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TUB § 2 Årsredovisning 2021 - Tillväxt- och 
utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/31 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att tillväxt-och utvecklingssektorn redovisar en total positiv avvikelse 
mot helårsbudget med 3,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 
5,0 procent, 
 
att godkänna lämnad rapport, samt 

att godkänna Uppföljning och analys tillväxt- och utvecklingssektorn 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingssektorn (TUS) synliggör att attraktivitet, tillväxt och 
utveckling är viktiga frågor för Eksjö kommun. Sektorn driver frågor om 
vuxenutbildning, näringsliv, etableringar, turism, kultur och fritid samt sedan 2019 
även internationella frågor. Sektorn består av fyra verksamheter; 
fritidsavdelningen (där Öppen Ungdomsverksamhet ingår), kulturavdelningen, 
näringslivsavdelningen samt vuxenutbildning (Vux i12 och Campus i12). 
Tillväxt- och utvecklingssektorns uppdrag är att uppmuntra inflyttning till 
kommunen, av såväl individer som företag. Sektorn arbetar för att invånarna i 
Eksjö kommun ska erbjudas bra kultur- och fritidsutbud samt ges möjlighet till att 
vidareutbilda sig. Sektorn ska även ge möjlighet för ungdomar till en meningsfull 
fritid samt främja ett gott näringsliv i kommunen. 

Årets verksamhet har varit starkt påverkad av coronapandemin. Verksamheten 
har efter KS-beslut gjort förändringar eller stängt för att minska smittspridning. 
Detta har påverkat såväl intäkter som kostnader under året. TUS har i vissa 
verksamheter fått utföra sitt uppdrag på distans och evenemang har fått ställas in. 
Distansarbete har även fått positiva följder som kommer kunna dras nytta av även 
efter pandemin. I de verksamheter som stängts, har TUS stöttat andra sektorer 
med arbetskraft och därmed underlättat arbetsbelastning för SOC och BUS. 

Kulturavdelningen genomförde Nationaldagsfirandet digitalt med högtidstal av 
Sven-Olov Lindahl. Kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson ledde 
programmet där hemvärnet, pristagare samt förening deltog. De medverkande 
filmades och en film klipptes ihop som kunde ses på Eksjö kommuns hemsida. 
Musik på Museigården genomfördes under juli månad med artister som Torson, 
Kikki Danielsson och Thomas Di Leva. I september hölls en kulturkväll där alla 
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kulturföreningar var inbjudna för att hyllas för sin uthållighet under pandemin. 
Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg höll tal och Stefan & Kim stod för 
underhållningen. Eksjö kulturfestival genomfördes vecka 44 med ca 35 olika 
programpunkter. 

Under 2021 har pandemin haft fortsatt haft effekt på bibliotekens verksamhet. 
Året inleddes med helt stängda bibliotek för att senare gradvis öppnas upp. En 
stor del av året har vi haft begränsat med sittplatser samt principen om att endast 
låna och lämna. Biblioteken har arbetat vidare med möjligheterna att erbjuda 
service under rådande förutsättningar med bland annat beställningar som plockas 
av personal och hämtas utanför. Vidare så har biblioteken delvis med stöd från 
kulturrådet och stärkta bibliotek satsat på digital närvaro med digitala 
programaktiviteter och rådgivning. Restriktionerna har haft viss inverkan på 
bibliotekets verksamhet och våra möjligheter att erbjuda service. Även 
utlåningssiffrorna har minskat något till följd av färre klassbesök och begränsad 
tillgång. Programverksamheten har till viss del fått ställas in eller skjutas fram. 
Under hösten flöt dock verksamheten på ungefär som vanligt utan större 
restriktioner. Arbetet riktat mot barn och unga har under haft ett extra tillskott i 
form av extra resurser från kulturrådet. Med dessa pengar har vi kunnat satsa extra 
på aktiviteter under skolloven med bland annat LEGO-workshop, 
promenadteater och författarbesök. Även satsningen på barns läsande i projektet 
sommarboken genomfördes under sommaren och hade ett stort antal deltagare. 
Biblioteket i Mariannelund har även under hela året haft ett extra fokus på barn 
och unga med aktiviteter och läsprojekt. Biblioteket i Eksjö har under året arbetat 
vidare med att implementera meröppet och har från och med början av 
sommaren kunnat erbjuda Eksjös biblioteksbesökare denna tjänst.  

Eksjö kulturskola inledde året med distansundervisning men kunde återgå till 
fysisk undervisning för de elever som var födda 2002 eller senare. Orkester, 
ensemble och publika framträdande var fortsatt inställda. Året avslutades med 
adventskonsert i en närmast fullsatt Eksjö kyrka. 

På grund av pandemin var Eksjö museum & turistcenter helt stängt för fysiska 
besök till mitten av maj. Personalen arbetade i annan verksamhet inom 
kommunen och stöttade upp vid äldreboenden och måltidsservering fram till 
början av februari. Verksamheten öppnade igen den 18 maj med restriktioner 
framförallt vad gäller antal besökare. Turistsäsongen präglades av semestrande 
svenskar och dagsbesök. Antalet utländska besökare minskade kraftigt. Ett 
besparingskrav på 690 tkr samt en ökad försäljning om 400 tkr finns inför 2022.  

Fritidsverksamhen har under våren präglats av den pågående pandemin. Simhall, 
ishall, gym, café och fritidsgård var stängda samt all eventverksamhet.  Personal 
lånades ut till andra sektorer med behov av extra personal fram till februarilovet. 
Därefter gjordes en stor satsning på simkunnighet för kommunens elever. Ökad 
tillgänglighet i simhallen i kombination med mer instruktörshjälp bidrog till att 
simkunnigheten totalt sett ökade i kommunen. Simskolan kunde genomföras med 
färre elever och fler instruktörer. Vidare fortsatte förbättringsåtgärder i 
anläggningarna i form av målning inomhus, utomhus, på badplatser och 
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vindskydd. Utbildning i HLR samt hot och våld genomfördes också där samtlig 
personal deltog. Under våren påbörjades arbetet med ny beläggning av 
friidrottsbanorna på Ränneborg. Slutbesiktning ägde rum under vecka 27. I 
augusti öppnade anläggningarna och all föreningsträning återupptogs. Matcher, 
cuper och läger kunde genomföras igen i samband med lättnader av 
restriktionerna. Simhallen öppnade återigen för besökare och 
gruppträningsverksamhet såsom vattengymnastik och spinning kunde återupptas. 
I Olsbergs Arena öppnades det upp för konferenser och föreläsningar. Större 
event som arrangerades var Pernilla Wahlgrens show - har hybris, julshower, Elvis 
Christmas gospel show och musikcaféserien. Även SPF och Hjärt-lungföreningen 
kunde hålla sina månadsmöten och det arrangerades både föreläsningar, räkaftnar 
och julbord i föreningarnas regi. 

Näringslivsavdelningens flera större projekt har bedrivits under året, bland annat 
det ESF helfinansierade projektet #Attraktiv industri. Verksamheten har även 
arbetat med näringslivsbolagets projekt FÖRTUR - förenklad medflyttarservice, 
samt Digitalisera Flera. Projekt Tre Tillsammans startade i februari med 
Vimmerby och Hultsfreds kommuner för att stödja besöksnäringsföretag. 
Projektet Mötesstugan är delfinansierat av ESF. I projektet tillskapas så kallade 
träningsplatser (enklare form av praktikplatser) där deltagare ska få kontakt med 
arbetsgivare i kommunen.  

Emilkraften driver frågor om besöksnäring samt destinationsutveckling i 
samverkan med näringslivsenheten och har under våren i samarbete med 
kommunikationsavdelningen, skapat riktad, digital marknadsföring mot Västra 
Götalandsregionen där målgruppen var kvinnor 30+ med barn. Det har gjorts 
kampanjer riktade mot personer i åldern 50-75 år, digitalt i kommuner i Eksjös 
närområde. Det har även skapats ett antal reklamfilmer med olika teman som har 
använts i de olika kampanjerna. Tillsammans med Aneby, Vetlanda och Sävsjö 
kommuner har det gjorts gemensam Turista Hemma-kampanj. Cykling och 
vandring samt trästäderna har lyfts som aktiviteter under sommaren. 

Under 2021 startade ett hundratal företag i kommunen. Svensk Näringslivs 
ranking genomfördes på våren 2021 och här förlorade Eksjö kommun placering 
och ligger nu på plats 155 av Sveriges 290 kommuner.  

Under året har Vux i12 haft ett fortsatt stort tryck av studerande på såväl 
utbildningen i Svenska För Invandrare (SFI) som på grundläggande och gymnasial 
nivå.  

Intäkter från Migrationsverket till Vux i12 för att täcka kostnader för utbildning 
SFI, anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända, samhällsorientering och 
tolk har minskat kraftigt under de senaste åren. Intäkter 2019 var ca 5 miljoner 
kronor medan de under 2021 bedöms bli ca 1,2 miljoner kronor. Verksamheterna 
har därför gått ned kraftigt i bemanning med störst skillnad mellan 2020 och 
2021.   
Samtidigt är antalet SFI-elever högre än vanligt, nu 240 individer.  
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Det stora antalet individer i Sfi blir svårt att hantera i och med att en återgång till 
mer närundervisning sker i takt med att restriktionerna kopplade till pandemin 
avvecklas. 

Under året fick Campus i12 tre ansökningar beviljade, 3D artist, Technical artist 
och Behandlingspedagog NPF, med start 2021 vilket var något sämre än 
förväntat. En omarbetning och nysök av Utvecklingspedagog NPF har gjorts i 
samarbete med Hälsohögskolan vilken kommer att behandlas av myndigheten 
2022.  
Söktrycket inför antagningen 2021 var rekordhögt, 250 förstahandssökande och 
148 andrahandssökande till 60 platser vilket var mycket tillfredställande. Det höga 
söktrycket gjorde att Campus i12 för första gången kunde genomföra urval på dels 
ett arbetsprov dels ett läs- och logiktest vilket lett till mer motiverade studenter 
och förhoppningsvis i förlängningen färre avhopp.   
 

Driftbudget 
Tillväxt- och utvecklingssektorns driftutfall för 2021 var 61,3 mnkr jämfört mot 
helårsbudgeten som var 64,5 mnkr. Den positiva avvikelsen på 3,2 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 5,0 procent.  

Avvikelsen mot budget var fördelad på kulturverksamheten (+1,0 mnkr), 
fritidsverksamheten (+1,8 mnkr), näringslivsverksamheten (+1,0 mnkr), Vux I12 
(-0,9 mnkr) och Campus I12 (+0,3 mnkr). 

Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror framförallt på att Campus I12:s 
verksamhet visualisering dels har haft färre hotellnätter och lärartimmar som en 
effekt av pandemin dels att avhoppen från utbildningen varit lägre än prognos 
(+1,0 mnkr).  

Ett beslut i kommunstyrelsen den 4 maj 2021 (§ 175) innebar att verksamheterna 
gick in i återhållsamhet och i verksamheter där personalvakanser hölls sänktes 
även ambitionsnivån. Besparingen avsåg endast 2021. 

Investeringsbudget 
Tillväxt- och utvecklingssektorns investeringsutfall för 2021 var 3,2 mnkr jämfört 
mot helårsbudgeten som var 9,6 mnkr. Den positiva avvikelsen på 6,4 mnkr 
motsvarar en procentuell avvikelse på 66,6 procent.  

Den största delen av sektorns investeringsbudget är kopplad till 
fritidsverksamheten. Verksamheten har en noggrann plan på vilka projekt som ska 
genomföras och under vilken tid på året. Eftersom många av fritids 
investeringsprojekt är väderberoende uppstår de flesta investeringskostnader 
under sommarhalvåret. Kulturverksamheten har investeringsmedel för bland 
annat Röda längan och museets fasta utställning. Dessa investeringsprojekt 
behöver skjutas på framtiden vilket är anledningen till den positiva avvikelsen. 
 
Tillväxt- och utvecklingssektorn begär att få överföra hela årets överskott på 3,2 
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mnkr till resultatfonden, inklusive Föreningen Tattoos överskott från 2021 på 0,08 
mnkr.  

Tillväxt-och utvecklingssektorn begär även att återstående investeringsmedel 
tilläggsbudgeteras till 2022. 

 
Eksjö Museum fick i slutet av året i uppdrag att öka sina intäkter under 2020 
vilket inte blev möjligt på grund av pandemin. I budget för 2021 ligger ytterligare 
intäktsökning på 400 tkr. Fokus blir ett ökat deltagande i avgiftsbelagda program 
och visningar samt ökad försäljning i butiken, bland annat med en web-butik samt 
en popup-butik under sommarperioden. Resultatet är givetvis beroende av ett 
ökat resande och att pandemin upphör. För att lyckas med uppdraget ska nya 
produkter köpas in med fokus på att köparen tar med sig en bit av Eksjö. Till 
hjälp kopplas Finnvedens säljkraft som ska hålla workshop samt medverka till att 
en affärsplan tas fram.    

Arbetet med ”Företagsklimat i toppklass” fortsätter med målet att rankas topp 70 
bland Sveriges kommuner.  

Arbetet med kulturscen fortlöper och är ett samarbete mellan kultur- och 
fritidsavdelningarna tillsammans med Eksjö Kommunfastigheter AB. En ny 
idrottshall projekteras vid Grevhagsskolan och fritidsavdelningen är delaktiga i 
denna planering.  

Vux i12 fortsätter med stöd av statsbidrag från Skolverket att utveckla verksamhet 
med Lärcentrum, där såväl arbetsplatser som pedagogisk personal stöttar elever 
som av olika anledningar väljer att i första hand studera på distans.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil, 2022-02-09 
Uppföljning och analys - tillväxt- och utvecklingssektorn, 2022-02-01 
Förslag om hantering av resultat 2021, tillväxt- och utvecklingssektorn  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn 
Sektorekonom 
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TUB § 3 Mötesstugan - information 
Dnr Tun 2021/44 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen, samt  

att delge kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Det är femton deltagare i projektet Mötesstugan, målet är fyrtio deltagare. De har 
bland annat arbetat med språkträning i kombination med SFI, att stärka 
målgruppens möten med en arbetsgivare, göra målgruppen mer attraktiv för 
arbetsgivare samt stöd för att öka motivationen till aktivt arbetssökande.   

Projektet har stött på många utmaningar och svårigheter, förutom att hitta fler 
deltagare, har projektet saknat en praktiksamordnare i kommunen, drabbats av 
sjukskrivning och planerad arbetstid som inte genomförts av personal på grund av 
bemanningsbrist på egna arbetsplatsen.   

Står nu inför beslut om förkortad projektperiod eller krav på en reviderad budget 
från europeiska socialfonden (ESF). Risken är att arbetsbelastningen inom 
projektet kan komma att påverka kvalitén i projektets avslutningsfas. Pandemin i 
kombination med förkortad projektperiod bidrar till att endast 4 personer kan 
genomföra träningsplatsperioden.  

Faktorer som talar för att genomföra projektet: 

• Följeforskare på ett fast kontrakt 
• Breddad målgrupp kan ge kommunen värdefulla indikatorer på 

förbättringsåtgärder för kommunen 
• I linje med kommunens integrationsarbete 
• Projektet har nått de mål, resultat och leveranser som ESF kräver 

 

Beslut om projektets framtid tas på nästa styrgruppsmöte den 10 februari 2022. 

Beslutsunderlag  
Mötesstugan – information  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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TUB § 4 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2021 - 
tillväxt- och utvecklingssektorn - information 
Dnr Tun 2022/7 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  

Personalstatistik tas fram tre gånger/år i förvaltningen. För respektive sektor 
redovisas statistik för sektorn där även verksamhetsnivå redovisas där det är 
möjligt utifrån storlek på verksamhet. 

Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och 
redovisas/månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året. 

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda 
(månadsanställda) vilket i december månad 2021 för tillväxt- och 
utvecklingssektorn var 91 medarbetare jämfört med december 2020 då det var 92 
medarbetare. Antalet årsarbetare ligger på samma nivå med 83 årsarbetare under 
decembermånaderna 2020 och 2021. 

Vid en jämförelse mellan december 2020 och december 2021 har antalet tim-
avlönade i tillväxt- och utvecklingssektorn ökat med 11 medarbetare, från 20 till 
31. Antal timavlönade årsarbetare har ökat från två i december 2020 till fyra i 
december 2021. 

Den totala sjukfrånvaron 2021 (helår) för tillväxt- och utvecklingssektorn var 7,5 
procent medan den 2020 var 9,6 procent, en minskning med 2,1 procent. Detta 
kan jämföras med den totala sjukfrånvaron i förvaltningen där sjukfrånvaron 2021 
var 7,0 procent och 2020 7,9 procent.  

 
Beslutsunderlag  
Statistik från HR-avdelningen  
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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TUB § 5 Näringslivsinformation 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Projektet Attraktiv industri startade 1 november 2018 och avslutas 28 februari 
2022. Projektet har fått stor uppmärksamhet för deras lyckade resultat bland annat 
inom europeiska socialfondens (ESF) projekt och har satt Eksjö på kartan. 

Eksjö kommun äger projektet med en budget på 5 540 765 mkr och deltagande 
kommuner är Eksjö, Vetlanda, Sävsjö och Aneby. Tjugotre företag har medverkat 
i projektet och syftet har varit att öka kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet 
och icke-diskriminering samt öka samverkan mellan företagen. 

2018 startade projektets analysfas med rekrytering av företag, marknadsföring, 
styrgrupps sammansättning, kompetensanalyser, prioritering av 
utbildningsönskemål samt workshop med Ramboll – förändringsteori. 

I genomförandefasen 2019-2021, genomfördes löpande utbildningsinsatser, 
jämställdhetsnätverk, föreläsningar, styrgruppsmöten och stormöten.  

Projektet hade som mål att få 250 deltagare, nå 30 procent kvinnor och 30 
procent resurserna till kvinnor. Resultatet blev 625 deltagare, 31 procent kvinnor 
och 31 procent resurser till kvinnor. Ramboll bedömer att det finns goda 
förutsättningar för att projektets arbetssätt kommer att leva vidare. Såväl 
projektorganisation och styrgrupp som företag ser ett stort behov av liknande 
insatser framöver.  

Projektorganisationen – och därigenom kommunen – besitter kompetens och 
erfarenheter om vilka arbetssätt som är gynnsamma för att öka kompetensen och 
attraktiviteten i industrin. Exakt hur arbetet kommer att fortsätta är ännu inte 
bestämt.  

Enkätundersökning, Eksjö som besöksmål genomfördes av Norstat oktober 2021. 
Antal respondenter var 408 stycken i åldern 18-75 år. De som svarade är utspridda 
över hela Sverige med majoriteten svarande i Stockholm 27 procent, 45 procent är 
män och 55 procent är kvinnor.  

På frågan om vad de tänker på när de hör Eksjö, svarade de flesta skog, Småland, 
trähus, sjö, sjukhus och militär. 27 procent hade besökt Eksjö, varav 73 procent 
hade inte varit i Eksjö tidigare. De som besökt Eksjö tipsar andra om att strosa 
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runt i den mysiga gamla stadskärnan och gå runt torget. Passa på att titta på de 
fina trähusen, besöka Aschanska gården och gärna stanna för en fika 
på Lennarts konditori. Vad många gärna skulle vilja uppleva på ett nästa 
besök är naturen i Eksjö. Vandra i skogar, se djur eller slå sig ner vid en sjö. Det 
man förknippar mest med Eksjö som besöksmål är goda möjligheter att ta del av 
vacker natur (35 procent) och en anrik stadsmiljö (31 procent). Åldersgrupperna 
18-29 år och 55-75 år är de som mest förknippar vacker natur med Eksjö. Den 
äldre gruppen är också den som främst kopplar anrik stadsmiljö till Eksjö.  
 
Bortsett från Mariannelund är kunskapen om Eksjö som besöksmål relativt låg, 
men det finns en nyfikenhet och de som inte haft möjligheten att besöka Eksjö än 
vill gärna göra det. Har man haft chansen att få uppleva Eksjö, då har man fått 
mersmak och längtar tillbaka.  
 
Lokala pärlor är Lennarts café, Aschanska gården och Skurugata. Att det inte är 
många som vet så mycket om Eksjö ses som en möjlighet. Det betyder att det går 
att bygga på och definiera vad platsen ska stå för i framtiden.  
 

Resultat av webbundersökning, Framtidens centrumkärna i Eksjö kommun, 
genomfördes mellan 6 december-18 januari 2022. Enkäten bestod av 18 frågor 
fördelade på envals- och flervalsalternativ samt i vissa fall fritext. 517 
respondenter, 337 avser Eksjö och 180 avser Mariannelund.  

Enkäten är en del av Eksjö kommuns pågående arbete med företagsetableringar i 
lediga lokaler på strategiska platser i hela kommun. Majoriteten svarar ja på frågan 
om de brukar handla lokalt och likaså om de nyttjar det lokala utbudet av 
restauranger och caféer. Majoriteten svarar dock ja på att de åker till andra städer 
och handlar. I Mariannelund åker de flesta till Vimmerby och handlar, medan 
Eksjöbor åker till Jönköping.  

Lekytor för barn, välskötta och vackra byggnader och miljöer är viktigt för att 
trivas i Eksjö. Underhåll av fastigheter, skapa en vackrare och renare miljö är mer 
viktigt för de som bor i Mariannelund.  
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TUB § 6 Förbättrande åtgärder på träspångar i 
nära anslutning till Höglandsleden i Kaffekullen - 
medborgarförslag  
Dnr Tun 2021/134 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Simone Englund framför i medborgarförslag 2021-06-11 följande.  

Från Kaffekullen i Eksjö finns det i dagsläget gamla trasiga spångar över en lite 
våtare mark mellan Kaffekullen och Höglandsleden. 

Mitt förslag innefattar upprustning av dessa spångar vilken skulle öka 
tillgängligheten till Höglandsleden och naturen för invånarna i Kaffekullen och 
allmänheten i stort. 

Förslaget skulle även medföra att minska skaderisken för allmänheten då det i 
nuläget är mycket som är trasigt på platsen och skaderisken ganska hög. 

Förslaget är att kommunen bistår med material för en ordentlig spång samt även 
att kommunen bistår med åtgärder för att få spången tillverkad och på plats. 

Fritidsutvecklare Kim Forsman har utrett situationen kring de gamla trasiga 
spångarna i Kaffekullen. Samtal har förts med en del boende i området samt 
personer som tidigare har anknytning till spångarna på olika sätt.  

Spångarna går över ett blötare område öster om bostadsområdet Kaffekullen. De 
är gediget byggda av trä samt tjärpapp och är totalt ca 70 meter långa och ca 1 
meter i bredd. Efter en del sökande visar det sig att detta är gamla spångar från 
60–70-talet. Dem blev restaurerades på tidigt 80-tal, då med hjälp av 
Pionjärplutonen på Norra Smålands regemente I12/Fo17. Anledningen till 
restaureringen var att man anlade ett 10-km spår och spångarna var en del av 
spåret. Dock hade inte Försvarsmakten något mer underhåll efter att I12 lades ner 
1994. Anledningen att man gjorde spåret så brett under 80-talet var att man även 
åkte skidor på spåret och man ville kunna köra skoter på spåret. Spångarna har 
fått en lättare restaurering under 90-talet, vilket gjordes av boende i området.  

Det är svårt att bedöma nyttjandegraden av spångarna och stråket men i samtal 
med några boende i området och om man ser till befolkningen i Kaffekullen så är 
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bedömningen att nyttjandegraden är förhållandevis liten. Bedömningen är också 
att för allmänheten, utanför bostadsområdet Kaffekullen, ligger platsen 
förhållandevis dåligt till om man har syftet att besöka Höglandsleden då det finns 
andra bättre platser att angöra Höglandsleden. Även för boende i Kaffekullen 
finns Höglandsleden inom en kilometers gångväg via annan befintlig väg. 

Dessa spångar är resterna av ett motionsspår och hade troligtvis inte anlagts i den 
omfattningen annars. De är byggda på ett professionellt sätt av dåvarande 
regementet I12 med delar av Pionjärplutonen, vilket innebär att man har haft både 
penga- samt personalresurser att tillgå. Att restaurera dessa spångar idag innebär 
att man måste ta bort spångarna helt för att sedan anlägga dem på nytt alternativt 
gräva dränering för att få bort vattnet. Detta blir kostsamt och tidskrävande då det 
troligen måste upphandlas. Vi håller med om att tillgängligheten till 
Höglandsleden blir något närmre men då leden finns inom en kilometers avstånd 
anser vi inte detta motiverar den troliga kostnaden som 70 meter spång innebär i 
bortförande och nyanläggning samt virke och kostnader. Skall man ändå vandra 
Höglandsleden så gör nog inte någon kilometer extra något. Med detta sagt vill vi 
föreslå att motionen avslås då kostnaden kontra utnyttjandet blir för hög.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från fritidschef Ulrika Skäär, 2022-02-01 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-26 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Medborgarförslag 2021-06-11  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren (missiv) 
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TUB § 7 Ungdomsledarpris 2021 
Dnr Tun 2021/133 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse redovisad pristagare 

Ärendebeskrivning  
Redovisar de nominerade kandidaterna till Eksjö kommuns Ungdomsledarpris 
2021. 

Beslutsunderlag  
Eksjö kommuns Ungdomsledarpris kriterier 
Pristagare genom åren 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Fritidchef 
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TUB § 8 Vindkraft i närområdet - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Vindkraftsprojekt i Bruzaholm, preliminär tidsplan och stöd till lokal utveckling 
(SLU), presenteras. 

Vattenfall har initierat konceptet för föreningarna och närboende runt 
projektområdet. SLU är Vattenfalls modell för att ge tillbaka till bygden omkring 
en vindkraftspark.  

Föreningarna ansöker om pengarna och kommunen är med och stöttar i upplägg 
och dialog med närboende. Planering pågår för hur det ska administreras och 
preliminär byggstart 2023. 
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TUB § 9 Beviljade YH-utbildningar - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen, samt 

att delge kommunstyrelsen 

 

Ärendebeskrivning  
Yrkeshögskolemyndigheten beslutade att inte tilldela statsbidrag till 
Utvecklingspedagogutbildningen. Myndighetens bedömning är att 
arbetsmarknadens efterfrågan på den specifika kompetensen, som det beskrivs i 
ansökan, är svagare och ansökan kan därför inte prioriteras.  

Campus i12 kommer göra ytterligare en ansökan, då de är övertygade om att 
utbildningen både behövs och på sikt kommer att skapa en bättre miljö för alla de 
som idag har någon form av NPF-problematik. 

Campus i12 kommer med ledningsgruppens stöd, fördjupa dialogen med näringen 
runt anställnings- och utbildningsbehov för målgruppen personliga assistenter och 
elevassistenter. Båda dessa yrkeskategorier saknas idag, till stor del, karriärvägar 
och har blivit ett genomgångsyrke något som varken gagnar brukare, elever eller 
arbetsgivare. 

 
      

Utdrag:  
kommunstyrelsen 
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TUB § 10 Julmarknaden 2021 - information 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

 

Ärendebeskrivning  
Julmarknaden 2021 hade totalt cirka 25 000 besökare. 

På muséet hade de 10 573 besökare. I jämförelse med 2018 och 2019, så är det ett 
bra antal besökare med tanke på pandemin. Besökare var positiva till 
förhållningsreglerna inne på muséet, då de nu hade tid att titta på alla stånden 
samt behövde inte trängas med för mycket folk.  

19 bussar anlände till julmarknaden och bussbolag från bland annat Norge, 
Göteborg och Linköping var på plats. De flesta bussarna kom på lördagen. 

Enkätundersökningen visade att de flesta kom för att det var en tradition eller 
hade släkt och vänner i Eksjö. Många hade besökt marknaden tidigare, var väldigt 
nöjda och ansåg att det fanns tillräckligt att göra på marknaden, uppskattade fritt 
inträde, hög mysfaktor och tyckte julmarknaden var välarrangerad. 
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TUB § 11 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
 
Kulturchef 

Arrangemangsbidrag  
 

Kulturakademien Mariannelund  Tun 2022/3 
Pianokonsert 
Ansökt: 4 400  kr, Beviljat: 3 500 kr 
Delegationsbeslut: 2022-01-24 

Eksjö Musikkår   Tun 2021/154 
Blåser in julen 
Ansökt: 3 000  kr, Beviljat: 3 000 kr 
Delegationsbeslut: 2021-12-15 

 

Samlingslokalbidrag   Tun 2021/126 

Folkets Hus, Mariannelund    40 000 
Allégården, Kråkshult    27 000 
Bygdegården, Ingatorp   35 000  
Folkets Hus, Bruzaholm    40 000 
Krusagården, Eksjö   85 000  
Kristallen Bruzaholm   30 000  
Bygdegården Bellö    30 000 

Summa    287 000 
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Fritidchef 

Lokalbidrag 2020   Tun 2021/125 
 
Fördelning av totalt 1 765 822 kronor 
34 föreningar ansökt 
Delegationsbeslut: 2021-01-31 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från fritidchef Ulrika Skäär, 2022-02-01 
Lokalbidrag 2022 fördelning  
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén 2022-02-04 
Delegationsbeslut tillväxt- och utvecklingssektorn 
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TUB § 12 Anmälningsärenden 
 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen godkänner anmälningsärenden enligt 
följande:  
 

Genomgång riktlinjer kontaktpolitiker 
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TUB § 13 Inbjudningar 
 

Beslut 
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera inbjudan till upplevelse- och kunskapsresa Lantbrukarnas riksförbund, 
LRF, måndagen den 4 april kl.9-16. Anmälan sker på eget initiativ till 
olleidanstorp@outlook.com. Förlorad arbetsersättning och reseersättning till 
påstigningsplatser utgår, inget sammanträdesarvode, samt 

att notera inbjudan till Kommunspecifik näringslivs- och arbetsmarknadsstatisk, 
som sker digitalt den 24 februari kl. 12.30-16.00. Inbjudan gäller tillväxt- och 
utvecklingspresidiet. Länk skickas till presidiet av regionen. Sammanträdesarvode 
betalas ut, samt 

att notera inbjudan till Smålands Turism, som sker digitalt den 24 februari 
kl.10.00-12.00. Inbjudna har tilldelats digital länk och sammanträdesarvode betalas 
ut, samt 

att notera inbjudan till Regional kulturplan, som sker digitalt den 24 februari 
kl.09.00-12.00, till cajsa.lof@rjl.se. Deltagande sker på eget initiativ, egen anmälan 
och förlorad arbetsersättning utgår, inget sammanträdesarvode.  
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