där vissa förslag fanns med till budgetberedningen inför 
budget 2021. Dessutom har förslag på nya besparingsåtgärder tagits fram. Till 
åtgärderna har konsekvensbeskrivningar tagits fram. Av totala åtgärder om 13,5 
mnkr behöver 7,1 mnkr verkställas för att resultatet ska uppnås 2021 utifrån 
nuvarande prognos. 

De åtgärder förvaltningen föreslår verkställas för att uppnå budgeterat resultat är: 
 
Samhällsbyggnadssektorn: 
Tidigarelägga ökat uttag ur skogen  0,1 mnkr 
 
Barn- och utbildningssektorn: 
Furulundskolan, anpassning av lokal  
förskoleklass, fritids skjuts upp till 2022  0,2 mnkr 
IT-pedagogtjänst skjuts upp till 2022  0,6 mnkr 
Skolgårdsutveckling skjuts upp   0,2 mnkr 
Nyttja hälften av kompetensutv.anslag  0,5 mnkr 
  
Sociala sektorn: 
Tillsätta en istället för två nya  
ungdomslotsar   0,5 mnkr 
Statsbidrag för äldreomsorg, helårs- 
effekt uppnås inte för alla åtgärder*  5,0 mnkr 
 
Tillväxt- och utvecklingssektorn: 
Lokalbidrag till föreningar   0,03 mnkr 
Handlingsplan för Campus att nå 
budget i balans   ej beräknat 
 
TOTALT    7,1 mnkr 
 
*Statsbidraget för äldreomsorg är 8,4 mnkr. Planering för vad bidraget ska användas till ska ske för 
att få full effekt 2022. Under 2021 kommer inte helårseffekt uppnås för ny verksamhet utan 3,4 
mnkr av bidraget beräknas användas till ny verksamhet under året. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord Du Rietz kommundirektör och Karin Höljefors 
ekonomichef, 2020-12-02 
Åtgärder för budget i balans, tabell 2021. 
Konsekvensbeskrivningar till åtgärder 
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TUB § 120 SAMBUF - information 
   

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
SAMBUF (kommunens samarbetsorgan för barn- och ungdomsfrågor) som 
består av företrädare från socialttjänst, skola, elevhälsa, ungdomsverksamhet, 
kultur-och fritid, polisen med flera, jobbar förebyggande och där utbyts 
information inför större helger eller evenemang. 

SAMBUF arbetar på uppdrag av STÄV (ledningen inom Barn- och 
ungdomssektorn, Sociala sektorn och Tillväxt- och utvecklingssektorn) och 
kommer nu under jul och nyår nattvandra under vissa utvalda riskdatum. 
Skadegörelse, buskörningar, droger med mera har ökat bland ungdomarna den 
senaste tiden.  

Inför sommarens aktiviteter, som är beroende av resurser, pengar och personal, 
hoppas SAMBUF kunna rikta verksamhet för de i riskgrupp utan att bryta 
personlig integritet. En enkät har skickats ut till ungdomarna och SAMBUF 
inväntar nu svar innan beslut tas kring sommarens aktiviteter.   

Viktigt att anmäla till polisen om man ser skadegörelse eller annan olaglig 
verksamhet. Anmäls inget, får polisen ingen statistik och då är risken stor att inga 
åtgärder sätts in. Även vuxennärvaro är viktig, att röra sig i området kan till 
exempel leda till att en hätsk stämning bland ungdomarna lugnar ner sig lite.  
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TUB § 121 Pågående projekt inom sektorn - 
information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Förutom näringslivsavdelningens projekt Attraktiv Industri drar nu Tillväxt- och 
utvecklingssektorn igång projektet Mötesstugan. En projektledare är tillsatt på 80 
procent.  

I september skickades en ändringsanmälan in till ESF, då merparten av de 
individer som projektet tänkt involvera finns låsta i Jobb- och utvecklingsgarantin 
hos Arbetsförmedlingen (AF). För att dessa individer ska kunna engageras i 
projektet behöver de anvisas från AF. Ytterligare ett hinder för projektet som 
framkom i september är att de språkpraktikplatser projektet avsett att tillskapa hos 
företag och föreningar, kan konkurrera med av AF upphandlade leverantörers 
uppdrag. 

I ändringsanmälan till ESF har målet justerats till att alla individer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden blir anvisade att delta i projektet och bjuder även in från 
andra kommuner. En annan ändring är att praktiken enbart blir under Eksjö 
kommun.  

Den 7 januari 2021 är projektet Mötesstugan igång och i slutet av april börjar de 
bjuda in deltagarna. Tillväxt- och utvecklingsberedningen får löpande uppföljning 
kring projektet.  
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TUB § 122 Sektorns påverkan av Covid-19 - 
information 
   

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens beslutar 

att notera informationen 

 

Ärendebeskrivning  
Näringslivsavdelningen arbetar bland annat med att hjälpa handeln i Eksjö 
kommun.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-09 § 326, att godkänna 
näringslivsavdelningens tjänsteskrivelse om stöd till föreningar vid utkörning av 
sällanköp: 150 kronor per leverans inom tätort och 250 kronor per leverans 
utanför tätort under period 14 december 202 till och med 14 januari 2021. 
Handeln i Eksjö kommun har stora inkomsttapp på grund av den rådande 
Coronapandemin. Genom att handlare erbjuder hemleverans kan inkomsterna 
förbättras. En svårighet för handeln är att utkörning till kund tar tid från 
anställda, i anspråk.  

Fritidsavdelningen har stängt sina anläggningar för allmänheten. Samma regler 
gäller i hela regionen och förlängs under julledigheterna på grund av hög smitta 
och ett sätt att hjälpa invånarna göra rätt. Simhallspersonal hjälper till i matsalen 
på prästängsskolan, med hemhandling och är måndagskvällsvärdar vid entrén på 
Almgården.  

Vuxenutbildningen kör mestadels på distans, förutom ett fåtal analfabeter som 
kommer till skolan 10 timmar i veckan. Lärare som delar kontor är på plats 
varannan vecka och hitintills inga bekräftade fall av Covid-19. Att tvingas köra 
distansundervisning har lärt lärarna en hel del och de ser fördelar med arbetet 
och kommer tillämpa det mer i framtiden.  

På kulturavdelningen har Eksjö stadsbibliotek och Mariannelundsbiblioteket 
öppet som vanligt med restriktionerna låna, lämna och gå. På stadsbiblioteket har 
de infört ”Meröppet”, vilket innebär att man kan tagga in sig på biblioteket även 
när inte personalen är på plats. Till en början gäller detta 70+ och riskgrupp. 
Finns även möjlighet att beställa böcker och hämta dem utanför eller få dem 
hemkörda.  
Museet är stängt och personal arbetar just nu i annan verksamhet. Möte har ägt 
rum för att tydliggöra arbetsuppgifterna och gjort orolig museipersonal lite 
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lugnare, då annan verksamhet haft personal och brukare med Covid-19. Muséet 
har kört igång med en digital utställning, Work of Art, där alla får delta både 
yrkesverksamma konstnärer och amatörer. Den håller på mellan 10 december till 
7 februari 2021. 

Kulturskolan kör nästan enbart digitalundervisning och det har gått över 
förväntan, alla är i stort sett nöjda. De minsta grupperna har avslutat för 
terminen, då distansundervisning är svårt med barn i åldrarna 4-5. Likt 
vuxenutbildningarna är digitalundervisning något kulturskollärarna kommer att 
använda sig mer utan i framtiden. Om till exempel en elev inte har möjlighet att 
få skjuts in till skolan, kan de ta undervisningen digitalt istället för att avboka.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Marie Brask, näringslivschef 
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TUB § 123 Anmälningsärenden 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen godkänner anmälningsärenden enligt 
följande:  
 

Rekrytering av fritidschef 

Ishallen intäkter 

 
      

20


	Protokoll förstasida
	Godkännande av föredragningslistan
	Beslut TUB 2020-12-16
Godkännande av föredragningslistan

	Budgetuppföljning per 2020-11-31, Tillväxt- och utvecklingssektorn
	Beslut TUB 2020-12-16
Budgetuppföljning per 2020-11-31, Tillväxt- och utvecklingssektorn
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Plan för samhällsorientering 2021
	Beslut TUB 2020-12-16
Plan för samhällsorientering 2021

	Rabatt vid hyra av föreningslokal - information
	Beslut TUB 2020-12-16
Rabatt vid hyra av föreningslokal - information

	Medborgarförslag och motion, Klinten - information
	Beslut TUB 2020-12-16
Medborgarförslag och motion, Klinten - information
	Sida 1
	Sida 2


	Budgetprognos 2021 - förvaltningens handlingsplan
	Beslut TUB 2020-12-16
Budgetprognos 2021 - förvaltningens handlingsplan
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	SAMBUF - information
	Beslut TUB 2020-12-16
SAMBUF - information

	Pågående projekt inom sektorn - information
	Beslut TUB 2020-12-16
Pågående projekt inom sektorn - information

	Sektorns påverkan av Covid-19 - information
	Beslut TUB 2020-12-16
Sektorns påverkan av Covid-19 - information
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälningsärenden 
	Beslut TUB 2020-12-16
Anmälningsärenden 


