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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Upprop 

Val av justerare 

§ 121 Godkännande av föredragningslistan 

§ 122 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12 - uppföljning på 
identifierade utvecklingsområden och rekommendationer 

2020/95 

§ 123 Budgetuppföljning per 2021-10-31 - tillväxt-och utvecklingssektorn 2021/31 

§ 124 Direktupphandling 2021, kvartal 3 - tillväxt- och utvecklingssektorn 2021/6 

§ 125 Verksamhetsplan och internbudget 2022 - tillväxt- och 
utvecklingssektorn 

2021/43 

§ 126 Näringslivsenheten - information 

§ 127 Eksjö kulturfestival - information 

§ 128 Handlingsplan Eksjö Museum och Tourist Center 2021/89 

§ 129 Simhall för personer med särskilda behov - utredning 2021/113 

§ 130 Förlängning av avtal mellan Eksjö kommun och Sture Stenbäck 
Livs i Hulthallens lokaler 

2015/144 

§ 131 Vuxenutbildning - information 

§ 132 Upphandling av yrkesutbildningar - Industriellt husbyggande och 
Yrkesförare 

§ 133 Förändrad ledningsorganisation – tillväxt- och utvecklingssektorn 2021/147 

§ 134 Redovisning av delegationsbeslut 
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EKSJÖ KOMMUN 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-11-17

TUB § 121 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 

Ärendebeskrivning  
Ärende 12, Ungdomsledarpris 2021, utgår 
Ärende 13, Handlingsplan ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd – 
information, utgår. 
Ärende 15, Rekrytering hälsocoach – information, utgår 
Ärende 17, Anmälningsärenden, utgår 
Ärende 18, Inbjudningar, utgår 
Ärende 18, Förändrad ledningsorganisation - tillväxt- och utvecklingssektorn, 
tillkommer 

4



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 122 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 redovisad uppföljning på identifierade utvecklingsområden och 
rekommendationer genomlysning del 1 och del 2. 

Ärendebeskrivning  
Ledningsutskottet gav 2021-03-16, att uppdra förvaltningen redovisa en 
uppföljning på identifierade utvecklingsområden och rekommendationer 
genomlysning del 1 och del 2, till kommunstyrelsen senast december 2021. 

Identifierade utvecklingsområden Campus i12 Del 1 
• I ansökningsprocessen av nya utbildningar behöver mer detaljerad budget

göras där även sektorekonom är delaktig. Det behöver finnas en plan B
för om Campus i12 inte får sökta utbildningar.

Upparbeta intern kompetens för att göra ansökningar för att inte behöva använda 
lika mycket konsulttid för att arbeta fram ansökningarna.  

Identifierade utvecklingsområden Campus i12 Del 2 
Område Bedömning Kommentarer/Förbättringar 
Samarbete Förbättringar 

har identifierats 
Strategiska utbildningsfrågor och 
behov/efterfrågan av utbildningar 
behöver få ett större fokus i tillväxt- 
och utvecklingssektorns 
ledningsgrupp. Sektorchef måste lyfta 
frågor vidare till förvaltningens 
ledningsgrupp. Strategiska beslut som 
påverkar en kommun behöver lyftas till 
en övergripande nivå 

Ansökningsprocess Förbättringar 
har identifierats 

Mer samverkan inom kommunen och 
med externa partner. Kan krävas större 
insatser inför ansökningsprocesser. 
Budget blir en del i ansökningsarbetet 

Genomlysningen (del 2) rekommenderar även: 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
• För att göra ansökningar utanför Campus i12 nuvarande 

kompetensområde rekommenderas ett förankringsarbete där förvaltning, 
näringsliv och politik involveras för att kunna göra ställningstaganden om 
det är värt att satsa kommunala resurser på en ansökningsprocess med 
risken att man inte får beviljat utbildningar.  

 
För att redovisa och tydliggöra ovanstående beslut och utvecklingsområden har 
Campus i12 har tagit fram ett årshjul för nya utbildningar nedbrutet i de moment 
som ingår i en ansökan, ansvar och samverkansformer.  

 
Som framgår av årshjulet är planeringshorisonten för nya YH-utbildningar i 
normalfallet tre år.    
 

1 Bristinventering  
1.1 Innan ansökan kan starta ska en analys av det regionala 

kompetensbehovet kartläggas. Näringslivsenheten ansvarar för att en årlig 
bristyrkesinventering genomförs och skapar arbetsgrupper där deltagare, 
förutom Campus i12, rekryteras från relevanta offentliga och privata 
aktörer med god branschkunskap. 
 
Under 2021 och 2022 kommer behoven inom följande områden att 
inventeras:  
     

• Industri 
• turism/besöksnäring 
• Vård 

 
Resultaten kommer att redovisas och kompletteras via Eksjö kommuns 
ordinarie ledningsstrukturer som Tillväxt- och utvecklingssektorns 
ledningsgrupp, FLG och eventuellt andra relevanta ledningsgrupper.  
(Bilaga 1) 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
1.1 Analys av regionalt kompetensbehov

1.2 KS ger klartecken att fortsätta 
processen

2.1 Uppstart av ansökningsskrivning. 
Beslutsunderlag till KS 

2.2 KS beslutar om att ansökan ska göras

2.3 Ny ansökan skrivs till myndigheten för 
yrkeshögskolan (deadline 20 juni)

3.1 Myh ger besked om start 1   
feb

3.2 Ansökningstid för studerande 15 
mar

15 
apr

Ev. förlängd söktid

3.3 Avstämning söktryck (politik)

3.4 Ny utbildning startar 1    
sep
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
1.2 Resultaten från inventering av regionala kompetensbehovet går vidare till 

politiken för beslut om hur processen skall fortskrida. 
 

 
2 Ansökning om nya utbildningar 
 
2.1 Campus i12 tar bristinventeringen vidare och tillsammans med berörda 

parter, inklusive sektorekonom, upprättas ett beslutsunderlag till 
kommunstyrelsen.  
Beslutsunderlaget ska innehålla kompetensbehov, ekonomiska 
förutsättningar och studerande underlag.  

2.2 Kommunstyrelsen beslutar om vilka ansökan som ska göras.  
2.3 Campus i12 ansvarar (i möjligaste mån med egen personal senaste 

ansökan skrevs helt utan konsultstöd) för ansökan och skapar 
arbetsgrupper med branschrepresentanter både offentliga och privata 
samt högskolan i Jönköping, denna arbetsgrupp ska innehålla en majoritet 
av branschrepresentanter för att säkerställa att utbildningarna får en 
utformning som motsvarar de kompetensbrister som identifierats.  
Ansökan ska för att kunna bli behandlad av myndigheten innehålla 
Utbildningens upplägg (Lärartäthet, kursplaner och 
examinationsmoment), Kvalitetssäkringen, Arbetslivets kompetenskrav, 
Nationellt och Regionalt perspektiv, Konjunkturprognoser, Samverkan 
med arbetslivet, Pedagogisk kompetens samt Avsiktsförklaringar från 
arbetslivet. 
Ansökan ska var myndigheten för yrkeshögskolan tillhanda den 20 juni 
för att behandlas. 
 
Senaste ansökan utvecklingspedagog-NPF. 
 
 

3 Ansökan beviljas  
3.1 Myndigheten för Yrkeshögskolan ger besked om start samt hur många 

omgångar Campus i12 får, i normalfallet beviljas tre starter. När besked 
meddelats startar marknadsföringsaktiviteterna enligt Campus i12:s 
Marknadsföringsplan.  

3.2 Ansökningstid för studerande.  
3.3 Avstämning söktryck, Campus i12 håller berörd politik informerad om 

söktryck och hur det påverkar den budget som gjorts för utbildningen.  
3.4 Ny utbildning startar. 

4. Marknadsföring 

 
Område Bedömning Kommentarer/Förbättringar 
Marknadsföring Förbättringar 

har identifierats 
Upprätta marknadsföringsplan, nyttja 
kommunikatörsenheten och 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

utbildningarnas ledningsgrupper i arbete 
med marknadsföring 

 

Endast en aktivitetsplan finns för Campus i12 men ett samarbete med 
kommunens kommunikatörsenhet har initierats och en ny marknadsföringsplan 
kommer att presenteras efter årsskiftet. Marknadsföringsplanen syfte är att 
definiera målgrupper och kanaler för de åtgärder som ska tas under 2022. En 
första workshop kommer att hållas den 8 december med deltagande från både 
näringen och studenter kommer att delta förutom kommunens representanter. 

Sedan tidigare så samarbetar Campus i12 med representanter från näringslivet, 
Jönköping University, Campus Värnamo, Yrkeshögskolan i Jönköping samt 
Regionen allt i syfte att hitta så kostnadseffektiva marknadsföringsåtgärder som 
möjligt.  Exempel på detta är att vi har gemensamt utrymme på Studentum och 
YH-guiden, representerat varandra på mässor, delar mässkalender med mera. 
Campus i12 och respektive anordnare svara dock själva för allt 
marknadsföringsmaterial samt val av kanaler.  

Fysiska och digitala kanaler Campus i12 använder för att fånga trafik till hemsidan: 

• Myndigheten för Yrkeshögskolan 
• Riktad information företag, skolor och intresserade 
• ButiksTV 
• Jönköping University 
• Google 
• YouTube 
• Linked In 
• Instagram 
• Facebook 
• Framtid.se 
• Studentum 
• Skolverket 

 

Nedan redovisas en schematisk bild över hur marknadsföringen fördelas över 
året: 
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 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 
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Aktivitet jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
1 Skolbesök främst på höglandet

2 Mässor med  JU och andra YH 
anordnare

3 Butiks-TV höglandet

4 Öppet hus Campus och JU

5 Uppstart sjuksköterskor T1

6 Utskick vykort till tekniska och 
estetiska elever åk 3

7 Ansökan YH och Förskollärare

8 Anpassning av marknadsföring 
efter söktryck sen anmälan

9 Workshop visualisering

10 Antagningsbesked YH skickas ut

11 Uppstart YH och Förskollärare

12 Ansökan sjuksköterskor

13 Framtagning av trycksaker

14 Bokning mässor skolbesök

15 Marknadsföringsplanering med  
JU och andra YH anordnare

16 Studentum och YH-guiden 
uppdateras

17 Filmer för Butiks-TV och sociala 
medier skapas

18 Utskick till SYV inom regionen + 
angränsade kommuner

19 Skolbesök, studenter besöker 
sina gamla gymnasier

20 Socialamedier främst Instagram 
och Facebook

21 eksjo.se/campus-i12
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

5. Rekommendationer från genomlysning för en ekonomi i balans: 

 
• För att få såväl ett verksamhets- som ekonomiperspektiv är det viktigt att 

involvera olika yrkesprofessioner (sektorchef, verksamhetschef och 
sektorekonom) i budgetprocessen för att få ett kvalitetssäkrat material om 
vilka behov som finns i verksamheten och vilka åtgärder som kan 
presenteras för att minska på verksamheten.  
 

• I syfte att tydliggöra processen kring uppföljningar och prognoser föreslås 
att tydliggöra en struktur för hur budgetuppföljningar ska hanteras inom 
sektorn. Kontinuitet i månatliga budgetuppföljningar med ekonom är 
viktigt. För att få koppling mellan kvalitet och ekonomi är även förslaget 
att införa resultatdialoger där såväl ekonomi-, kvalitets-, medarbetar- och 
utvecklingsfrågor kan lyftas.  

 
• Renodla ekonomisk uppföljning för Campus i12 och Vux i12. Intäkter 

och kostnader ska bokföras på rätt ställe oavsett vem som har budget. Det 
är viktigt dels utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv och dels utifrån ett 
nationellt jämförelseperspektiv mot andra kommuner. 
 

Identifierade utvecklingsområden Campus i12 Del 2 

 
Område Bedömning Kommentarer/Förbättringar 
Ekonomi Kritiska 

förbättringar har 
identifierats 

Åtgärder behöver vidtas för att nå en 
budget i balans. Tillväxt- och 
utvecklingssektorn behöver vidta åtgärder 
för att på sektorsnivå nå en budget i balans 
inklusive Campus i12.  
Olika scenarier för vilka åtgärder som kan 
vidtas för Campus i12 är presenterade och 
kostnaden för att bedriva 
utbildningsverksamhet behöver ställas i 
relation till de attraktionsvärden som ett 
campus i Eksjö kommun innebär. 

 
Genomlysningen (del 2) rekommenderar även:  
 

• Tillväxt- och utvecklingssektorn behöver vidta åtgärder för att på 
sektorsnivå nå en budget i balans inklusive Campus i12 år 2021. För att 
bedriva Campus i12s utbildningsverksamhet långsiktigt visar 
genomlysningen att ytterligare behov av resurser krävs.  

 
 
Förutom den dialog som sker i ordinarie budgetarbete så har Campus i12 även 
undersökt följande möjligheter: 
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6. Effektivisering av Campus i12:s IT-miljö genom att överlåta denna till 
Höglandets-IT.  

En kontakt med Thomas Petersson, verksamhetskontakt HIT, etablerades i april 
2021 för att kartlägga Campus i12:s IT-miljö och behov. Efter ett antal möten 
beslutades att en förstudie skulle starta Q3 2021 till en kostnad av 48.000 kronor.  

Den 7 oktober återkommer Johan Bengtsson, enhetschef HIT, med följande 
besked:  

• HIT har av tidsskäl inte möjlighet att på konsultbasis, enligt lämnat 
kostnadsförslag, utföra förstudie/utredning under 2021. Trots detta kan vi 
utifrån befintlig kunskap om era önskemål och våra tjänster konstatera att 
ett antal förutsättningar försvårar ett kostnadseffektivt samarbete. 

• Drift av önskad lösning avviker avsevärt från HIT´s ordinarie tjänster. 
Medför högst troligt ökade kostnader för drift/förvaltning/ support som 
behöver inkluderas i prissättning av tjänsten.  

• Osäker avtalslängd gör att prissättning behöver ta hänsyn till etablerings- 
och avvecklingskostnader. 

• En lösning hos HIT skulle innebära att totalt byta ut all befintlig 
utrustning hos Campus I12 – servrar, datorer (ca 130 st) och 
kommunikationsutrustning såsom routers, switchar, brandvägg och 
accesspunkter. 

• Vi kommer basera ett eventuellt erbjudande på våra standardtjänster vilket 
medför att funktioner/kostnader som inte tillför Campus I12 något 
mervärde kommer att ingå. Man kommer bli tvungen att byta tjänster för 
fjärråtkomst, säkerhetskopior, program- och systemdistribution vilket 
medför ett för Campus I12 får ett förändrat arbetssätt.  

• Vi behöver vid ett övertagande gå igenom alla licenser för att passa i 
HIT´s licensmodell. 

• Finns en risk att det finns tjänster som HIT inte kan erbjuda för att få 
motsvarande funktionalitet som man har idag. 

• Om ni vill att vi går vidare önskar vi först en indikation på Campus I12s 
budget och investeringshorisont. Vi rekommenderar er också att ni tar in 
en jämförande offert från annan leverantör för att vi gemensamt ska ha en 
indikation på kostnadsbilden.  

Som framgår av Johan Bengtssons mail så är HIT:s bedömning att det inte 
ekonomiskt försvarbart att ändra på den rådande ordningen, enbart byte av 
datorer skulle medföra en investering på 3 mkr, till detta kommer troligen ökade 
kostnader för support och licenser då HIT i dagsläget måste köpa in kompetens 
för att hantera Campus system och programbehov.  

7. Öka intäkter genom nya utbildningar 
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Under 2021 har en ny utbildning sökts, utvecklingspedagog, beslut från 
myndigheten kommer i mitten på januari. Näringslivsenheten kartlägger bristyrken 
och då denna är klar kommer nya ansökningar att göras. 

Branscher som är föremål för kartläggning: 

• Vård 
• Industri 
• Turism / Besöksnäring 

 
8. Effektivisering av existerande verksamhet 

Campus i12 har sedan 2019 gått från 12 till 6 medarbetare samt minskat lokalytan 
med 1.500 m2 ytterligare besparingar är svåra att göra utan att dramatiskt sänka 
kvalitén på utbildningarna och därmed äventyra framtida utbildningar. 

 
Identifierade utvecklingsområden Vux i12 Del 1  

 
• I genomlysning del 1 vad ett identifierat utvecklingsområde: ”Intäkterna 

ifrån Migrationsverket har minskat och prognostiseras att minska ytterligare 
kommande år. Det är viktigt med ett aktivt arbete för att kunna anpassa 
verksamheten till de förändrade förutsättningarna.” Visar analysen att 
studieresultat har försämrats och närundervisning bör ske i högre 
utsträckning finns en svårighet att bedriva verksamheten inom befintlig 
budget.  

Identifierade utvecklingsområden Vux i12 Del 2 
 
Område Bedömning Kommentar / Fortsatt arbete 

Distansundervisning 

Förbättringar 
har 

identifierats  

Viktigt att följa upp 
studieresultat och ha med i 
analysen på vilka nivåer och 
omfattning 
distansundervisning ska 
fortsätta. Positivt med 
studiehallar och bra om det 
krav på närvaro minst en 
gång i veckan.   

Omfattning av 
undervisning 
15h/vecka Ej bedömt 

Strategisk samsyn inom 
förvaltningen saknas. 
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Behov av stöd 
utanför skolan 

Förbättringar 
har 

identifierats 

Integrationsgruppen behöver beakta frågan 
i arbetet när gemensam handlingsplan 
arbetas fram för integrationsarbetet i 
kommunen. 

Samarbete  

Förbättringar 
har 

identifierats 

Fortsätta arbeta för ett 
förvaltningsövergripande angreppssätt 
inom integration.  

Flera bra initiativ och projekt har påbörjats 
och viktigt att det finns hållbarhet över tid 
för att nå framgång. 

 
 
Genomlysningen (del 2) rekommenderar även:  
 

• Studieresultaten noga följs upp och analys görs på vilket sätt 
distansundervisningen påverkat studieresultat och antal studieavbrott samt 
i vilka nivåer och i vilken omfattning distansundervisningen ska fortsätta 
efter pandemin.  

 

Status för ovanstående beslut och utvecklingsområden redovisas nedanstående:  

 
1 Anpassning av verksamheten (minskade intäkter från Migrationsverket)  
1.1 Delar av intäktsbortfallet till följd av minskade schablonintäkter ersätts genom 

utökade ansökningar av statsbidraget ”Regionalt yrkesvux kombination” där 
elever läser yrkesutbildningar parallellt med, eller integrerat med, utbildningen i 
svenska.  
Personalstyrkan har kontinuerligt minskats de senaste åren genom såväl 
uppsägningar som att vakanta tjänster inte tillsatts. 
Genom att bedriva merparten av all undervisning på distans så har behovet av 
externa lokaler eliminerats.  

 
 
2 Distansundervisning 

2.1 Distansundervisningen i utbildningen i svenska för invandrare, Sfi, som norm 
under pandemin har haft uppenbara brister, även för studievana elever. En 
återgång till mer platsbunden/lärarledd undervisning krävs för att identifierade 
utvecklingsområden skall kunna åtgärdas.  

 
3 Omfattning av undervisning 15h/vecka  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

3.1 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 10-12 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.  

4 Behov av stöd utanför skolan  

4.1 De nyanlända eleverna har ett fortsatt stort behov av stöd rörande frågor till 
och kontakter med allehanda myndigheter. I dagsläget finns ingen samordnad 
funktion för hjälp/stöd i kommunen, vilket givetvis påverkar elevernas 
studieförmåga då många fokuserar på försörjning i första hand.  

5 Samarbete  
5.1 Samarbetet med övriga intressenter rörande elever på Komvux fungerar, givet 

de aktuella förutsättningarna, bra. Regelbundna möten på chefsnivå såväl som 
på handläggarnivå genomförs kontinuerligt med sociala sektorn, 
Arbetsförmedlingen, gymnasieskolan och, vid behov, regionen och 
Försäkringskassan. 

6 Studieresultat, Bilaga ”Studieresultat Sfi vt 2021”  
6.1 Studieresultaten på komvux följs upp kontinuerligt såväl kvantitativt som 

kvalitativt. Utvärderingen av studieresultaten under det senaste året visar att 
eleverna på sfi generellt sett klarat distansstudierna mycket sämre än eleverna på 
grundläggande och gymnasial nivå.  
Identifierade orsaker till detta är bl.a. 

• Bristande förståelse för den svenska kunskapssynen.
• Bristande IT-kompetens.
• Bristande tillgång till tekniska hjälpmedel i hemmen.

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från vuxenutbildningschef Christian Thomsen, 2021-11-15 
Tjänsteskrivelse från utbildningschef Campus i12 Anders Nermo, 2021-11-08 
Eksjö kommun Kompetensbehovsanalys 
YH Ansökan Utvecklingspedagog 2022 
Studieresultat SFI vt 2021 

Utdrag: 
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Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 123 Budgetuppföljning per 2021-10-31 - 
tillväxt-och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/31 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total negativ 
avvikelse mot budget med 40 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 oktober månad uppgår till 53 281 tkr, vilket motsvarar 83 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 83 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 64 445 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot 
budget med 40 tkr (-0,06 procent).  

Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2021 uppgår till 9 563 tkr. 
Sektorns investeringsutfall efter oktober månad uppgår till 2 591 tkr, vilket 
motsvarar 27 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för 
investeringarna är 6 993 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 2 570 
tkr. 

Nedan presenteras prognosavvikelse som är +/- 1% mot budget eller andra 
anmärkningsvärda aspekter.  

Allmän kultur 
Prognos: +403 tkr. Planerade evenemang genomförs 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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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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: -483 tkr motsvarande 4 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: +289 tkr motsvarande 8 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: +2 570 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 26,8 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 bland annat 
omläggning av fritidsbanor, elljusspår, näridrottsplats samt fotbollsplaner, 
inhägnad.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil, 2021-11-08 
Budgetuppföljning rapport, 2021-11-08   

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 124 Direktupphandling 2021, kvartal 3 - 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/6 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Plan för 2021 års internkontroll för sektorn godkändes av kommunstyrelsen på 
sammanträdet i maj (Ks §157, 2021-05-04). Internkontrollen berör tre områden, 
ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet samt följsamhet lagar och 
förordningar. 

I Tillväxt- och utvecklingssektorns internkontrollplan är ett kontrollområde 
direktupphandlingar som ska rapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt 
ramavtal eller avtal ingår inte i uppföljningen. 

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan 
beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att 
tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på 
dokumentation. 

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med 
upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör 
tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats. 

För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även 
annonsering ske på allmän tillgänglig databas. 

Uppföljning 
För belopp mellan 25 000 kronor och 100 000 kronor, utan anmärkning. 

För belopp mellan 100 001 kronor och 250 000 kronor, utan anmärkning. 

För belopp över 250 001 kronor, utan anmärkning.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorekonom Jan-Olof Rosendil, 2021-11-08 
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Sammanträdesdatum 
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Utdrag:  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Kommunstyrelsen 

19
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Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 125 Verksamhetsplan och internbudget 
2022 - tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/43 

Beslut  

Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Tillväxt- och utvecklingssektorns verksamhetsplan och internbudget 
2022. 

Lars Aronsson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Jürgen Beck (V) reserverar sig mot beslutet.  

Vidare beslutar Tillväxt- och utvecklingsberedningen 

att uppdra tillväxt- och utvecklingssektorn bjuda in föreningslivet, när den 
nytillsatte fritidschefen är på plats, för genomgång av föreningsbidrag. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 54, 2018-03-22) att anta en ny 
vision för Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige (Kf § 73, 2018-12-11) en policy för styrning och ledning. I 
oktober 2019 (Kf § 397, 2019-10-24) godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023. 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att godkänna sektorernas 
övergripande verksamhetsplaner (Ks § 292, 2021-12-01) för år 2021. 
Verksamhetsplanerna ska revideras och tas upp för beslut årligen inför varje nytt 
år. 

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska 
upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå  

• Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska
göras.

• Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i
kommunprogrammet ska uppnås.

• Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.
• Internbudget
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Eksjö kommuns vision är Alla är vi Eksjö kommun. Visionen pekar ut tre 
fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som krävs för att 
kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusområdena är: den hållbara 
kommunen, den nära kommunen och den aktiva kommunen. I 
kommunprogrammet har visionen brutits ned till fyra effektmål som anger vad 
som ska uppnås under mandatperioden. Effektmålen bryts ned i sektorernas och 
bolagens verksamhets- och affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för 
resultat för att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. 
Kommunprogrammet har en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. 

Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd 
från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd 
styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och effektivare för 
chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva 
innehållet.  

Efter genomgång av verksamhetsplanen har några justeringar gjorts. I arbetet har 
samtliga enheter deltagit. Förtydliganden har gjorts inom vissa områden för att 
förbättra verksamhetsplanen. Bland annat har följande förändringar gjorts: 

• Aktiviteter i verksamheten som beskriver planerad utveckling är tillagda
under rubriken utvecklingsområden,

• Effektkedjan har kompletterats med några aktiviteter under effektmålet
Livskvalitet, Attraktivitet samt Samhällsbyggnad.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-21 beslutade kommunfullmäktige 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. Av tjänsteskrivelse från tillväxt- 
och utvecklingschef och sektorekonom, daterad 2021-11-10 framgår 
redovisningen av internbudget, driftbudget och investeringsbudget.  

Efter genomgången av internbudget och förlag på att effektivisering på museet 
sker från 2022, reserverar sig Lars Aronson (S) och Jürgen Beck (V) mot beslutet.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorchef Nina von Krusenstierna och sektorekonom, 
2021-11-10. 
Verksamhetsplan – Sektor 
Verksamhetsplan – Kultur 
Verksamhetsplan – Fritid 
Verksamhetsplan – Näringsliv 
Verksamhetsplan – Campus i12  
Verksamhetsplan – Vux i12 
Internbudget Tillväxt- och utvecklingssektorn 2022  
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Sektorsekonom 
Verksamhetschefer 

22



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 
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TUB § 126 Näringslivsenheten - information 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Näringslivsenheten går igenom verksamhetens program för november och 
december.  

• 19 november, Nätverksträff – Hälsa och välmående
• 25 november, näringslivslunch med prisutdelning
• 1 december, frukostmöte upphandling – går igenom grunderna
• 9 december, frukostmöte – Framtidens bilar

Helen Lindqvist, ny näringslivsstrateg, presenterar sig för tillväxt- och 
utvecklingsberedningen och berättar om det arbete som planeras framöver. Jennie 
Heimdahl, är tillbaka på näringslivenheten efter föräldraledighet och arbetar nu 50 
procent i verksamheten.   

Projektet Attraktiv Industri startar sin slututvärdering den 22 november. 
Projektets externa utvärderare ska sedan vara klara 21 januari. Den 3 februari 
kommer Attraktivindustri, bjuda in sina partners, företag med flera till en 
spridningskonferens för projektet. 
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TUB § 127 Eksjö kulturfestival - information 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
På höstlovet vecka 44 genomfördes Eksjö kulturfestival och invigningen ägde rum 
på Skuruhatt med totalt 400 besökare. Flera föreningar tillsammans med Eksjö 
museum, biblioteken och kulturavdelningen arrangerade olika evenemang och 
totalt 35 olika programpunkter fanns med i programbladet som skickades ut till 
hela Eksjö kommuns invånare.   

Eksjö kulturfestival besöktes totalt av 1070 besökare. 
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TUB § 128 Handlingsplan Eksjö Museum och 
Tourist Center 
Dnr Tun 2021/89 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisning av handlingsplan. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-28 § 320, att uppdra tillväxt- och 
utvecklingssektorn presentera en handlingsplan gällande besparing av 690 000 
kronor på Eksjö museum/Tourist Center med full effekt från 2022 samt en 
intäktshöjning med 400 000 kronor i ökad försäljning med full effekt från 2022. 

För att möjliggöra uppdraget har en handlingsplan tagits fram. 

Åtgärder – besparing 690 000 kronor 
• Personalminskning med en heltidstjänst samt sänkning av

tjänstgöringsgrad till 75 procent för en heltidstjänst. Sammanlagd
besparing 1,25 tjänst.

• Personalminskning av antal timanställda under högsäsong.
• Minskat antal utställningar och programverksamhet.

Konsekvenser – besparing 690 000 kronor 

Verksamheten kommer att påverkas av nedskärningen inom tre områden. 

• Öppettider. Då det blir personalminskning av fasta tjänster samt en
minskning av vikarier kan det innebära svårigheter schematiskt att hålla
samma öppettider som idag. Då ordinarie personal behöver ha ledigt vid
semester och storhelger kan det bli svårigheter med att täcka upp för dem
då det är under sommarperioden som vi har det största behovet av
vikarier.

• Programverksamhet – Då programmen hör ofta ihop med utställningarna
innebär det att programverksamheten kan minska i antal, alternativet är att
välja program som inte kostar så mycket. Det vill säga att inte anlita
föreläsare som tar fullt arvode, utan satsa mer på program med museets
egen personal eller billigare lösningar.

25



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

• Utställningar – Då en besparing görs inom utställningsverksamheten
innebär det att det ekonomiskt inte är möjligt att hålla samma antal
utställningar som idag. Muséet har i nuläget åtta utställningar per år, med
en besparing beräknas det att bli fem utställningar per år.

En fördjupad och detaljerad beskrivning av hur det kommer att påverka 
verksamheten kommer att arbetas fram under vintern/våren. 

Ökad intäkt för budget i balans – 383 000 kronor 

Effekt 2022  
• Tjänst 100 procent, 147 000 kronor från och med augusti
• Tjänst minskad tjänstgöringsgrad från 100 procent till 75 procent, 87 000

kronor från maj.
• Timanställd personal säsong, 90 000 kronor
• Minskat antal utställningar, 59 000 kronor

Totalt: 383 000 kronor 
Då det är svårt att få full effekt på grund av att de förslagna indragningarna av 
1,25 tjänst behövs det en ökad intäkt om 307 000 kronor för att uppnå full 
besparing om 690 000 kronor för 2022. 

Effekt 2023 
• Tjänst 100 procent, 404 000 kronor
• Tjänst minskad tjänstgöringsgrad från 100 procent till 75 procent, 137 000

kronor
• Timanställd personal säsong, 90 000 kronor
• Minskat antal utställningar, 59 000 kronor

Totalt: 690 000 kronor   

Åtgärder för ökat intäktskrav – 400 000 kronor 

Då muséet och Tourist Center har 56 000 registrerade besökare i butiken på årlig 
basis samt att ännu fler passerar på Museigården och gågatan finns det möjlighet 
till en ökad merförsäljning. 

Butiken har idag bra produkter med hög kvalitet och detta är inget som ska 
förändras då dessa produkter är efterfrågade och säljer bra. Det finns även 
produkter med ett lägre pris men fler måste tillkomma samt produkter med ett 
tydligt Eksjö tema. Personalen på Muséet/Tourist Center har sedan tidigare 
påbörjat ett arbete med merförsäljning och har ökat försäljningen med 60 kronor 
per kund sedan 2020 och tagit fram en lista över förslag på nya produkter.  

Till högsäsong kan Muséet/Tourist Center sätta upp en Popup butik vid gågatan 
med anslutning till Museigården för att även nå de besökare som inte går in på 
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Muséet/Tourist Center. Detta innebär att det skapas en ny försäljningsyta med 
möjligheter till ökade intäkter.
För bemanning kan sommarjobbare med fördel anställas. 

Målsättningen är att minst 10 000 av de som besöker butikerna handlar ur vårt nya 
sortiment för 70 kronor, enbart detta skulle generera i en merförsäljning av 
700 000 kronor. I de 700 000 kronor finns utrymme för inköp av produkterna.  

Vi har också möjligheter att vara återförsäljningskanal åt andra och sälja mot 
provision, idag har vi åtta hantverkare där vi får en provision om 30 kronor.  

Ett samarbete med Näringslivsavdelningen har påbörjats med fokus kring en 
affärsutvecklingsprocess som omfattar strategi kring marknadsföring för att öka 
omsättningen/försäljningen.  

En kontakt är tagen med projektledare Maria Lindholm som driver projektet 
”Digitalisera flera – för en hållbar framtid”. Inom projektet finns möjlighet för 
Eksjö museum/Tourist Center att få hjälp med en affärsutvecklingsprocess 
gällande fysisk handel men också e-handel.  

En första kontakt är tagen mellan kulturchef Thomas Hanzén och Mikael 
Malmqvist från Finnvedens Säljkraft AB där samtal om hur Eksjö 
museum/Tourist Center kan utveckla sin redan befintliga fysiska verksamhet samt 
den digitala.  

Eksjö museum/Tourist Center erbjöds möjlighet att affärsutveckla sin verksamhet 
genom coachning som anpassas till den egna verksamhetens behov inom ramen 
för projektet, vilket innebär att ingen kostnad uppstår för Eksjö museum/Tourist 
Center.  

Mikael Malmqvist återkommer med förslag om datum för en heldagsworkshop i 
mitten av januari. 

Eksjö museum/Tourist Center står inför stora utmaningar att få en budget i 
balans 2022 där en omorganisation av verksamheten resulterar i nya arbetssätt och 
roller.  

Det innebär också att färre ska göra mer och samtidigt fortsätta att hålla en hög 
kvalitet och ambitionsnivå i uppdraget.  

En fördjupad och detaljerad beskrivning av hur det kommer att påverka 
verksamheten gällande öppettider, programverksamhet och utställningar kommer 
att arbetas fram under vintern/våren 2022. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzén och museichef Pia Löfgren, 
2021-11-12 
Beslut kommunstyrelsen 2021-09-28  
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Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 129 Simhall för personer med särskilda 
behov - utredning 
Dnr Tun 2021/113 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisning av behovet av tillgänglighetsanpassad vattenträning för 
barn och vuxna med särskilda behov och för habilitering såväl som rehabilitering. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Simhall har fått tacka nej till vissa bokningar för personer med särskilda 
behov och för habilitering. Då elever måste kunna simma i årskurs sex för att få 
godkänt i idrott, har dessa elever prioriterats. 

Förfrågningarna har ökat på grund utav nedläggningen av Nannylundsbadet. 
Nannylundsbadet erbjöd tidigare bland annat bad för rehabilitering samt 
simundervisning för barn med särskilda behov. 

Utredning är uppdelad på fyra olika områden. 
Nuläge, Önskat läge, Drömläge samt tabell gällande de önskemål som finns om 
bassängtid i Eksjö kommun. 

Nuläge 

25 metersbassäng med 6 banor. 

• Används för förskoleklass upp till årskurs 3 gymnasiet för
simundervisning under skoltid, måndag-torsdag dagtid.

• Allmänheten mellan 14.00-20.30 tisdag-torsdag.
• Simskolegrupper eftermiddagar måndag-torsdag.

• Simklubben hel söndag och måndag kväll samt bokning av enskilda banor
övriga kvällar

• Allmänhet fredagar 11-19.30, lördagar 10-15, söndagar 11-15
• Vattengympa tisdag, torsdag och fredagar
• Här finns också förfrågningar om att erbjuda Habilitering, rehabilitering,

privatbokningar, garnisonsbokningar, enskild gruppträning med flera.

29



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Undervisningsbassäng 12x6 meter 

• Används för skolans simundervisning måndag-torsdag
• Allmänhetens bad
• Simklubben för de minsta grupperna
• Simskolegrupper
• Babysim

Lek och plaskbassäng 

• Lek och plaskbassäng för de minsta

Önskat läge 

• Undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten som är avskild från
övriga bassänger.

• Tillgänglighetsanpassad med separata omklädningsrum vilka ska vara
tillgängliga utan att passera igenom simhallen

Drömläge 

• En relaxavdelning skulle vara ett trevligt och inbjudande inslag i simhallen
och är även efterfrågat av besökare. En relaxavdelning skulle kunna
innebära en ökning av antal badgäster och ökade intäkter

Önskemål om bassängtid i Eksjö kommun 

I dagsläget är det nio olika verksamheter som har behovet av 
tillgänglighetsanpassad vattenträning för barn och vuxna med särskilda behov och 
för habilitering såväl som rehabilitering. I tjänsteskrivelsen redogör 
anläggningschef för de olika verksamheterna och deras önskemål samt om 
simhallens begränsade möjligheter att tillgodose deras behov idag.  

För att kunna tillgodose de behov som efterfrågas behövs det en ny 
tillgänglighetsanpassad undervisningsbassäng med höj- och sänkbart golv som är 
avskild från övriga bassänger. Det behövs även separata omklädningsrum vilka 
ska vara tillgängliga utan att passage behöver ske igenom simhallen.  

En investering i en tillgänglighetsanpassad undervisningsbassäng med ovannämnd 
specifikation skulle innebära att Eksjö kommun tar ytterligare ett steg närmare 
visionen och ledstjärnan om att ”Alla är vi Eksjö kommun” samt ”Eksjö kommun 
är en kommun där alla är välkomna. En trygg och levande kommun som vi 
gemensamt arbetar för att på ett hållbart sätt bevara och utveckla. En aktiv 
kommun där allt känns nära. En närhet som ger mer tid för meningsfull fri tid.” 
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Sammanträdesdatum 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivning från anläggningschef Annika Fyhr, 2021-11-04 
Beslut kommunstyrelsen 2021-09-28 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 

31



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 130 Förlängning av avtal mellan Eksjö 
kommun och Sture Stenbäck Livs i Hulthallens 
lokaler 
Dnr Tun 2015/144 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att förlänga avtalet där Eksjö kommun köper tjänster av Sture Stenbäcks Livs AB 
att omfatta år 2022, samt 

att tillväxt- och utvecklingssektorn ser över Sture Stenbäcks Livs utrustning och 
material. 

Ärendebeskrivning  
2010 skrevs ett avtal med Sture Stenbäcks Livs AB, även kallad Hulthallen, där 
Hulthallen ska svara för utökad offentlig service i Hulthallens lokaler genom   att   
förse   allmänheten   med   turistinformation, föreningsstöd, administrativa 
tjänster, kopiering och förmedling av samhällsservice. För ovanstående tjänster 
och det som står i avtalet, erlägger Eksjö kommun 6250 kr/månad till Hulthallen. 
2016 fick tillväxt- och utvecklingsnämnden i uppdrag att utvärdera avtalets 
kriterier och dess bidragsstorlek. Efter utvärdering och samtal med Sture 
Stenbäcks Livs AB, tog tillväxt- och utvecklingsnämnden beslut om att förlänga 
avtalet samt tydliggöra uppdraget genom ett tillägg i avtalet: ”Hulthallen skall 
svara för utökad offentlig service i   Hulthallens   lokaler   genom   att   förse   
allmänheten   med   kommunal information, föreningsstöd, administrativa 
tjänster, kopiering och förmedling av samhällsservice.” 

Ägarna till Sture Stenbäcks livs AB önskar förlänga avtalet som funnits mellan 
Sture Stenbäcks Livs AB och Eksjö kommun. Som skäl anges att butiken fyller 
en stor och viktig funktion som affär och naturlig mötesplats för både gammal 
och ung vilket stärker bygden och underlättar i samhället. Äldre, barnfamiljer 
kan göra enkla lättåtkomliga inköp av dagligvaror. Ta del av 
kommuninformation, använda kopiator och få hjälp med olika ärenden.  

Som skäl anges även att affärens service varit mycket viktig för samhället detta 
år, både för yngre och äldre. Butiken har tillhandahållit färdigplockade matkassar 
efter beställning, som kunderna sedan kunnat hämta utanför affären/på 
lastbryggan. Butiken har även haft extra hemkörning av varor. Butiken 
uppskattas just för att den ligger på en liten ort, lätt att handla utan trängsel och 
med personlig service.  

Kontaktperson för kommunen är Nina von Krusenstierna, Tillväxt- och 
utvecklingssektorn. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorchef, Nina von Krusenstierna, 2021-10-18 
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Sammanträdesdatum 

Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 131 Vuxenutbildning - information 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Vuxenutbildningen överlappar flera olika politikområden som utbildning, 
arbetsmarknad, integration och socialen. Detta leder till många olika 
samarbetspartners lokalt, regionalt och nationellt.  

Lokal samverkan: 

• HIA
• Arbetsförmedlingen
• Leverantörer av STOM,/KROM
• Gymnasieskolan och KAA (kommunala aktivitetsansvaret)
• Träcentrum
• Veldi kompetens
• Nifsarpsskolan
• Teknik Collage.

Regional samverkan: 

• Rektorsgruppen Höglandet
• Funktionsnätverk: Studie- och yrkesvägledare, Svenska särskolan,

Administratörer
• SO-nätverket – länsstyrelsen
• RJL – Regional utveckling
• Arbetsförmedlingen och DUA (delegationen för unga och nyanlända i

samhället)
• Vård- och omsorgscollage

Nationell samverkan och närvaro: 

• ViS – Vuxenutbildning i Samverkan
• SKR – enhet för vuxenutbildning
• Skolverket
• Skolinspektionen
• DUA
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

• Arbetsförmedlingen
• Almega utbildningsföretagen
• Studie- och yrkesvägledarnätverk

Samverkan och information sker på olika mötesplatser: 

• Vuxenutbildningskonferens
• SkolledarforuM
• Vuxenutbildningens dag i ALMEDALEN, blir bollplank till utredningar

och remisser.
• Vis-podden
• Vis Live
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Tillväxt- och utvecklingsberedningen 2021-11-17 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 132 Upphandling av yrkesutbildningar - 
Industriellt husbyggande och Yrkesförare 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sävsjö, Vetlanda, Aneby, Nässjö, Tranås och Eksjö har gått ihop med en ansökan 
gällande Regionalt yrkesvux och Yrkesvux i kombination med SFI/svenska som 
andraspår. Statsbidragen täcker i första hand merkostnaderna för att arrangera 
yrkesutbildningar och betalas per utbildningsplats, 

Sedan tidigare finns yrkesutbildningar inom vård- och omsorg, barn- och fritid 
och industriteknik i Eksjö kommun. Upphandlingar pågår för att även starta 
utbildningar inom industriellt husbyggande och för Yrkesförare (tunga fordon). 
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TUB § 133 Förändrad ledningsorganisation – 
tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/147 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse ärendet anmält. 

Ärendebeskrivning  
Campus i12 verksamhet är nu organisatoriskt ordnad under Vux i12 vilket innebär 
att ekonomin samredovisas till beredningen. Efter dialog i ledningsgruppen 
föreslås att Campus i12 organisatoriskt lyfts till sektorsnivå vilket innebär att 
sektorn har fem verksamheter (Vux i12, Campus i12, kultur, fritid och näringsliv) 
istället för fyra. Förändringen innebär att utbildningschef Campus i12 får 
sektorchef som närmsta chef istället för chef Vux i12. 

Syftet är att tydliggöra den ekonomiska redovisningen samt att chefen för Campus 
i12 redan deltar i sektorns ledningsgrupp.  

En riskanalys över förändringen är genomförd 8 november 2021 på Campus i12:s 
APT. Riskanalysen visade inga risker med den förändrade ledningsorganisationen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från sektorchef Nina von Krusenstierna, 2011-11-12 

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

TUB § 134 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kulturchef 

Arrangemangsbidrag 

Mariannelundsbygdens Samhällsförening Dnr Tun 2021/110 
Köttbullefest  
Ansökt 9 000 kr, beviljat 9 000 kr 
Delegationsbeslut: 2021.10.18 

Storegårdskyrkans barn och ungdom Dnr Tun 2021/91 
Barnkonsert och musikal 
Ansökt 8 000 kr, beviljat 8 000kr 
Delegationsbeslut: 2021.08.19 

Emilkraften ekonomiska förening Dnr Tun 2021/135 
Emilfilmen 50 år  -nu och då 
Ansökt 4 000 kr, beviljat 4 000kr 
Delegationsbeslut: 2021.11.05 

Emilkraften ekonomiska förening Dnr Tun 2021/136 
Rasmus på luffen 40 års jubileum 
Ansökt 4 200 kr, beviljat 4 200kr 
Delegationsbeslut: 2021.11.05 
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