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TUB § 103 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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TUB § 104 Budgetuppföljning per 2021-09-30 - 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Dnr Tun 2021/31 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut   

att notera att tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en total positiv 
avvikelse mot budget med 32 tkr, 

att notera vidtagna åtgärder per verksamhet samt 

att godkänna lämnad rapport. 

 

Ärendebeskrivning 
Tillväxt och- utvecklingssektorn driftbudget för 2021 uppgår till 64 319 tkr. 
Sektorns driftutfall efter september månad uppgår till 48 764 tkr, vilket motsvarar 
76 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 75 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 64 287 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot 
budget med 32 tkr (+0,049 %).  
 
Tillväxt och- utvecklingssektorn investeringsbudget för 2021 uppgår till 9 563 tkr. 
Sektorns investeringsutfall efter september månad uppgår till 1 970 tkr, vilket 
motsvarar 20,6 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för 
investeringarna är 7 919 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget med 1 644 
tkr. 
 
Nedan presenteras prognosavvikelse som är +/- 1% mot budget eller andra 
anmärkningsvärda aspekter.  

Allmän kultur 
Prognos: +403 tkr.  
Planerade evenemang kommer att genomföras 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.  
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Åtgärder för bättre resultat:  
För att minimera kostnader vidtas återhållsamhet inom verksamheten samt 
personalvakanser hålls vid möjlighet. 
 
Allmän fritid 
Prognos: +1 038 tkr motsvarande 10 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: -352 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: +274’ tkr motsvarande 7 procent av budget. 
Den vakanta näringslivschefstjänsten ger ett överskott på 215’. 
 
Vux i12 
Prognos: -8’ tkr motsvarande 0,07 procent av budget. 
Vakans hålls inom Särvux. 
 
Campus i12 
Prognos: -1 207 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: +1 644 tkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 17,2 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 
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budgetuppföljning. De projekt som kommer att genomföras är bl.a. omläggning 
av fritidsbanor, elljusspår, näridrottsplats samt fotbollsplaner, inhägnad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-07 
Budgetuppföljning rapport, daterad 2021-10-07  
      

Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Sektorekonom 
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TUB § 105 Resultatdialog med kommunstyrelsen - 
information 
Dnr Tun 2021/99 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Syftet med resultatdialogen är att få möjlighet till en fördjupad dialog om både 
aktuella och strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens 
grunduppdrag och effektmålen i kommunprogrammet. 

Underlagsfrågor inför resultatdialog med kommunstyrelsen: 

• Vad är på gång i verksamheterna?
• Vilka prioriteringar för beredningen och verksamheter finns behov av 

att lyfta?
• Reflektioner kring avvikelser och verksamheter utifrån den ekonomiska 

genomlysningen?
• Övriga frågor?
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TUB § 106 Muséer 2020 från Myndigheten för 
kulturanalys - rapport 
  

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Myndigheten för kulturanalys ansvarar för officiell statistik inom ämnesområdet 
kultur och fritid. I denna rapport publiceras officiell statistik om museer för 2020. 
 

Rapporten, Museer 2020, är en sammanställning av uppgifter om de svenska 
museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Statistiken baseras på en 
enkätundersökning som har skickats ut till de museer som uppfyller Kulturanalys 
museidefinition. I 2020 års statistik redovisas svar från 336 museer med minst en 
årsarbetskraft. Vidare har 202 museer med mindre än en årsarbetskraft samt 
botaniska trädgårdar svarat på enkäten.  
 
Med anledning av pandemin tvingades ett stort antal museer att tillfälligt stänga 
sina verksamheter vilket innebar att antalet museibesök minskade kraftigt. Under 
2020 gjordes omkring 8 miljoner museibesök i Sverige på centrala, övriga statliga, 
regionala och kommunala museer, vilket är en minskning med 60 procent jämfört 
med 2019. De centrala museerna redovisade 66 procent färre besök jämfört med 
2019 och det var nu kommunala museer som redovisade flest besök under 2020.  
 
De förändrade förutsättningarna påverkade museernas verksamhet på flera plan. 
Antalet rapporterade publika aktiviteter, såsom visningar, vandringar och 
konserter, halverades under 2020. Samtidigt minskade antalet tillfälliga 
utställningar kraftigt.  

Pandemin gav även avtryck på museernas ekonomi. Museernas samlade intäkter 
uppgick 2020 till 5,64 miljarder kronor och de samlade kostnaderna till 5,75 
miljarder kronor. Jämfört med 2019 minskade de samlade intäkterna med 6 
procent och de samlade kostnaderna med 5 procent. Under 2020 minskade 
intäkterna i samtliga museikategorier, även de som annars legat på en relativt stabil 
nivå. Både intäkter och kostnader minskade som mest i de museikategorier som 
har en lägre andel bidragsfinansiering. 

Eksjö museum fick tillfälligt stänga sin verksamhet under pandemin, vilket 
innebar att antalet museibesök minskade kraftigt. Publika aktiviteter, visningar, 
vandringar, utställningar avbokades och påverkade verksamheten på flera plan 
bland annat fick personal hjälpa till i annan verksamhet.  
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Beslutsunderlag  
Rapport, Museer 2020, från Myndigheten för kulturanalys 
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TUB § 107 Motorburen ungdom - motion 
Dnr Tun 2021/107 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att remittera rubricerad motion till 
tillväxt- och utvecklingssektorn med återredovisning till kommunfullmäktige 
senast 2021-11-18. 

Miljöpartiet, genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, framför i motion  
2020-05-19 följande: 
 
Ungdomar har olika intressen och utövar sin hobby antingen individuellt eller 
tillsammans med andra. Ibland sker det strukturerat inom föreningslivet, ibland i 
andra för tillfället sammansatta, lämpliga konstellationer. 

Motorburen ungdom är oftast ett kompisgäng som samlas för att spontant utöva 
sitt intresse. Antingen visar de upp sina fordon på våra gator eller så kan de samlas 
på parkeringsplatser eller motsvarande för att träffa andra likasinnade.  

Omgivningen upplever ibland denna verksamhet som allmänt störande. Men 
många av ungdomarna tar sin hobby på stort allvar och har lagt ner ett otal 
timmar på sitt objekt.  

Ungdomars mentala hälsa är beroende av meningsfullhet. Samhället inkluderar 
gärna barn och unga som vill idrotta, men motarbetar vissa andra - som ibland 
nästan kategoriseras som busar. Men det finns alltid ”wannabees” eller 
”hangarounds” som inte vill följa samhällets regler, oavsett vilken verksamhet det 
gäller.  

Miljöpartiet anser att även motorintresserade ungdomar borde ha en tillåtande 
plats i vår kommun. Även om bilar snart drivs fossilfritt eller förnybart så lär 
intresset för bilar och motorer inte minska i framtiden.  

Denna motion syftar till att motorburen ungdom bereds möjligheter att utöva sitt 
intresse så som andra ungdomar har möjligheter att utöva spontanidrott. 

Miljöpartiet de gröna i Eksjö kommun vill därför  
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• att kommunen utreder frågan om lämplig plats där motorburen ungdom kan 
utöva sitt intresse 

• att formerna utreds (tillsammans med motorintresserade ungdomar) för hur 
denna verksamhet skulle kunna bedrivas, och  

• att en genomförandeplan därefter presenteras. 

Av tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08 framgår bland annat följande; 

Kulturchef  och tillförordnad fritidschef Thomas Hanzén har tillsammans med 
Mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist samt Fritidsintendent Kim Forsman 
utrett om lämplig plats där motorburen ungdom kan utöva sitt intresse, att 
formerna utreds (tillsammans med motorintresserade ungdomar) för hur denna 
verksamhet skulle kunna bedrivas samt presentera en genomförandeplan. 

Exploateringschef har undersökt möjligheten att anvisa en plats där motorburen 
ungdom kan samlas och kan konstatera att det inte finns någon specifikt lämplig 
tillgänglig yta där motorburen ungdom kan samlas för att utöva sitt intresse. 
Faktorer som tagits i beaktande är främst att ytorna måste vara säkra samt inte 
inverka störande på omgivningen som till exempel bostäder.  

Kulturchef och tillförordnad fritidschef har varit i kontakt med ägaren av gamla 
halkbanan i Eksjö för att utröna om det kan vara möjligt att hyra den och erbjuda 
motorburen ungdom en egen plats. Svaret från ägaren är att halkbanan används i 
verksamheten av Trafikskolan i Nässjö samt att det finns grannar i närområdet 
som troligtvis skulle bli störda av en sådan verksamhet. 

Fritidsavdelningen har haft samtal med några av ungdomarna som framför Epa-
traktorer. Mötet var positivt där ungdomarna uttryckte att de saknade en plats att 
samlas på men att en sådan plats skulle vara placerad med närheten till centrum. 
De uttryckte oro över att det skulle kunna bli ett tillhåll för andra om platsen 
skulle ligga alltför isolerat. På frågan om de kunde tänka sig att bilda en förening 
fanns det delade meningar men det som framkom var att ungdomar som kör Epa-
traktorer endast gör det i 1-3 år, därefter tar de vanligt körkort och har då inget 
intresse av att tillhöra en sådan förening. 

Eftersom det inte finns någon plats att hänvisa de motorburna ungdomarna till, 
samt att det kan vara svårt att organisera en förening då tidsspannet för intresset 
är begränsat går det inte att skapa en genomförande plan. 

Det Eksjö kommun kan göra är att lyfta fram det intresse som finns och 
tillsammans med de motorburna ungdomarna kan fritidsavdelningen anordna en 
utställning för Epa-traktorer på stora torget någon gång under sen vår. De 
motorburna ungdomar fritidsavdelningen talat med, såg detta som en positiv 
möjlighet att få visa upp sina fordon. Till arrangemanget kan fritidsavdelningen 
bjuda in olika aktörer som visar upp sina verksamheter, till exempel polis, 
räddningstjänst, trafikskolor och andra intressenter. 
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Då det inte är möjligt att anvisa en plats för motorburen ungdom samt att det är 
svårt att få motorburen ungdom att engagera sig i en förening bedömer 
fritidsintendent, kulturchef och tillförordnad fritidschef och exploateringschef att 
motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kulturchef/tf fritidschef, Thomas Hanzén 2021-10-08 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Motion från Lea Petersson och Eva Ekenberg, 2021-05-19 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
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TUB § 108 Säkrare motionsspår - 
medborgarförslag  
Dnr Tun 2021/106 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31, § 307, att remittera redovisat 
medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen, med återredovisning 
till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Anneli Ahnstedt Stengård framför i medborgarförslag 2021-04-15 följande;  

På Eksjö kommuns hemsida står följande. I Eksjö kommun finns fina 
promenadslingor. Där hittar vi också en strövstigskarta över Hunsnässpåret, som 
är en fantastisk promenadsträcka för förslagsställaren personligen, men också för 
väldigt många Eksjöbor. 

Anneli Ahnstedt Stengård växte upp i Eksjö men flyttade till Gotland 1986 för att 
bo där ända fram till 2016, då jag återvände. Eftersom hon är en person som 
tycker mycket om att promenera sökte hon sig då ganska snart till rundan runt 
Hunsnäsen. Till hennes förvåning upptäckte hon att ingenting hade förändrats 
under alla år hon varit borta.  
 
Med tanke på hur många människor som promenerar sträckan varje dag är det 
anmärkningsvärt att bilen får ta så stor plats. Anneli Ahnstedt Stengård skulle till 
och med vilja påstå att det är förenat med stor trafikfara att gå där.  

Förslagsställaren vill att man i första hand enkelriktar sträckan. Det skulle 
innebära att vägen också skulle rymma en cykel- och gångväg. Så småningom 
skulle man också kunna tänka på lite bekvämlighet, såsom soffor, och 
utsmyckning längs med vägen. Ett redan uppskattat motionsspår skulle bli ännu 
mera uppskattat och säkerheten för dem som går och cyklar där skulle bli mycket 
större. Alla skulle då känna sig tryggare och kunna njuta av omgivningarna där. 

Sammanfattningsvis anser förslagsställaren att ett trafikgenomtänkt Hunsnässpår 
skulle skapa en tryggare, miljövänligare och mer njutningsfull promenad- och 
cykelrunda för Eksjöbor och andra som söker sig dit, utan att det skulle behöva 
påverka den bofasta befolkningen i området nämnvärt. 
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Av tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 framgår bland annat följande: 

Eksjö kommuns gång- och cykelplan är ett underlag för att förbättra för gående 
och cyklister i Eksjö kommun. Gång- och cykelplanen antogs 2018-09-20, KF§ 
157. Till planen finns bilagor i form av handlingsplan och strategi.  

Planen identifierar bland annat åtgärder som går i linje med inkommet 
medborgarförslag för att inrätta en säker gång- och cykelväg runt Hunsnäsen. 
Bland annat anges följande i handlingsplanen: 

Gång- och cykelstråk runt Hunsnäsen är positivt ur rekreations- och motionssyfte. 
Detta är ett stråk som inte behöver asfalteras i första hand, men se till att det är 
framkomligt och eventuellt också belyst.  

Från Eksjö camping mot centrum finns ett par förbättringsåtgärder som kan göras 
för att höja standarden på stråket.  

Åtgärdslista:  

• Ny GC-väg (etappvis)  
• Höj standard på stråk vid campingen  
• Förbättra tillgängligheten från Kaffekullen  

Frågan om en säker gång- och cykelväg runt hela Hunsnäsen har sedan länge varit 
angelägen och blivit än mer angelägen eftersom tidigare fritidsbebyggelse till stor 
del omvandlats till permanent boenden. Åtgärder på vissa etapper runt Hunsnäsen 
har varit nära att genomföras men har hittills inte kommit till stånd av olika 
orsaker. Bland annat på grund av att Eksjö kommun inte har markåtkomst för att 
genomföra åtgärderna då flertalet fastigheter är privatägda samt att området ligger 
utanför detaljplanelagt området. Huvudmannaskapet är enskilt och inte 
kommunalt i nuläget.  

För kännedom utreds för närvarande en hemställan från fastighetsägare om att 
göra kommunal väg av vägsträckan öster om Hunsnäsen som idag är enskild. 
Norr om Hunsnäsen utgörs vägen av allmän väg som förvaltas av Trafikverket. 
Eksjö kommun arbetar för att långsiktigt genomföra säkrare gång- och cykelstråk 
runt Hunsnäsen. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kultur/tf fritidchef Thomas Hanzén, exploateringschef 
Ingvar Lundquist och fritidsintendent Kim Forsman, 2021-10-07 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-31 
Medborgarförslag från Anneli Ahnstedt Stengård, 2021-04-15 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Anneli Ahnstedt Stengård 
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TUB § 109 Bygg en Pumptrack vid 
aktivitetsområdet bakom simhallen - 
medborgarförslag 
Dnr Tun 2021/105 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget.  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31, § 300, att remittera redovisat 
medborgarförslag till tillväxt- och utvecklingsberedningen, med återredovisning 
till kommunfullmäktige senast 2021-11-18. 

Katarina Norberg framför i medborgarförslag 2021-04-20 följande;  

Familjen har rest runt mycket i Sverige i år och i fjol - cykling är ju den nya flugan 
i och med covid-19. Att röra på sig utomhus är så viktigt för speciellt barn och 
ungdomar och ännu viktigare nu, då idrotter inte kan genomföras som innan. 

På flera orter bland annat Östersund, Åre, Sundsvall, Örebro, Linköping, 
Upplands - Bro, finns Pumptracks, byggda centralt i städerna. 

Pumptracks är väldigt populära och där åker/cyklar alla åldrar på skateboards, 
kickbikes, BMX-cyklar och andra cyklar. 

Då Katarina Norberg har gått förbi området bakom badhuset finns där en mindre 
skatepark, men där finns även plats för en pumptrack. 

Av tjänsteskrivelse daterad 2021-10-07 framgår bland annat följande: 

Då Tranås kommun har införskaffat en mobil Pumptrackbana togs en kontakt 
med Kultur och Fritidsförvaltning där avdelningschef Karl-Johan Larsson och 
fritidsgårdsföreståndare Sören Hjalmar berättade om hur de resonerat samt vilka 
kostnaderna var. Att valet föll på en mobil Pumptrackbana var att de vill ha 
möjlighet att kunna flytta på den och förlägga den på de mindre orterna för att 
erbjuda tillgång till en Pumptrackbana för alla boende i kommunen. De kunde 
också använda de statliga sommarpengarna för att finansiera inköpet. 

Tranås kommun valde den kortaste banan ”Speedring” som är 36 meter lång och 
kostade 225 000 kronor.  
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Fritidsavdelningen gör bedömningen att den banan är för liten samt att den inte är 
anpassad för större cyklar. Banan bör vara 94 -104 meter för en mobil 
Pumptrackbana och innehålla både vänster- och högersvängar för att vara 
optimal. 

Kulturchef och tillförordnad fritidschef har haft kontakt med en av de större 
leverantörerna för prisuppgift och en mobil Pumptrackbana med måtten 94 - 126 
meter ligger på cirka 700 000 kronor. Det tillkommer en fraktavgift om cirka 
30 000 kronor. De sommarpengar som finns kvar efter sommarens aktiviteter är 
114 000 kronor vilka är uppbokade för gratisaktiviteter på höstlovet samt jullovet. 
Det finns inte några andra medel inom fritidsavdelningen för inköp av en mobil 
Pumptrackbana. 

Fritidsavdelningen har undersökt vilka andra alternativ det finns och prioriterat 
dessa utifrån funktion, säkerhet, drift och nyttjandegrad med utgångspunkt från 
en mobil Pumptrackbana. 

1. Asfalterad Pumptrackbana 
2. Grusad Pumptrackbana 
3. Mobil Pumptrackbana 

 

Pumptrackbanan bör byggas i asfalt då banan blir mycket hållbar, svår att förstöra, 
underhållsfri och förlänger säsongen genom att inte bli väderkänslig för 
regn/fukt/snö. De asfalterade Pumptrackbanorna passar även för skateboard och 
kickbikes vilket gör att de passar alla oavsett ålder och cykel/kickbike, BMX cykel, 
skateboard.  

En Pumptrackbana gjord på grus gör att det krävs ett kontinuerligt underhåll, den 
påverkas lätt av regn/snö och vind. En grusad Pumptrackbana är lätt att förstöra 
med mopeder eller motsvarande. Det är även lätt att få hjulsläpp/sladd i gruset 
vilket innebär en ökad skaderisk.  

En mobil Pumptrackbana av mindre modell är inte gjord för större cyklar än ca 20 
tum, vilket gör att det begränsar nyttjandegraden till mindre barn och kickbikes. 
De är även smala vilket gör dem svåra att åka i för nybörjare. De mobila 
Pumptrackbanorna blir även mycket hala vid regn vilket gör dem farliga att cykla 
på då skaderisken blir mycket hög. En större Pumptrackbana gör det möjligt till 
större cyklar men skaderisken är oförändrad. 

Det finns ett område vid Storegårdsområdet mellan fotbollsplanen och campingen 
där det finns plats att anlägga en Pumptrackbana men då tillkommer 
markberedning med mera. 

En annan placering kan vara Vildparken vid bouleplanen. Där går det även att 
komplettera med ett cykelteknikområde, en så kallad Skill area med byggda hopp 
och kurvor. 

Fördelen med Vildparken är det blir ett område för hela familjen. Från lekpark till 
cykelpark och bouleplan för de äldre - en plats för gemenskap.  
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Det saknas idag ekonomiska möjligheter att uppföra en Pumptrackbana oavsett 
vilket av de olika alternativen som väljs, men är helt möjligt att genomföra om de 
ekonomiska förutsättningarna förändras. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-27 
Kommunstyrelsens beslut 2021-8-31 
Medborgarförslag från Katarina Norberg 2021-04-20 
Tjänsteskrivelse från fritidsintendent Kim Forsman och kulturchef/tf fritidchef 
Thomas Hanzén 2021-10-11 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Katarina Norberg 
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TUB § 110 RF/SISU - information 
   

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
RF/SISU tidigare Smålandsidrotten, lyder under riksidrottsförbundet och deras 
idrottsuppdrag är: 

• främja, utvecklar och samordnar idrottsverksamheter i Småland. 
• tar tillvara idrottens intressen och ser till att idrottens roll i samhället 

utvecklas. 
• arbetar med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling. 

Deras folkbildningsuppdrag är: 

• idrottens studieförbund och utbildningsorganisation i Småland 
• ska stimulera lärande 
• ska stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten 

I Småland finns det 1 800 idrottsföreningar, 300 000 medlemmar, 50 000 ledare 
och 68 specialidrotter.  

RF/SISU arbetar med strategiska mål 2025: 

• livslångt idrottande 
• idrottens värdegrund är vår styrka 
• idrott i förening 
• idrott gör Sverige starkare 

Utmaningarna med strategi 2025 är bland annat tapp av ungdomar som slutar 
redan vid 11-års ålder, de börjar tidigt och slutar tidigt. Finns statistik på att börjar 
man senare, slutar man senare. Svårt att få tillräckligt många ledare och få till en 
ny syn på träning och tävling i föreningarna.  

Eksjö kommun prioriterar barn- och ungdomsidrott med fokus på trygg idrott, 
föreningssamverkan genom ”Samsyn Eksjö” och förbundssamverkan.  
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TUB § 111 Sammanträdesplan 2022 - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
  
Förslag till sammanträdesdagar för 2022 avseende utskott, nämnder, 
beredningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats vid 
kommunledningskontoret.  

Kommunstyrelsen har fastställt sammanträdesdagar för ledningsutskott, 
beredningar och kommunstyrelse. Kommunfullmäktige har fastställt 
sammanträdesdagar för nämnder och kommunfullmäktige. 

Sammanträdesdagar för tillväxt- och utvecklingsberedningen/nämnden 2022: 

• 9 februari 
• 16 mars 
• 13 april 
• 11 maj 
• 8 juni 
• 24 augusti 
• 21 september 
• 19 oktober 
• 16 november 
• 14 december 

 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 
Sammanträdesplan 2022 
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TUB § 112 Mötesstugan - uppföljningsrapport 
Dnr Tun 2021/44 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningens förslag till beslut  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Pandemin påverkar uppstart av processer i projektet, vilket leder till längre 
startsträckor för arbetsinsatser och möjligheter. Projektledare kontaktar ESF om 
det finns möjligheter att skriva över tid till genomförandefasen, som föreslår att 
ett alternativ skulle kunna vara att projektet förlängs med två månader.  

Under rekryteringsförfarandet synliggörs risker med att projektet inte kommer 
kunna nå upp till ett deltagarantal med 100 personer. En minskning av deltagare 
påverkar ekonomi, resurser och eventuell längden på projektet. Under 
kartläggningen för att hitta deltagare ser projektet ett större flöde av deltagare som 
redan går på SFI än de som kommer direkt från biståndsenheten. Realistiskt antal 
för deltagarantalet uppskattas nu till 60 deltagare. I takt med att 
rekryteringsprocessen är långt mer resurskrävande än förväntas korrigeras 
kartläggningsperioden efter dess förändringar. 

Under maj 2021 nås projektet av information från arbetsförmedlingen som gör att 
projektet nu ser att rekryteringantalet kommer att minska ännu mer än vad 
avstämningsrapporten visat. ESF meddelar att stora kompletteringar behöver 
göras och styrgruppen bedömer att projektledningens alla resurser behövs för att 
kunna bidra med kompletteringarna under en period på cirka två veckor. 
Deltagarstarten skjuts på framtiden. Styrgrupp och projektledning beslutar att 
genomföra en omfattande komplettering och stämmer av med ESF efter varje 
kompletteringstillfälle. Kompletteringarna till ESF leder till ett projekt där SE 
modellens alla steg fått en central betydelse för uppbyggnaden av alla insatser i 
Mötesstugan. Projektperioden kortas ned till 16 månader för genomförandefasen. 
Utvärderingsplanen uppdateras tillsammans med följeforskare. 

Det omfattande kompletteringsarbetet under maj och juni månad bidrar till att 
projektet förlorar 4 av 8 deltagare under den månad de väntar på att kunna börja 
på Mötesstugan. 

Projektet har flyttat permanent till lokaler som delas med annat EU projekt (360 
grader). Lokalerna ligger utanför Eksjö och deltagarna behöver både stöd för att 
förstå hur man tar sig dit. Samt en viss struktur i Mötesstugans stödinsatser för att 
nyttja resurserna där. 
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Projektet har minskat antalet deltagare till 40 och har nu träningsplatser upp till 16 
veckor, merparten av de valbara insatserna i början av perioden samt ökat 
språkstöd till 3 gånger i veckan på SFI.  

Projektets utmaningar är: 

• rekryteringen 
• förlorade arbetstimmar i projektet från analysfasen till och med augusti 
• styrgruppsmöten 
• möten med chefer på de enskilda enheterna 
• samverkan med Arbetsförmedlingen.  
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TUB § 113 Företagsbesök - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen besökte Elajo den 17 september. Företaget 
informerade om deras stora behov utav elektriker. Det är ett nationellt problem 
och de ungdomar som väljer utbildningen tar sedan ett annat jobb eller fortsätter 
sina studier. Anledningen menar de kan vara att man som ung inte hanterar 
ansvaret att åka ut ensam på olika jobb. 

Kompletteringsutbildning för vuxna diskuteras. Tillväxt- och 
utvecklingssektorchef tar med sig frågan och tar upp det på mötet med 
gymnasiechefer, vuxenutbildningschef och folkhögskolor i regionen.  
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TUB § 114 Kulturkväll - uppföljning 
   

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kulturavdelningen bjöd in alla Eksjö kommuns kulturföreningar till en 
konsertkväll den 22 september.  

Det har varit en tuff tid för kulturföreningarna i och med pandemin, så Eksjö 
kommun ville hylla dem genom att bjuda på en storslagen konsert med Stefan & 
Kim. Kommunråd Annelie Hägg inledde kvällen med ett tal. 

Det blev en lyckad kväll med över 200 besökare.   
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TUB § 115 Revisionen - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunrevisionen träffade tillväxt- och utvecklingsberedningens presidie 
torsdagen den 7 oktober för en grundläggande granskning. På mötet gick de 
igenom: 

• Kommunprogram, mål och ekonomi – hur ser det ut för sektorn och vad 
ingår i beredningens uppdrag att styra verksamheten? 

• Hur återrapporterar beredningen sitt uppdrag till kommunstyrelsen? Vilka 
former finns för detta? 

• Vilka risker finns i verksamheten?  
• Finns en intern kontrollplan för 2021? 
• Hur fungerar samverkan med övriga sektorer? 
• Övriga frågor 
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TUB § 116 Fritidschef - information 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Rekryteringsprocessen med urval, tester och referenser är klar. Förhoppningsvis 
har tillväxt- och utvecklingssektorn en ny fritidschef i början på februari.  

I väntan på Fritidschef har kulturchef Thomas Hanzén även tagit 
Fritidschefsrollen. Han har tidigare arbetat som Kultur & fritidschef, har redan 
personalansvar och kan den kommunala organisationen.  
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TUB § 117 Kontaktpolitiker - information 
Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutade 2019-08-21 §85, att godkänna 
riktlinjer och rutiner för kontaktpolitiker inom Tillväxt- och utvecklingssektorn. 

Kontaktpolitikeruppdraget syftar till att nämnden/beredningen ska få fördjupade 
kunskaper om de verksamheter den ansvarar för med målsättningen att kunna 
utveckla dem strategiskt. Genom besöken ska kontaktpolitikerna verka för att 
stärka kontakten mellan tillväxt- och utvecklingsnämnden/beredningen, 
verksamheten och målgruppen. Genom besöken ska målgruppen få möjlighet till 
insyn i nämndens/beredningens arbete. 

Uppdraget ska inte användas till att behandla problemställningar i den löpande 
verksamheten eller till personalfrågor. Uppdraget ska inte heller användas till 
drivande av politiska intressefrågor eller frågor av egenintresse. 
Kontaktpolitikerna besöker verksamheterna i egenskap av representanter för 
nämnden och beredningen, inte för det egna partiet. 

I och pandemi har kontaktpolitikeruppdraget fått pausa, men nu önskar tillväxt- 
och utvecklingsberedningen ta upp arbetet igen och att den nya fritidschef snabbt 
blir insatt kring riktlinjer och rutiner för kontaktpolitiker.  
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TUB § 118 Turistpriset - information 
   

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Cykla i Filmlandskapet Småland fick Årets turismpris 2021 med motiveringen: 
 
”Cykla i Filmlandskapet Smålands affärsidé om cykelturer till 
filminspelningsplatser i och runt Mariannelund har fallit väl ut. De har verkligen 
lyckat med verksamheten i allt från ett bra värdskap med roliga guidningar och 
fikakorg som ingår, till idén om trasmattor som skickas med att sitta på under 
fikapauserna i naturen. De har också myntat begreppet korgcykling – ”Det är inte 
den som kommer först i mål som vinner, utan den som har upplevt mest längs 
vägen.” 
 
Då besöksnäringen är betydelsefull för landsbygdens utveckling är det extra roligt 
när en ny verksamhet startar och bidrar till ett utökat utbud i vår kommun.” 
 
Priset delas ut av Eksjö kommun och går till ett företag, en förening eller person 
som är en förebild för andra och som varit extra kreativ och företagsam. 
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TUB § 119 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut 
 
Vuxenutbildningschef  
 

Beslut om intagning av 30 elever till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om tillstyrkan av 4sökande från annan kommun till grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, Komvux.  

Beslut om intagning av 30 elever till utbildning i svenska för invandrare, 
SFI. 
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TUB § 120 Inbjudningar 
  

Beslut  
 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen beslutar  

att medge tillväxt- och utvecklingsberedningen möjligheten att delta på 
Besöksnäringen – en integrerad del av samhället som skapar lokal attraktivitet den 
21 oktober, 28 oktober, 11 november, 18 november, 2 december. Anmälan till 
näringsenheten, samt  
 
att medge presidiet möjligheten att delta på utbildningsdag, Utveckla den öppna 
ungdomsverksamheten – Behövs det?, den 23 november kl.9-12 i Huskvarna. 
Anmälan till fritidsavdelningen. Förlorad arbetsförtjänst betalas ut, inget 
sammanträdesarvode. 
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