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TUB § 135 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
Ärendebeskrivning

Ärende om Medarbetarundersökning 2021, sektor – tillkommer
Ärende om Genomlysning av Vuxi12 och Campus i12 – uppföljning på identifierade
utvecklingsområden och rekommendationer, tillkommer
Ärende om Anmälningsärenden, tillkommer
Ärende om Individ- och familjeomsorg utredningsuppdrag - resultat för SFI , samt
jämförelse med jämförbara kommuner och rikssnitt för de senaste tre åren –
information, utgår

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tillväxt- och utvecklingsberedningen

2021-12-15

Sammanträdesdatum

TUB § 136 Budgetuppföljning per 2021-11-30,
tillväxt- och utvecklingssektorn
Dnr Tun 2021/31
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total positiv
avvikelse mot budget med 389 tkr,
att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2021 uppgår till 64 405 tkr.
Sektorns driftutfall efter november månad uppgår till 58 091 tkr, vilket motsvarar
90 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 92 procent. Sektorns
helårsprognos för driften är 64 016 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot
budget med 389 tkr (+0,6 procent).
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2021 uppgår till 9 563 tkr.
Sektorns investeringsutfall efter november månad uppgår till
3 045 tkr, vilket motsvarar 32 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos
för investeringarna är 6 963 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 2
600 tkr.
Nedan presenteras prognosavvikelse som är +/- 1 procent mot budget eller andra
anmärkningsvärda aspekter.
•
•

Allmän kultur, prognos: +403 tkr. Planerade evenemang har genomförts
under hösten.
Museet, prognos: -306 tkr motsvarande 7 procent mot budget.
Verksamheten har under 2021 ett krav på en intäktsökning på 400 tkr. I
början av 2020 utarbetades en plan för att öka försäljningen i
verksamheten, därefter bröt pandemin ut och planerna tvingades läggas på
is. Sommarens planerade verksamhet har kunnat genomföras med vissa
restriktioner men verksamheten prognostiserar inte att nå hela
intäktsökningen under 2021. Åtgärder för bättre resultat, för att minimera
kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt
personalvakanser hålls vid möjlighet.
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Allmän fritid, prognos: +1 098 tkr motsvarande 11 procent av budget.
Avvikelsen beror på lägre personalkostnader då personal som annars
arbetar på spelverket varit/är utlånade till BUS. Den vakanta
fritidschefstjänsten ger ett överskott på 291’. Återhållsamhet kring
administrationen på fritid, förväntat lägre utfall för aktivitetsbidrag samt
en minskad budget för kommunens badplatser.
Anläggningar, prognos: -317 tkr motsvarande 3 procent av budget.
En vakans hålls på Olsbergs Arena. Avvikelsen beror på intäktsbortfall på
anläggningarna vilket är en följd av samhällssituationen med Covid-19.
Åtgärder för bättre resultat, för att minimera kostnader vidtas
återhållsamhet inom verksamheten och vakanser hålls.
Näringsliv, prognos: +471 tkr motsvarande 13 procent av budget.
Den vakanta näringslivschefstjänsten ger ett överskott på 215’.
Vux i12, prognos: -29 tkr motsvarande 0,2 procent av budget.
Vakans hålls inom Särvux.
Campus i12, prognos: -1 201 tkr motsvarande 28 procent av budget.
Verksamheten blev inte beviljad alla sökta utbildningar vilket leder till
intäktsbortfall om ca 1 900 tkr. Planen var att undervisa sökta utbildningar
tillsammans vilket skulle vara kostnadseffektivt. Eftersom alla utbildningar
inte blev beviljade går det inte ha samundervisning vilket bidrar till att
kostnadsbortfallet inte är i samma proportion som intäktsbortfallet.
Åtgärder för bättre resultat, återhållsamhet inom verksamheten för att
minimera kostnaderna. Verksamheten arbetar också kring att försöka
minska OH-kostnader ytterligare.

Investeringsbudget
Prognos: +2 600 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 27,1 procent.
Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror på att vissa projekt inte kan
genomföras under året utan planeras att göras kommande år. Fritidsavdelningen
prognostiserar att nyttja nästan hela sin budget och har lagt upp en nogsam
investeringsplan för året. Investeringsplanen kommer att följas upp vid varje
budgetuppföljning. De projekt som kommer att genomföras är bl.a. omläggning
av fritidsbanor, elljusspår, näridrottsplats samt fotbollsplaner, inhägnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil, 2021-12-09
Budgetuppföljning rapport, 2021-12-09
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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TUB § 137 Genomlysning av Vux i12 och Campus
i12 - uppföljning på identifierade
utvecklingsområden och rekommendationer
Dnr Tun 2020/95
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedning förslag till beslut
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kompletterad utredning avseende utökade kostnader för mer SFIundervisning.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30 §401, att ge förvaltningen i uppdrag att
komplettera utredningen av uppnådda resultat på SFI med en utredning av ökade
kostnader för mer SFI-undervisning.
Enligt Skollagen så ska elever i SFI i genomsnitt få minst 15 timmars undervisning
i veckan över en fyraveckorsperiod. I samband med anpassningarna av SFIutbildningen till de restriktioner som följt av pandemin, så har en stor del av
utbildningen i SFI förlagts till distansundervisning.
Den utredning av resultat som redovisades i anslutning till Genomlysningen av
Vux i12 och Campus i12 visade på uppenbara brister i att använda
distansundervisning som norm, även för studievana elever. En återgång till en allt
större andel platsbunden undervisning har skett succesivt sedan restriktionernas
omfattning minskats.
Innehållet i de lagstadgade 15 timmarna undervisning/vecka har under pandemin
till största delen bestått av uppgifter som deltagarna löst på distans. Under hösten
har en återgång till mer lärarledd undervisning skett där såväl gruppstorlekar som
omfattningen av den lärarledda undervisningen ökats (i dagsläget grupper om 1012 elever med 6 – 8 timmar lärarledd undervisning kombinerat med
distansstudier). Till årsskiftet bedöms undervisningen bedrivas i grupper om 15-20
elever med 10-12 timmars lärarledd undervisning i genomsnitt, kompletterat med
vissa uppgifter på distans.
Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika
studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. De olika
studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål.
Studievägarna visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig.
Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund
och studieväg 3 till dem som är vana att studera.
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I dagsläget är det 180 personer inskrivna på Sfi i Eksjö varav:
•

43 elever på studieväg 1 (21 i kurs 1A, 22 i kurs 1B och 5 i kurs 1C)

•

76 elever på studieväg 2 (15 i kurs 2B, 40 i kurs 2C och 21 i kurs 2D)

•

56 elever på studieväg 3 (29 i kurs 3C och 27 i kurs 3D)

Ökade kostnaderna för en utökning av SFI-undervisning
Kostnaderna för utbildningen i svenska för invandrare består i första hand av
personalkostnader och i andra hand kostnader för lokaler.
Den faktiska kostnaden för utökad undervisningstid landar på 600 kronor/timme
i respektive undervisningsgrupp, inklusive för och efterarbete.
Givet 48 veckors undervisning i de i dag 6 aktuella undervisningsgrupperna kostar
varje generellt ökad timme på årsbasis 173 000kr.
Per undervisningsgrupp är den ökade kostnaden 29 000kr för varje ökad timme på
årsbasis.
Den faktiska kostnaden för utökade lokalkostnader beror givetvis på såväl
gruppstorlekar som priset på eventuellt tillgängliga lokaler. En generell ökning om
1-5 timmar undervisning bedöms kunna hanteras genom schematekniska
lösningar i befintliga lokaler. Undervisningslokaler, utöver de i dagsläget befintliga,
bedöms kosta 70 000 per klassrum och år.
Pedagogiska bedömningar
De största effekterna av en eventuell utökning av undervisningen i SFI bedöms,
av den samlade pedagoggruppen på Vux i12, uppstå genom:
•

en utökning av studiehandledning på modersmål

•

utökad undervisning med fokus på läs- och skrivinlärning för elever i
studieväg 1

•

mer rena sfi-timmar – främst i studieväg 3

•

fokuserat arbete med inriktning på digital kompetens

Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2021-11-30
Tjänsteskrivelse från vuxenutbildningschef Christian Thomsen, 2021-12-09
Utdrag:
Kommunstyrelsen
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TUB § 138 Plan för samhällsorientering 2022
Dnr Tun 2021/155
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till plan för samhällsorientering 2022 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 2022 kommer Eksjö kommun i första hand erbjuda samhällsorienteringen
på arabiska. Kurser på tigrinja och somaliska samt de, i kommunen, mindre
vanliga språken erbjuds vid behov tillsammans med grannkommunerna. Sedan
2013 har kommunerna på Höglandet samarbetat för att kunna erbjuda
samhällsorienteringen på modersmål, oftast med en externt upphandlad leverantör
av genomförandet. För deltagare ur den utökade målgruppen och för deltagare
från väldigt ovanliga språk erbjuds samhällsorienteringen på engelska eller lätt
svenska.
Undervisningen kommer i första hand bedrivas med egna utbildade
samhällsinformatörer i lokaler på Vux i12. För att samhällsorienteringen inte skall
krocka med andra delar av etableringsuppdraget kommer undervisningen i
normalfallet att förläggas till en heldag i veckan i samråd med
Arbetsförmedlingen.
Vux i12 ansvarar för att anmäla deltagare, skicka kallelser, informera
arbetsförmedlingen och förse deltagarna med intyg efter avslutad kurs.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vuxenutbildningschef Christian Thomsen, 2021-12-09
Förslag till Plan för Samhällsorientering 2022
Utdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

10

Utdragsbestyrkande

n

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tillväxt- och utvecklingsberedningen

2021-12-15

Sammanträdesdatum

TUB § 139 El och VA-installation till Ingarpsbadet
Dnr Tun 2021/158
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar
att uppdra fritidschef utreda de kommunala badplatsernas olika avtal och försöka
få till en gemensam samsyn, samt
att hänskjuta ärendet till februari då nya fritidschef är på plats.
Ärendebeskrivning
Ingarpsbygdens samhällsförening, via ordförande Fredrik Ekelöf, vill veta om det
finns möjlighet att få elektricitet, vatten och avlopp framdraget till
Ingarpsbadet. Föreningen menar att det skulle vara lägligt att installera detta i
samband med grävning av VA-utbyggnaden i bygden.
Fritidsutvecklare Kim Forsman har utrett förslaget och kostnaden för el hamnar
på cirka 50 000 kronor och för vatten och avlopp på cirka 188 000 kronor, vilket
ger en totalkostnad på cirka 238 000 kronor. Kostnad för pump tillkommer och
kringkostnader för inkoppling av VA samt dragning av el inom badplatsen till de
olika byggnaderna och stolpe. Därtill kommer driftkostnader för el, vatten och
avlopp.
Då det finns ett önskemål från Fritidsavdelningen att ha en gemensam linje för de
olika badplatserna i kommunen meddelades föreningen att Fritidsavdelningen tar
med frågan till tillväxt- och utvecklingsberedningen för en diskussion gällande
denna sorts frågor i framtiden.
Ärendet har passerat Samhällsbyggnadschefen Mikael Wärnbring, som hänvisar
ärendet gällande badplatser till fritidsavdelningen.
Översikt av Eksjö kommuns badplatser
Badplats

El

Edshult: Gummarpsbadet, Mycklaflon

Ja (campingen)

Eksjö: Långanässjöbadet

Ja (fiket)

Eksjö: Prästängsbadet, Hunsnäsen

Ja, (campingen)

Hult: Moväntabadet, Försjön

Ja, (campingen)
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Mariannelund: Spilhammarbadet, Åsjön

Ja, toaletthuset

Hjältevad: Hjälten

Ja (förrådet)

Ingarp: Ingarpasjön

Nej

Ingatorp: Ingarpabadet, Ingatorpssjön

Nej

Mellby: Mellbybadet, Solgen

Nej

Bellö: Lilla Bellen

Nej

Edshult: Sanden, Solgen

Nej

Eksjö: Rolandsdamm, Södra Rokalven

Nej

Fritidsutvecklare Kim Forsman finner inte att Eksjö kommun idag har möjlighet
att bekosta framdragning av elektricitet, vatten och avlopp till Ingarpabadet, men
att det i framtiden kan vara möjligt om medel tillsätts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fritidsintendent Kim Forsman, 2021-12-07
Mailkonversation 2021-12-07
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TUB § 140 Medarbetarundersökning 2021, sektor
Dnr Tun 2021/161
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
I oktober genomfördes medarbetarundersökning i kommunen. Undersökningen
är ett viktigt verktyg för att följa upp hur arbetsklimatet är i
organisationen och på varje arbetsplats. Den ger också ett underlag att arbeta med
frågor kring arbetsmiljön. Svarsfrekvensen har minskat från 73,05 procent (2019)
till 69,2 procent (2021).
Resultatet för hela förvaltningen visar på ett ökat totalt medarbetarengagemang
från 80,0 till 82,5. Medarbetarengagemanget visas i HME-värde 0–100 (Hållbart
medarbetarengagemang) och är nio frågor som är fördelade på tre områden,
motivation, ledarskap och styrning. Alla sektorer har ökat sitt totala HME-värde,
där Kommunledningskontoret har den största ökningen från 77,5 till 85,0.
För de olika HME-områdena är värdet för motivation detsamma, 82,5, som vid
medarbetarundersökningen 2019. Värdet för ledarskap har ökat från
80,0 (2019) till 87,5 (2021) likaså har en ökning skett för styrning från 70,0 (2019)
till 77,5 (2021).
Färre har blivit utsatta för kränkande särbehandling, mobbning, sexuella
trakasserier, diskriminering och hot och våld. Dessa tal fortsätter att sjunka
gentemot tidigare år. Trakasserier som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna har dock ökat med 0,3 procentenheter från 2,5 procent
(2019) till 2,8 procent (2021). Resultatet för dessa områden redovisas endast på
förvaltningsnivå utifrån anonymitet.
Cheferna kommer att återkoppla resultatet till sina medarbetare. Där medelvärdet
för områdena motivation, ledarskap eller styrning är 4,0 eller lägre kommer
medarbetare och chef arbeta tillsammans och ta fram en handlingsplan för att
förbättra medarbetarengagemanget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från HR-konsult Martina Jönsson, 2021-12-10
Resultat medarbetarundersökning 2021 – tillväxt- och utvecklingssektorn
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TUB § 141 Investeringsbidrag 2022
Dnr Tun 2021/164
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar
att investeringsbidrag för 2022 utbetalas enligt bifogad sammanställning.
Ärendebeskrivning
Av reglerna för föreningsbidrag framgår att ansökan om investeringsbidrag ska
vara inlämnat senast 1 november. I akuta situationer kan investeringsbidrag sökas
löpande. Enligt gällande delegationsordning har fritidschefen delegation att
besluta om investeringsbidrag motsvarande maximalt två basbelopp. Basbeloppet
för 2022 är 47 600 kronor. Högre belopp beslutas av nämnd.
I internbudget 2022 finns 825 tkr avsatta för investeringsbidrag. Dessa medel ska
även täcka akuta bidragsbehov som eventuellt uppstår senare under 2022.
Utifrån aktuella ansökningar gör fritidschefen en helhetsbedömning och ett
förslag till fördelning. I bifogad sammanställning finns alla bidrag med, både de
som är föremål för delegationsbeslut och de som kräver ett nämndbeslut.
Utdrag:
Fritidschef
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TUB § 142 Stöd till förstärkt införsäljning och
etableringsarbete - information
Dnr Tun 2021/83
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23 § 79 beslutades att ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel avsätta 400 000 kr för att under 2021
förstärka näringslivsenhetens insatser för att underlätta nyetableringar i hela Eksjö
kommun, samt att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-09-28 presentera en delredovisning, samt
att i samband med årsredovisning 2021 presentera en slutredovisning av projektet.
En näringslivsutvecklare med fokus på etablering är anställd under perioden 1
oktober 2021 till 31 mars 2022. Kandidaten, Helen Lindqvist, som var mest
lämpad för uppdraget kunde inte bli tillgänglig tidigare och möjligheten att lösa
uppdraget på bästa sätt, prioriterades framför att anställa tidigare.
Behovet för funktionen är baserat på dialoger med Svensk Handel,
Fastighetsägarföreningen, Mariannelunds Företagarförening,
samhällsbyggnadssektorn, och att arbetet ska utföras i samverkan med dessa. Ett
uppstartsmöte med aktörerna är planerat till oktober där upplägg, förväntningar
och behov kommer att diskuteras mer ingående.
Under perioden 1 april till 31 december undersöker näringslivsenheten parallellt
möjligheterna för extern medfinansiering av tjänsten, då den kan komma att
omfatta även övriga företagsetableringar i kommunen. En preliminär förfrågan
om intresse av medfinansiering har sänts till Eksjöbostäder och Itolv AB och
möte är inbokat den 22 december 2021 för ett inledande samtal i frågan.
Helen Lindqvist har haft möten tillsammans med Svensk Handel,
Fastighetsägarföreningen, Mariannelunds Företagarförening,
samhällsbyggnadssektorn, Eksjö Stadsutveckling och Eksjö Handel för att samla
in information, tydliggöra uppdraget och ansvaret. Målet är att visa på ett snabbt
resultat, utöka nyetableringar och lämna ifrån sig något som någon annan kan ta
över och fortsätta arbetet.
Arbete har påbörjats med att uppdatera material, skapa en förteckning över lediga
lokaler, skickat ut en webenkät om kommuninvånares syn på attraktiv
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centrumkärna och ha workshops med Mariannelunds företagarförening och Eksjö
Handel. Målet är att skapa en långsiktig hållbar plattform för samverkan.
Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2021-09-13
Beslut tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-08-18
Tjänsteskrivelse från sektorchef Nina von Krusenstierna 2021-08-10
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TUB § 143 Kulturavdelningen - information
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Ledningsgruppen för Eksjö Julmarknad består av tjänstepersoner från
samhällsbyggnadssektorn, tillväxt- och utvecklingssektorn,
kommunikationsavdelningen, Eksjö energi samt representanter från Eksjö
Föreningsliv och Eksjö Handel. Vid ett flertal tillfällen träffas ledningsgruppen för
planering, avstämning och genomgång av budget inför kommande julmarknad.
Ledningsgruppen är tilldelad olika anasvarsområden. Säkerhet har varit i fokus de
senaste åren och Eksjö kommuns säkerhetsansvarig är Roland Gustafsson. I år
behövdes det inga covid-pass för att få komma in på muséet, men säkerhetsvakter
stod vid ingången för att räkna och begränsa antalet besökare. På så vis hade
besökarna mer utrymme och plats när de gick omkring bland utställarna.
Besökare inne på muséet:
•
•
•

2021, 10 573 besökare
2019, 13 614 besökare
2018, 11 932 besökare

Ledningsgruppen har utvärdering i nästa vecka, då mer statistik redovisas och
sammanställs.
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TUB § 144 Eksjö bibliotek, meröppet - information
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Meröppet ger dig tillgång till biblioteket även utanför bibliotekets ordinarie
öppettider. Måndag-torsdag är det öppet mellan klockan 07.00-22.00 och på
fredag-lördag klockan 07.00-18.00. För att få tillgång till Meröppet behöver man
vara 20 år och skriva under ett avtal. I höst drog Meröppet igång ordentligt och
cirka 100 personer har skrivit under avtalet. Bibliotekspersonal kan gå in och se
vilka som loggat in under Meröppet och har på så vis koll på vilka som varit i
lokalen. Nu tittar bibliotekschef på om det är möjligt att göra en liknande lösning
för biblioteket i Mariannelund.
Den sjunde upplagan av Smålands litteraturfestival firas i Eksjö, Tranås, Värnamo
och Jönköping. Författare möter sina läsare i scensamtal, seminarier och
bokmässa. Aktuell forskning och samhällsdebatt diskuteras. En litterär mötesplats
och den 2 februari 2022 äger detta rum på Eksjö Stadshotell för såväl bokbransch
som allmänhet.
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TUB § 145 Företagsklimat - information
Beslut
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
En workshop har ägt rum på Wallnäs, med fokus på attityder till företagande samt
dialog, där tillväxt- och utvecklingssektorchef redogjorde för företagsranking och
de punkter som sjunkit 2021 och där samhällsbyggnadssektorchef presenterade
samhällsbyggnads NKI-resultat.
Några av de punkter som diskuterades under dagen var:
•
•
•
•
•
•

Ärendehantering. Kunden/företaget vill veta hur lång tid ett ärende
beräknas ta.
Svårt att få tag på rätt person när kunden/företaget tar kontakt med
kommunen.
Bemötande och serviceinriktning.
Svårt att förstå upphandlingssystemet, vill ha mer information.
Fler tillfällen för nätverk mellan företag och kommun.
Bättre samarbete mellan skola och företag.

Samhällsbyggnadschef och tillväxt- och utvecklingschef kommer summera
informationen tillsammans med politiken för att sedan bjuda in kommunen till
återkoppling om hur arbetet bör fortskridas.
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TUB § 146 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Tf Fritidschef
Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag 10 kr/deltagaraktivitet
26 föreningar har ansökt
Ansökt 294 440 kr, beviljat 294 440 kr
Delegationsbeslut: 2021-11-30

Dnr Tun 2021/95

Kulturchef
Arrangemangsbidrag
Eksjöortens Ryttarförening
Luciafirande på torget
Ansökt: 10 560 kr, beviljat 16 500 kr
Delegationsbeslut: 2021-12-08

Dnr 2021/157

Stödbidrag
Eksjö Teaterförening
Dnr 2021/109
Genomförandet av verksamheten hösten 2021 samt våren 2022.
Ansökt: 30 000 kr, beviljat 30 000 kr
Delegationsbeslut: 2021-12-08
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TUB § 147 Anmälningsärenden
Tillväxt- och utvecklingsnämnden godkänner anmälningsärenden enligt följande:
Kontaktpolitiker informerar om APT-möte på Eksjö Museum
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