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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 44 Godkännande av föredragningslistan   

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

2020/304  

§ 46 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar 

2020/321  

§ 47 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Kulturskolan går 
över till distansundervisning 

2020/291  

§ 48 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Fritidsgård 
Spelverket 

2020/260  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-01-22

 
  

Ks § 44 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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Ks § 45 Tillfällig förändring av kommunal 
verksamhet  – övergång till fjärr- och 
distansundervisning på gymnasiet 
Dnr KLK 2020/304 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att gymnasieskolan övergår till växelvis distansundervisning för årskurs 1, 2 och 3 
från och med 26 januari. 

att åtgärden gäller till och med 1 april 2021  

Ärendebeskrivning  
Utbildningsministern Anna Ekström meddelar 21 januari att beslut om 
distansundervisning för gymnasiet förlängs till och med 1 april men med 
justeringen att närundervisning får ske i kombination med fjärr-och 
distansundervisning. Regeringen understryker vikten av att det är aktuella 
regionala förutsättningar som ska avgöra hur växelvis distans- och 
närundervisning planeras.  

Utifrån regeringens beslut har en dialog förts med regionens smittskyddsenhet 
och övriga kommuner i regionen för att få en bild av regionala förutsättningar 
samt en samsyn mellan huvudmännen. Med anledning av regeringens beslut, 
regionala förutsättningar samt allmänna råd och riktlinjer från 
Folkhälsomyndigheten föreslås att undervisningen i gymnasieskolan förändras till 
att förläggas som växelvis distans för elever i åk 1-3. Inledningsvis kommer en 
årskurs i taget att ha närundervisning under en vecka kombinerat med två veckor 
fjärr-och distansundervisning. Detta innebär att ungefär en tredjedel av skolans 
elever har närundervisning varje vecka. Utifrån samråd med regionens 
smittskyddsenhet kan justeringar av det växelvisa upplägget komma att ske under 
perioden. 

Åtgärden är till för att skapa bättre förutsättningar att hålla avstånd i skolans 
lokaler, samt för att avlasta måltidsverksamhet och kollektivtrafik. 

Regeringen har beslutat om en justering 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 utökad 
närundervisning i kombination med 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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Utbildningsminister Anna Ekström förmedlade i sin presskonferens vikten av att 
skolorna om möjligt har en del av sin undervisning på plats i skolan. 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 januari 2021 till och med 1 
april 2021.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från skolchef B-O Södergren och gymnasiechef Tomas Eliasson 
Beslut KS 2020-12-21 
Beslut KS 2020-12-04     

Utdrag:  
Barn- och utvecklingssektorn 
Skolchef 
Gymnasiechef
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Ks § 46 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - av alla kommunala 
idrottsanläggningar 
Dnr KLK 2020/321 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Prästängshallen, Olsbergs arena, idrottshallarna vid Linnéskolan, 
Norrtullskolan, Grevhagsskolan, Furulundsskolan och Furulundshallen samt i12-
hallen öppnas för träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda 2005 eller 
senare under förutsättning att förening och ledare tar ansvar och följer 
Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer,   

att simhall och ishall öppnas för förskole- och skolundervisning samt för 
träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda 2005 eller senare under 
förutsättning att förening och ledare tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens 
råd och rekommendationer,  

att alla föreningsdrivna idrottsanläggningar uppmanas att öppna för 
träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda 2005 eller senare under 
förutsättning att förening och ledare tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens 
råd och rekommendationer, 

att planering av simskola för barn i åldern fyra till sju år påbörjas, så att simskolan 
kan starta i vecka åtta, samt  

att besluten gäller från och med 2021-01-25. 

 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndigheten rekommendationer 
2021-01-21 föreslås följande 

 Prästängshallen, Olsbergs arena, idrottshallarna vid Linnéskolan,  
Norrtullskolan, Grevhagsskolan, Furulundsskolan och Furulundshallen samt 
i12-hallen öppnas för träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda 
2005 eller senare under förutsättning att förening och ledare tar ansvar och 
följer Pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens råd och 
rekommendationer. 

   
 Simhall och ishall öppnas för förskole- och skolundervisning samt för  
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träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda 2005 eller senare under 
förutsättning att förening och ledare tar ansvar och följer Pandemilagen samt 
Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. 

 Alla föreningsdrivna idrottsanläggningar rekommenderas att öppna för 
träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda 2005 eller senare under 
förutsättning att förening och ledare tar ansvar och följer Pandemilagen samt 
Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. 

 
 Vid föreningsträning i idrottshallarna används omklädningsrummen enbart för 

att hänga av ytterkläder och byta skor.  
 

 Vid föreningsträning i Storegårdshallen används omklädningsrummen enbart 
för ombyte ej duschning.  

 
 Simhallspersonalen påbörjar planeringen så att simskola för barn i åldern fyra 

till sju år kan starta i vecka åtta.  
 

 Besluten gäller från och med 2021-01-25 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-19 § 33 beslutades att ge 
förvaltningen i uppdrag att tillsammans med föreningslivet börja förbereda för en 
uppstart i inomhusidrottsanläggningar inför den dag de åter kan öppnas upp, samt 
att göra det enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Om föreningar eller andra aktörer har frågor gällande Folkhälsomyndighetens råd 
och rekommendationer eller liknande kan de vända sig till kommunens 
fritidsavdelning. 

Yrkande 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att i första, 
andra- och tredje att-satsen förändra den avslutade ordalydelsen till ” […] tar 
ansvar och följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer”.  
 
Sebastian Hörlin (S) med bifall från Ulla Hägg (S) och Stellan Johnsson (C)   
att i tredje att-satsen byta rekommenderas mot uppmanas. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Christer 
Ljungs (L) ändringssyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Därefter ställer ordföranden med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
förvaltningens förslag till beslut mot Sebastian Hörlin (S) med fleras 
ändringssyrkande  
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Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från tf fritidschef Anne-Marie Pejrud 
Beslut Ks 2020-12-21 
      

Utdrag:  
Fritidsavdelningen 
Tillväxt- och utvecklingssektorn

9



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-01-22

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 47 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Kulturskolan går över till 
distansundervisning 
Dnr KLK 2020/291 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö Kulturskola öppnar för enskild undervisning för barn födda 2005                     
eller senare,  
 
att Eksjö Kulturskola öppnar för dansundervisning för barn födda 2005 eller   
senare där grupperna delas i mindre grupper och med stort avstånd, 
 
att Elever födda 2004 och äldre erbjuds distansundervisning tillsvidare, 

att orkester, ensemble samt uppträdande ställs in tillsvidare, samt 
 
att beslutet gäller från och med 2021-02-01 och tillsvidare.  

 

Ärendebeskrivning  
Regeringen har 2021-01-21 meddelat att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för 
barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. 
De undantas från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet 
som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda. 

Regionens kulturskolor har en samsyn att öppna för undervisning för elever födda 
2005 och yngre. Några av kulturskolorna öppnar upp från och med 2021-01-25 
och övriga har olika startdatum. 

I ett tidigare möte med kultur och fritidscheferna i Regionen 2021-01-13 och i 
samråd med smittskyddsläkaren framkom det att kulturskolorna kan starta upp 
med enskild undervisning. Vidare kommunicerade smittskyddet 2021-01-14 ”Vad 
gäller kulturskolans verksamhet så har jag (David Edenvik) och Malin Begnér pratat ihop oss 
och tittat lite på hur andra regioner gör. Vi ser inga bekymmer med att man startar individuell 
undervisning enligt nedan. Man bör även kunna starta för individuell sång och blås förutsatt att 
man har lämpliga lokaler. Råd om hur man ska tänka här finns på yrkesmusikernas förening 
(se länk nedan) Då kunskapsunderlaget är vagt får man kanske ha respekt för de sånglärare 
som kanske ställer sig tveksamma till närundervisning.” 
 
Källa: https://www.symf.se/arbetsmiljoe/covid-19/ 
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Eksjö kulturskola har rutiner för att bedriva undervisningen på ett smittsäkert sätt. 
Det finns anslag om rutiner att hålla avstånd och tvätta händerna. Varje elev och 
lärare tvättar händerna, spritar innan lektionen påbörjas.  Instrument rengörs 
mellan varje elevbyte. Handsprit finns vid entrén samt i varje lektionssal.  

Corona-skydd är inköpt där elev och lärare sitter/står på var sin sida av ett 
transparant plexiglas. Detta kommer framförallt att användas vid sång och 
blåsinstrumentslektioner.  

Föräldrar lämnar sitt barn vid entrén och lämnar därefter lokalerna.  

Samtliga sittmöjligheter plockas bort både i korridor samt i uppehållsrum. 

Ett informationsbrev kommer att gå ut 2021-01-25 med ovanstående information.     

 Eksjö Kulturskola öppnar för enskild undervisning för barn födda 2005 eller 
senare. 

 Eksjö Kulturskola öppnar för dansundervisning för barn födda 2005 eller    
       senare där grupperna delas i mindre grupper och med stort avstånd i Eksalen. 

 Elever födda 2004 och äldre erbjuds distansundervisning tillsvidare. 
 

 Orkester, ensemble samt uppträdande ställs in tillsvidare. 
 

 Beslutet gäller från och med 2021-02-01 och tillsvidare. 
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att Eksjö 
Kulturskola öppnar för dansundervisning för barn födda 2005 eller senare där 
grupperna delas i mindre grupper och med stort avstånd. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 
Sebastian Hörlins (S) ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.  
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzèn 
Beslut Ks 2020-12-01 
Beslut Ks 2020-11-05 
      

Utdrag:  
Kulturavdelningen  
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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Ks § 48 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Fritidsgård Spelverket 
Dnr KLK 2020/260 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Fritidsgården Spelverket fortsatt håller stängt men att öppen 
ungdomsverksamhet ska bedrivas utomhus samt inomhusaktiviteter i andra 
lokaler", samt 
 
att beslutet gäller under perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-28. 

Ärendebeskrivning  
Regeringens och Folkhälsomyndigheten rekommendationer 2021-01-21 ger 
möjligheten för kommuner att genomföra inomhusaktiviteter för ungdomar i 
grundskoleåldern till exempel i fritidsgårdens regi. Fritidsgården Spelverkets 
lokaler är begränsade och svåra att förändra för att bedriva verksamhet under 
smittsäkra förhållanden. Med anledning av detta föreslås att 
 
 Kommunstyrelsens beslut från 2021-01-19 kvarstår. Det vill säga att enbart 

riktade utomhusaktiviteter erbjuds till ungdomar i åldern 13–16 år. 
Aktiviteterna tidsbegränsas samt planeras och arrangeras i så homogena 
grupper som möjligt. Grupperna omfattar som mest åtta deltagare inklusive 
ledare. Personalen ansvarar för att aktiviteterna genomförs på ett smittsäkert 
sätt.  

 Beslutet gäller under perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-07. 
 

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Stellan Johnsson (C) med bifall 
från Sebastian Hörlin (S) att Fritidsgården Spelverket fortsatt håller stängt men 
att öppen ungdomsverksamhet ska bedrivas utomhus samt inomhusaktiviteter i 
andra lokaler". 
 
Annelie Hägg (C) med bifall från Sebastian Hörlin (S) att beslutet gäller under 
perioden 2021-01-25 till och med 2021-02-28. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande först proposition på förvaltningens förslag till beslut mot 
Stellan Johnssons (C), med fleras ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på 
förvaltningens förslag till beslut mot Annelie Hägg (C), med fleras 
ändringssyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från tf fritidschef Anne-Marie Pejrud 
Beslut Ks 2020-11-05 
      

Utdrag:  
Fritidsavdelningen 
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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