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Tillväxt- och utvecklingsberedningen    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-04-13

 
  

TUB § 30 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärendet Omvärlden – information, tillkommer 
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TUB § 31 Internkontroll 2021, redovisning - 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/6 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad internkontroll 2021. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn har under 2021 kontrollerat att rutiner och lagar 
inom vissa områden följs. Internkontrollen ska beröra tre områden; ekonomi, 
effektivitet och ändamålsenlighet samt följsamhet lagar. Kontrollen sker inom den 
egna verksamheten.  

Enligt Eksjö kommuns reglemente för intern kontroll som fastställdes av 
kommunfullmäktige 2000, och reviderades2006, ska sektorerna upprätta en plan 
för intern kontroll och uppföljning av densamma.  

Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutade 2021-04-21att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna en plan för internkontroll. Den godkändes av 
kommunstyrelsen 2021-05-04. 

Följande områden har kontrollerats: 

1. Granskning av bidrag, fritids-och kulturavdelningen 
2. Kontroll av rapportering av delegationsbeslut 
3. Att direktupphandlingar görs och dokumenteras enligt antagna riktlinjer 
4. Att upphandling görs enligt lagen om offentlig upphandling - LOU 
 

Resultat av tillväxt- och utvecklingssektorns granskning av internkontrollen 2021: 

1. Granskning av bidrag kultur- och fritidsavdelningen 
För att kontrollera effektivitet och ändamålsenlighet inom tillväxt- och 
utvecklingssektorn, har beslutats att kulturchef och fritidschef ska kontrollera 
varandras återkoppling till de föreningar som sökt arrangemangsbidrag och 
stödbidrag (kultur), och investeringsbidrag och stödbidrag (fritid). Återkoppling 
till berörd förening ska göras inom tre veckor efter inkommen handling. Stickprov 
görs på tio procent av inkomna bidragsansökningar, vilka slumpmässigt ska tas ut 
för kontroll. 
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Fritidschefen har granskat kulturavdelningens bidrag genom slumpmässigt utvalda 
stickprov. Motsvarande stickprov för fritidsavdelningens bidrag har utförts av 
kulturchefen. 

Inga anmärkningar noteras. 

2. Kontroll av rapportering av delegationsbeslut 

Förvaltningen har fått i uppdrag efter revisionens granskning att säkerställa att 
återrapportering av delegationsbeslut sker. 

Under 2021 har delegationsbeslut löpande anmälts.  

3. Att direktupphandling görs och dokumenteras enligt antagna 
riktlinjer 
En kommun ska följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om 
offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUFS) vid i stort sett alla köp, 
hyra och leasing av varor och tjänster. Detsamma gäller för driftentreprenader och 
byggentreprenader. Vilken typ av upphandlingsförfarande som behövs, styrs av 
beloppet på varorna eller tjänsten som ska köpas.  

Om ramavtal saknas kan kommunen, under förutsättning att värdet understiger 
615 312 kronor, göra en direktupphandling. Eksjö kommun har riktlinjer för hur 
direktupphandlingar ska genomföras och vad som ska dokumenteras. Utifrån 
dessa riktlinjer har tillväxt- och utvecklingssektorns fakturor för köp utanför 
ramavtal och avtal, granskats.  

Inköp: 25 001 – 100 000 kronor: Genomförs av verksamheten, minst tre företag 
bör tillfrågas, inget krav på annonsering, medan dokumentation ska ske. 

Inköp 100 001 – 250 000 kronor: Upphandling ska genomföras av 
upphandlingsavdelningen eller av verksamheten. Samråd ska ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandlingen påbörjas, och minst tre 
företag bör tillfrågas. Annonsering på Eksjö kommuns hemsida och 
dokumentation ska ske. 

Inköp 250 001 – 615 312 kronor: Upphandling ska genomföras av 
upphandlingsavdelningen tillsammans med verksamheten. Samråd ska ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandlingen påbörjas och minst tre 
företag bör tillfrågas. Annonsering ska ske i allmänt tillgänglig databas samt på 
Eksjö kommuns hemsida och dokumentation ska ske. 
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4. Att upphandling görs enligt lagen om offentlig upphandling - 
LOU 
Om värdet på en vara eller tjänst överstiger 615 312 kronor, ska upphandlingen 
genomföras av upphandlingsavdelningen i samråd med verksamheten.  

Vid kontroll av fakturor under 2021 kunde konstateras att inga fakturor uppgick 
till belopp över 615 312 kronor. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil, 2022-03-25 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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TUB § 32 Internkontrollplan 2022 - tillväxt- och 
utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/22 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna internkontrollplan för tillväxt- och utvecklingssektorn 2022.  

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 det 
förde beredningen den 16 mars, en diskussion om vilka områden som tillväxt- och 
utvecklingsberedningen ska fokusera på i planen för internkontroll 2022.    

I reglementet för intern kontroll, som kommunfullmäktige fastställde år 2000 och 
reviderade 2006, framgår att en särskild plan för granskning/uppföljning av den 
interna kontrollen upprättas senast före april månads utgång varje år. Planen ska 
antas av kommunstyrelsen.   

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 tar förvaltningen fram en bruttolista på plan för den 
interna kontrollen. Beredningen fattar beslut om planen 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 
sannolikhetsnivå det finns för att fel uppstår. Väsentlighetsanalys görs genom en 
bedömning vilka konsekvenser som kan uppstå vid fel.  
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På beredningens sammanträde i mars, redovisades resultatet av 2020 års 
internkontroll. Vid fastställande av 2022 års interna kontroll är det bra att göra en 
bedömning om föregående års kontrollområden är aktuella att ingå i 2022 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. 

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.  

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 2022 redovisas en bruttolista inom ovan nämnda kontrollområden. 
En risk och väsentlighetsanalys har gjorts för respektive punkt, desamma som för 
2021. 
 
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 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil 2022-03-02 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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TUB § 33 Budgetuppföljning per 2022-03-31 - 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/21 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet 
ta fram ett korrekt underlag,  

att till nästa sammanträde ge förvaltningen i uppdrag att lämna en ny redovisning 
till beredningen. 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut.  

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en negativ avvikelse 
mot budget,  

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet, samt 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2022 uppgår till 63 211 tkr.  
 
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2022 uppgår till 12 271 
tkr.  
 
Eftersom beredningen saknar underlag för budgetuppföljning vid dagens 
sammanträde, beslutas att ge förvaltningen i uppdrag att inför ärendets behandling 
i kommunstyrelsen ta fram korrekt underlag. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil 2022-04-13 
Budgetuppföljning rapport 2022-04-13 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
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TUB § 34 Budget 2023–2024, verksamhetsplan 
2025 - tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2022/23 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen   

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.  

Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas 
i den ram fullmäktige beslutat om för sektorn 2023-2024. För 2025 är ramarna 
inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2024. 

En kort information lämnas om förutsättningar för budget 2023-2024.  
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TUB § 35 Kulturscen - information 
Dnr Tun 2019/150 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Beredningen får en information om hur arbetet löper med att skapa en kulturscen, 
som enligt beslut ska innehålla 250 platser, option finns om ytterligare 150 platser.  

Det förslag som man arbetar vidare med, är att kulturscenen dockas mot Olsbergs 
Arena. Eksjö Kommunfastigheter AB sköter projekteringen, som sker i samråd 
med arenachef och kulturchef.  

Samarbete med olika föreningar finns också. Engagemanget är starkt och många 
har visat intresse.  

Beslutsunderlag  
Presentation 2022-04-13 
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TUB § 36 Omvärlden - information 
Dnr Tun 2022/35 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunens krisledningsstab inklusive nedanstående funktioner aktiverades den 
9 mars, med anledning av kriget i Ukraina och därtill befarade flyktingströmmar. 

Aktiverade funktioner är för närvarande 

F1 - Personal och bemanning 

F2 – Läge/underrättelse/säkerhet 

F3 – Operativ ledning 

F4 - Logistik och materiel 

F5 - Analys och planering 

F6 - Samband 

F7 - Media och kommunikation 

F9 - Samverkan 

F10 - specialist - flyktingsamordning 

Vidare sattes tre arbetsgrupper ut under staben, med uppgift att på kort sikt belysa 
följande problemställningar: 

1. Förplanera förväntat flyktingmottagande 

2. Skapa rutiner och förmåga avseende nödtankning av samhällsviktiga 
kommunala fordon och reservkraftverk 

3. Säkerställa att verksamheterna har nödrutiner vid förlust av verksamhetskritiska 
IT-system. 

Arbetsgrupperna fick som ingångsvärde att delrapporter skulle lämnas 16 mars 
och slutrapporter lämnas senast 23 mars. 

Under förmiddagen den 10 mars kallades kommunen med kort varsel till möte 
med Länsstyrelsen, då Migrationsverket vädjat om akut hjälp eftersom man 
riskerade att få slut på alla akuta flyktingplatser redan innan helgen.  
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Uppdraget från regeringen via Länsstyrelsen var att med extremt högt tempo 
inventera och återkoppla vilka akutplatser avseende flyktingmottagande som 
respektive kommun kunde ställa upp med. 

Återrapport skulle ske till Länsstyrelsen samma dag kl. 14:00 för vidare befordran 
till regeringen. Med anledning av den nya situationen fick arbetsgrupp 1, med 
nyutsedd flyktingsamordnare helt nya förutsättningar.  

Stabens arbete kom därför helt att inriktas på att med högt tempo lösa den nya 
uppgiften och understödja flyktingsamordnaren.  

Uppgiften lyckades och lokalen var i iordningsställd enligt de av Migrationsverket 
givna förutsättningarna onsdagen den 16 mars. 

Övriga arbetsgrupper har del- och slutrapporterat enligt plan. 

2. Rutin för nödtankning finns framtagen och extra tankningskapacitet har 
införskaffats. 

3. Åtgärder för att säkerställa att manuella rutiner vid förlust av 
verksamhetskritiska IT-system har tagits fram. Utbildnings- och 
informationsinsatser via Höglandets IT har genomförts och pågår fortfarande. 

Den 31 mars fick kommunen besked om att akutboendet kunde avvecklas, då 
utan att ha behövt tas i bruk. Inom ramen för staben och i samverkan med 
flyktingsamordnaren gjordes en avvecklingsplanering. 

Inköpt och skänkt materiel har omhändertagits och lagrats. Erfarenheter från 
uppbyggnaden av akutboendet har dokumenterats. 

Under kvällen den 7 april kom uppgifter om att Migrationsverket upphandlat ett 
boende med cirka 200 platser i Mariannelund. 

Platserna beräknas tas i anspråk under den efterföljande helgen. 

De flyktingar som anvisas av Migrationsverket till aktuellt boende är registrerade 
av Migrationsverket och är primärt Migrationsverkets ansvar. 

Kommunens uppgift i sammanhanget är att stötta upp med skola och omsorg, 
med mera, enligt förutsättningarna för massflyktsdirektivet. 

Staben följer kontinuerligt omvärldsläget och kommer att anpassa verksamheten i 
enlighet med vilka behov som identifieras, och ser över vilka behov av 
samordning av kommunens verksamheter som behövs. 

Beslutsunderlag  
PM från stabschefen 2022-04-08 
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TUB § 37 Kulturpris 2022 
Dnr Tun 2022/29 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse föreslagen person/förening till årets kulturpristagare 2022. 

Ärendebeskrivning  

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

Kulturchefen presenterar vem eller vilken förening beredningens presidium 
nominerat som 2022 års kulturpristagare. 

Beslutsunderlag  
Pristagare genom åren 
Nomineringar kulturpris 2022 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Kulturchef 
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TUB § 38 Lokalbidrag - Eksjö Ryttarföreningen 
Dnr Tun 2022/30 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att ge sektorschefen i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram underlag för att 
utreda möjligheterna till finansiering av lokalbidrag till Eksjö Ryttarförening, med 
återredovisning till beredningen vid maj månads möte.  

Ärendebeskrivning  
Eksjö Ryttarförening fick 100 000 kronor mindre i lokalbidrag för 2020 och 2021, 
jämfört med 2019.   
 
Per Hallendorff, ordförande i Ryttarföreningen, framför att det blir ytterst 
kännbart för föreningen med mindre anslag. Det innebär att föreningen har det 
tufft ekonomiskt, och att det framför allt i år blir extra kännbart med dyrare el och 
därmed också betydligt ökade kostnader för bland annat foder till hästarna.  
 
När underlag för bidragen 2019, 2020 och 2021 jämförs, framgår att föreningen 
fått 100 000 kronor mindre i anslag för 2020 och 2021.   
 
När tilldelningen 2021 räknades fram uppmärksammades inte det, utan beslut togs 
enligt tidigare års tilldelning. 
 
Ansökan var inte fullständig, vilket inte uppmärksammades av förvaltningen. 
   
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ulrika Skäär, 2022-04-07 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-04-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 39 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen godkänner anmälningsärenden enligt 
följande: 

Politikerresa 2022-04-04 – Lantmännens riksförbund, LRF 

Regional kulturplan  

Regional biblioteksplan 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-04-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 40 Inbjudningar 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera inbjudan till Landsbygdsriksdagen 2022 den 20–22 maj. Anmälan sker 
på eget initiativ. Arvode utgår inte.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2022-04-13 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

TUB § 41 Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att godkänna redovisningen.  

Ärendebeskrivning  
Följande delegationsbeslut redovisas.  
Delegationsbeslut kulturchef:    
Förening    Dnr  
Bellö samhällsförening   Tun 2022/27 
Genomförande mopedrally 
Ansökt: 3 000 kr, beviljat: 3 000 kr 
Delegationsbeslut 2022-03-28 

Dragspelsklubben Knekten   Tun 2022/32 
Genomförande Allsångskvällar på Museigården 
Ansökt: 25 000 kr, beviljat: 25 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-04-04 

Dragspelsklubben Knekten   Tun 2022/33 
Genomförande av Musik på stan 
Ansökt: 20 000 kr, beviljat: 20 000 kr 
Delegationsbeslut: 2022-04-01 
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