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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-11-24

Sammanträde med 

Plats och tid

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktigesalen kl. 08:00-08:40 

Beslutande 
Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 

Markus Kyllenbeck (M)* 
Sebastian Hörlin (S)* 
Annelie Sjöberg (M)* 
Ulf Björlingson (M)* 
Lennart Gustavsson (S)* 
Stellan Johnsson (C)* 
Ingegerd Axell (S)* 
Bo Ljung (KD)* 
Ulla Hägg (S)* 
Christer Ljung (L)* 
Birgitta Johansson (S)*  

Tjänstgörande ersättare Rozita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare Rozita Hedqvist (S)* 

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare* 
Tord du Rietz, föredragande 
Bengt-Olov Södergren, barn- och utbildningschef* § 286 
Tomas Eliason, gymnasiechef* § 286 

*Deltar digitalt

Utses att justera Sebastian Hörlin 

Justeringens plats Stadshuset 2020-11-24 kl. 10.00 Paragrafer 285 - 287 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Helena Lundborg 

Ordförande   …………………………………………… 
Annelie Hägg 

Justerande   ……………………………………………. 
Sebastian Hörlin 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-11-24 

Förvaringsplats 
för protokollet Stadshuset 

Datum då anslag 2020-11-24 Datum då anslag 2020-12-16
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Helena Lundborg 
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Upprop 

Val av justerare 

§ 285 Godkännande av föredragningslistan 

§ 286 Tillfällig förändring av kommunal verksamhet – övergång till 
växelvis distansundervisning på gymnasiet 

2020/290 

§ 287 Covid-19 - information 
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Ks § 285 Godkännande av föredragningslistan 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 

Ärende som tillkommer: Covid-19 – information. 

-----
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Ks § 286 Tillfällig förändring av kommunal 
verksamhet – övergång till växelvis 
distansundervisning på gymnasiet 
Dnr KLK 2020/290 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att gymnasieskolan övergår till växelvis distansundervisning på grund av rådande 
pandemi för årskurs 1 och 2 från och med 26 november 2020, 

att åtgärden gäller till och med 22 januari 2021, samt 

att kommunstyrelsen hanterar ärendet om eventuell förlängning på ordinarie 
sammanträde 19 januari 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de lokala allmänna råden och allmänna råden från 
Folkhälsomyndigheten på grund av rådande pandemi föreslås att undervisningen i 
gymnasieskolan växelvis förläggs till distans för elever i åk 1 och 2. Årskurserna 
kommer växelvis ha distansförlagd undervisning en vecka i taget vilket innebär att 
ungefär en tredjedel av skolans elever har distansundervisning varje vecka. 
Åtgärden är proaktiv för att minska trängseln i skolans lokaler, samt för att avlasta 
måltidsverksamhet och kollektivtrafik. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd, som infördes 2020-11-03, 
bör alla verksamheter i regionen vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de 
allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att 
verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna 
anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.  

Regionens krishanteringsråd är tydliga med att skolor inte berörs direkt av 
besluten, däremot bör arbetsgivare uppmana till och utöka förutsättningarna för 
arbete hemifrån.  

Regeringen har beslutat om en ändring i förordning (2020:115) som innebär att en 
huvudman som håller en gymnasieskola öppen får göra vissa undantag från 
skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och 
förläggning om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler. 
Denna ändring möjliggör för Eksjö gymnasium att övergå till växelvis 
distansundervisning. Distansundervisningen kommer i huvudsak bestå av 
fjärrundervisning det vill säga att undervisningen är skild i rum men inte i tid.  
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För att skapa bättre förutsättningar och minska trängsel i gymnasieskolans lokaler 
bör antalet personer som vistas på skolan begränsas. Att eleverna erbjuds växelvis 
distansundervisning möjliggör för de elever och lärare som är fysiskt i skolan att 
hålla större avstånd och därmed få en bättre efterlevnad till de allmänna råden. 
Grannkommunerna Vetlanda, Nässjö och Tranås har fattat liknande beslut om 
växelvis distansundervisning för att glesa ut i allmänna utrymmen, minska trängsel 
och förbättra möjligheterna att hålla avstånd i skolan. 

Utbildningsminister Anna Ekström förmedlade i sin presskonferens vikten av att 
skolorna är öppna och att gymnasieskolorna behöver hitta lösningar för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar utifrån rådande omständigheter. Genom växelvis 
distansundervisning kan gymnasieskolan skapa bättre förutsättningar för alla 
elever jämfört med våren 2020 då all undervisning bedrevs på distans. 

Växelvis distansundervisning pågår under perioden 26 november 2020 till och 
med 22 januari 2021 för att skapa kontinuitet för eleverna och underlätta 
eventuella förändringar i beslutet under jullovet.  

En förnyad bedömning av eventuell förlängning av distansundervisningen tas på 
kommunstyrelsens ordinarie möte den 19 januari.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från B-O Södergren och Tomas Eliasson 

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Skolchef 
Gymnasiechef
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Ks § 287 Covid-19 - information 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
För att bromsa smittspridningen av covid-19 gäller sedan den 3 november lokala 
allmänna råd (även kallade skärpta allmänna råd) i Jönköpings län. Beslut om de 
lokala allmänna råden fattades av Folkhälsomyndigheten och gäller till och med 
den 24 november. Beslutet kan komma att förlängas. 

Råden utgår från att var och en har en skyldighet att göra det man kan för att 
skydda andra från risken att smittas av covid-19. 

De senaste veckorna har antalet nya fall av covid-19 ökat med ungefär 20 procent 
i Jönköpings län per vecka och det avspeglar sig också i ett ökande antal patienter 
som behöver inneliggande vård. Läget är ansträngt på de särskilda boendena i 
länet. 

Inom sociala sektorn råder hög sjukfrånvaro i flera verksamheter. Föregående 
vecka visade ett vikariebehov på 600 timmar. Vikariebehovet denna vecka visar 
hittills på ett något bättre resultat, 450 timmar varav 400 timmar tillsattes av 
vikarier. Sociala sektorn visar en ansträngd lägesbild inom främst äldreomsorgen 
och inom hälso- och sjukvård. 

Eksjö rapporterar veckovis om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- 
och omsorgsverksamheter. Den 23 november fanns det 9 bekräftade fall av covid-
19 inom äldreomsorgen. Utöver dessa fanns det 8 fall med misstänkt smitta inom 
äldreomsorgen, samt 1 misstänkt smitta inom Individ- och familjeomsorgen. 

Barn- och ungdomssektorn har ansträngt personalläge på vissa av sina enheter. 
Sektorn arbetar hårt med arbetet med covid-19. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn visar en lägesbild som beskriver måttlig påverkan. 
Flera verksamheter är helt eller delvis stängda efter beslut utav kommunstyrelsen 
den 5 november. Personal har tillfälligtvis omfördelats för att stötta upp i sociala 
sektorn, samt inom barn- och ungdomssektorn. 

-----
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