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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-21

 
 
Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16:00-17:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Annelie Hägg (C), ordförande 
Markus Kyllenbeck* (M) 
Sebastian Hörlin* (S) 
Annelie Sjöberg* (M) 
Ulf Björlingson* (M) 
Elisabeth Werner* (SD) 
Lennart Gustavsson* (S) 
Ingegerd Axell* (S) 
Bo Ljung* (KD) 
Ulla Hägg* (S) 
Christer Ljung* (L) 
Birgitta Johansson* (S) § 328-333 
Stellan Johansson* (C) 
 

 
Tjänstgörande ersättare Rozita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Johansson (S) § 334 

 
Övriga närvarande  

Ersättare Rozita Hedqvist* (S) 
Kjell Axell* (S)  
Ulf Svensson* (SD) 
Bo Bergvall* (S) 
Johan Ragnarsson* (V) 
Marie-Louise Gunnarsson* (M) 
Lea Peterson* (MP) 
Ingbritt Martinsson* (C) 
 
 
*Deltar digitalt via Net-Publicator 
  
 

Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare 
Tord du Rietz*, föredragande 

 
Övriga   
      
Utses att justera Sebastian Hörlin (S) 
 
Justeringens plats  Stadshuset 2020-12-21 kl. 18:00    Paragrafer 328-334 
och tid 
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Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Sebastian Hörlin (S) 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-12-21 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2020-12-21 Datum då anslag  2021-01-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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Kommunstyrelsen  2020-12-21 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 328 Godkännande av föredragningslistan   

§ 329 Tillfällig avgiftsbefrielse i förskoleverksamheten - förlängning 2020/131  

§ 330 Tillfällig förändring av kommunal verksamhet  – övergång till fjärr- 
och distansundervisning på gymnasiet - förlängning 

2020/304  

    

§ 331 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - av alla 
idrottsanläggningar 

2020/321  

§ 332 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek 
och biblioteksfilialen i Mariannelund 

2020/263  

§ 333 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - kontaktcenter från 
fysiska besök 

2020/322  

 
 

         § 334           Beslutsinformation
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Ks § 328 Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna föredragningslistan enligt föregående sida. 
Ärende som utgår: 
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö simhall 

Ärende som tillkommer: 
Beslutsinformation
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Ks § 329 Tillfällig avgiftsbefrielse i 
förskoleverksamheten - förlängning 
Dnr KLK 2020/131 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att de vårdnadshavare som under perioden 2021-01-01--2021-02-28 låter sitt 
barn stanna hemma istället för att vara i förskolan inte debiteras någon avgift 
för denna tidsperiod, 

att beslutet endast gäller om barnet har en avgiftsbelagd så kallad 15-
timmarsplats på grund av att vårdnadshavaren till exempel är föräldraledig 
eller arbetssökande, 

att beslutet endast gäller om barnet planeras att vara frånvarande under hela 
perioden samt 

att notera att Eksjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och vid förändringar i rekommendationerna görs en ny bedömning i ärendet. 

Ärendebeskrivning  
Den rådande situationen i förskoleverksamheten är på grund av corona-
pandemin mycket ansträngd vissa dagar. Både personalantalet och antalet 
barn i verksamheten varierar. För att säkerställa personalbemanningen har 
barn- och utbildningssektorn vädjat till vårdnadshavare som till exempel är 
föräldralediga eller arbetssökande att låta sina barn stanna hemma. 
Vårdnadshavaren kan alltså välja att låta barnet vara hemma eller att det 
kommer till förskolan som vanligt under 15 timmar per vecka. 

Enligt Eksjö kommuns riktlinjer för plats i förskoleverksamhet betalar 
vårdnadshavaren för en plats i verksamheten oavsett hur lång vistelsetid 
barnet har. Avgift debiteras alltså även om barnet är frånvarande till 
exempel på grund av sjukdom eller resa. 

Med anledning av den rådande situationen kommer de vårdnadshavare som 
under perioden 2021-01-01--2021-02-28 låter sitt barn stanna hemma istället 
för att vara i förskolan inte debiteras någon avgift för denna tidsperiod. Detta 
gäller enbart om barnet har en avgiftsbelagd så kallad 15-timmarsplats och om 
barnet planeras att vara frånvarande under hela perioden. Undantag görs om 
vårdnadshavaren får ett arbete under perioden. Då tas kontakt med rektor och 
barnet kan efter överenskommelse börja i förskoleverksamheten igen och 
avgift debiteras som tidigare. 
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Intäktsbortfallet för barn- och utbildningssektorn uppskattas till cirka 280 
tkr från och med 2020-05-04--2021-02-28. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, 2020-12-09. 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Förskolechef 
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Ks § 330 Tillfällig förändring av kommunal 
verksamhet  – övergång till fjärr- och 
distansundervisning på gymnasiet - förlängning 
Dnr KLK 2020/304 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att gymnasieskolan fortsätter med fjärr- och distansundervisning för årskurs 1, 2 
och 3 från och med 7 januari 2021 till och med 24 januari 2021 utifrån 
Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av förlängning av de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten 
på grund av rådande pandemi föreslås att undervisningen i gymnasieskolan 
förlängs. Distansundervisningen kommer i huvudsak bestå av fjärrundervisning, 
det vill säga att undervisningen är skild i rum men inte i tid. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som meddelades 2020-12-
18, uppmanas landets gymnasieskolor att fortsatt ha delvis stängt och bedriva 
fjärr- och distansundervisning.  

Gymnasiesärskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram omfattas inte 
av rekommendationen om distansundervisning. Anledningen är att dessa 
elevgrupper anses ha stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler. 

Kök och matsal kommer fortsatt bedriva verksamhet som vanligt för att 
erbjuda lunch till de elever som undantas från rekommendationen om 
distansundervisning samt elever som vill hämta take-away lunch på skolan.  

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.  

Fjärr- och distansundervisning för årskurs 1-3 pågår under perioden 7 januari 
2021 till och med 24 januari 2021. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från B-O Södergren, skolchef och Tomas Eliasson, gymnasiechef       
Ks beslut 2020-12-04             
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Skolchef 
Gymnasiechef
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Ks § 331 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - av alla idrotts- och 
träningsanläggningar 
Dnr KLK 2020/321 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att all verksamhet i de kommunalt drivna idrottsanläggningarna Prästängshallen, 
Olsbergs arena, idrottshallarna vid Linnéskolan, Norrtullskolan, Grevhagsskolan, 
Furulundsskolan, Furlundshallen, i12-hallen samt Ränneborgs konstgräsplan 
stängs. Skolans undervisning fortgår enligt ordinarie schema 

att all verksamhet i simhall och ishall stängs, även skolundervisningen ställs in 

att rekommendera alla privata/föreningsdrivna idrott- och träningsanläggningar 
att, på grund av smittspridningsläget i Eksjö kommun, hålla stängt,  

att besluten gäller under perioden 2020-12-22—2021-01-24 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av regeringsdirektiven, att all verksamhet som drivs av staten, 
regioner och kommuner och inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned, samt 
det rådande smittspridningsläget i Eksjö kommun, föreslås följande 

 All verksamhet i de kommunalt drivna idrottsanläggningarna 
Prästängshallen, Olsbergs arena, idrottshallarna vid Linnéskolan, 
Norrtullskolan, Grevhagsskolan, Furulundsskolan, Furulundshallen, i12-
hallen samt Ränneborgs konstgräsplan stängs. Skolans undervisning 
fortgår enligt ordinarie schema. 

 All verksamhet i simhall och ishall stängs. Även skolundervisningen ställs 
in. 

 Alla privata/föreningsdrivna idrotts- och träningsanläggningarna 
rekommenderas att, på grund av smittspridningsläget, hålla stängt. 

 I övrigt gäller tidigare fattade beslut i kommunstyrelsen 2020-11-05. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) justera 
tredje att: satsen till ”att rekommendera alla privata/föreningsdrivna idrott- och 
träningsanläggningar att, på grund av smittspridningsläget i Eksjö kommun, hålla 
stängt” 

Efter avslutad överläggnings ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Markus 
Kyllenbecks (M) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Anne-Marie Pejrud, tf fritidschef 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
Tf fritidschef
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Ks § 332 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek och 
biblioteksfilialen i Mariannelund 
Dnr KLK 2020/263 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Stadsbiblioteket samt Biblioteksfilialen i Mariannelund håller stängt från  
2020-12-22 till och med 2021-01-24, samt 
 
att fortsatt erbjuda tjänsten "boken kommer" samt en lösning för avhämtning av lån. 

 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av det rådande läget och regeringens nationella restriktioner från 2020-
12-18 så föreslås Stadsbiblioteket i Eksjö samt Biblioteksfilialen i Mariannelund hålla 
stängt för fysiska besök från och med 2020-12-22. 

Eksjö Stadsbibliotek bemannas måndag – fredag med telefontjänst mellan 10.00-17.00. 

Biblioteksfilialen i Mariannelund bemannas måndag – onsdag med telefontjänst mellan 
10.00—17.00. 

Biblioteken erbjuder bokbeställningar över telefon och e-post samt leverans av ”Take-
away” bokkassar utanför bibliotekens entré. För att säkerställa att inte köbildning 
uppstår bokas tider för avhämtning av bokkassar. 

Tjänsten ”boken kommer” erbjuds på ett smittsäkert sätt till personer inom centralorten 
som av olika anledningar inte kan lämna hemmet. 

Biblioteken satsar extra på digital närvaro och digitala tjänster. 

Tjänsterna Meröppet och bokbuss tas ur drift. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att fortsatt erbjuda 
tjänsten "boken kommer" samt en lösning för avhämtning av lån. 

Efter avslutad överläggnings ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande 
proposition på Christer Ljungs (L) tilläggsyrkande mot avslag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzèn, kulturchef 
Ks beslut 2020-11-05 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingsektorn 
kulturchef
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Ks § 333 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök 
Dnr KLK 2020/322 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att utifrån regeringens besked om ytterligare nationella restriktioner stänga Eksjö 
kommuns Kontaktcenter för fysiska besök från och med den 22 december 2020 
till och med den 24 januari 2021, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att skapa en lösning där en besökare som kommer 
till Kontaktcenter ges möjlighet till talkontakt. 

 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av regeringens besked om ytterligare nationella restriktioner, och 
rekommendationen om att all icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, 
regioner och kommuner omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari 2021, 
föreslås att Eksjö kommuns Kontaktcenter stänger för fysiska besök under denna 
period. 

Kontaktcenter kommer även fortsättningsvis att under ordinarie öppettider hålla 
öppet för de som kontaktar kommunen via telefon och mejl. För de invånare som 
verkligen kan komma att behöva hjälp av Kontaktcenter, till exempel med fylla i 
en blankett, kommer detta att möjliggöras. Även intern utlämning av paket, 
bilnycklar eller dylikt kommer att möjliggöras. Åtgärden syftar till att försöka 
minska antalet fysiska kontakter och rörligheten i samhället. 
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar  
 
Christer Ljung (L) att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att 
säkerställa att besök kan genomföras på ett smittsäkert sätt.  
 
Markus Kyllenbeck (M) att ge förvaltningen i uppdrag att skapa en lösning där 
en besökare som kommer till Kontaktcenter ges möjlighet till talkontakt. 
 
Efter avslutad överläggnings ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Christer 
Ljungs (L) ändringsyrkande. 
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Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
Markus Kyllenbecks tilläggsyrkande mot avslag, 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Markus Kyllenbecks (M) yrkande. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Anette Stendahl, kommunikationschef 
      

Utdrag:  
Kommunikationschef
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Ks § 334 Beslutsinformation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera information. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de kommande helgdagarna informerades kommunstyrelsen 
kring hur beslut kan fattas vid tillfällen då kommunstyrelsen inte kan, eller på 
grund av brådska inte hinner, sammanträda. Kommunstyrelsens 
delegationsordning (avsnitt G, punkt 1) medger kommunstyrelsens ordförande 
(eller vid dennes förfall förste vice ordförande respektive andre vice ordförande) 
att på delegation besluta i "ärende som är så brådskande att nämndens beslut inte 
kan avvaktas". 

Förutom detta finns även en krisledningsnämnd utsedd av kommunfullmäktige. 
Krisledningsnämnden träder i funktion när ordförande för densamma beslutar 
detta (Reglemente för krisledningsnämnden, § 4). 

 

----
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