SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-05

Sammanträde med

Kommunstyrelsen
Ordförande, chef och sekreterare deltar på plats, övriga ledamöter, ersättare och
föredragande deltar digitalt med anledning av Covid-19.

Plats och tid

Digitalt möte via Teams från Kommunfullmäktigesalen kl. 07:30-08:40

Beslutande
Ledamöter

Annelie Hägg (C)
Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Maria Havskog (C)
Ulf Björlingson (M)
Elisabeth Werner (SD)
Lennart Gustavsson (S)
Stellan Johnsson (C)
Ingegerd Axell (S)
Bo Ljung (KD)
Ulla Hägg (S)
Christer Ljung (L)
Birgitta Johansson (S)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Kjell Axell (S)
Bo Bergvall (S) § 50–53
Marie-Louise Gunnarsson (M)

Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande

Övriga
Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Stellan Johnsson
Stadshuset 2021-02-16

Paragrafer

Justerandes sign
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49-54
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Kommunstyrelsen

Underskrifter
Sekreterare

2021-02-05

……………………………………………

Helena Lundborg

Ordförande

……………………………………………

Annelie Hägg

Justerande

…………………………………………….

Stellan Johnsson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-05

Förvaringsplats
för protokollet

Stadshuset

Datum då anslag
publiceras

2021-02-16

Underskrift

……………………………………………

Datum då anslag
tas bort

2021-03-10

Helena Lundborg
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Upprop
Val av justerare
§ 49

Godkännande av föredragningslistan

§ 50

Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - kontaktcenter från
fysiska besök
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - av alla kommunala
idrottsanläggningar
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Fritidsgård
Spelverket
Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Kulturskola

§ 51
§ 52
§ 53
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2020/322
2020/321
2020/260
2020/261
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

EKSJÖ KOMMUN

Sammanträdesdatum

2021-02-04

Kommunstyrelsen

Ks § 49 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Justerandes sign
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Ks § 50 Tillfällig stängning av kommunal
verksamhet - kontaktcenter från fysiska besök
Dnr KLK 2020/322
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Eksjö kommuns Kontaktcenter håller fortsatt stängt för fysiska besök till och
med den 28 februari 2021.
Ärendebeskrivning
Med anledning av den rekommendation som regeringen gav den 18 december
2020, om att all icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner och
kommuner omedelbart bör stängas ned, stängdes Eksjö kommuns Kontaktcenter
för fysiska besök den 22 december 2020. Beslutet om att hålla stängt för besök
förlängdes den 19 januari 2021.
Med anledning av den fortsatta smittspridningen i samhället, och en fortsatt hög
nivå av antal vårdade hos Region Jönköpings län, föreslås att Eksjö kommuns
Kontaktcenter håller fortsatt stängt för fysiska besök till och med den 28 februari
2021.
Kontaktcenter kommer även fortsättningsvis att under ordinarie öppettider hålla
öppet för de som kontaktar kommunen via telefon och mejl. Det finns möjlighet
att komma i kontakt med Kontaktcenter, även om dörrarna hålls låsta. För de
invånare som verkligen kan komma att behöva hjälp av Kontaktcenter via ett
fysiskt besök, kommer detta att möjliggöras. Även intern utlämning av paket,
bilnycklar eller dylikt kommer att möjliggöras. Åtgärden syftar främst till att
försöka minska antalet fysiska kontakter och rörligheten i samhället.
Beslutet ska verkställas från och med den 2021-02-08, och gäller till och med den
28 februari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunikationschef Anette Stendahl
Utdrag:
Kommunikationschef
Kontaktcenter

Justerandes sign
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Ks § 51 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, Furulundshallen
samt i12-hallen öppnas för träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda
2002 eller senare under förutsättning att förening och ledare tar ansvar och följer
Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer,
att simhall och ishall öppnas för träningar i föreningsregi för barn/ungdomar
födda 2002 eller senare under förutsättning att förening och ledare tar ansvar och
följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer,
att kommunens lotsverksamhet har möjlighet att bedriva verksamhet i
kommunens idrottsanläggningar,
att alla föreningsdrivna idrottsanläggningar uppmanas att öppna för
träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda 2002 eller senare under
förutsättning att förening och ledare tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens
råd och rekommendationer, samt
att besluten gäller från och med 2021-02-08.
Ärendebeskrivning
Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndigheten rekommendationer
2021-02-04 föreslås följande


Prästängshallen, Olsbergs arena, idrottshallarna vid Linnéskolan,
Norrtullskolan, Grevhagsskolan, Furulundsskolan inklusive Furulundshallen
samt i12-hallen öppnas för träningar i föreningsregi för barn/ungdomar
födda 2002 eller senare under förutsättning att förening och ledare tar ansvar
och följer Pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens råd och
rekommendationer.



Simhall och ishall öppnas för träningar i föreningsregi för barn/ungdomar
födda 2002 eller senare under förutsättning att förening och ledare tar ansvar
och följer Pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens råd och
rekommendationer.

Justerandes sign
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Kommunens lotsverksamhet har möjlighet att bedriva verksamhet i
kommunens idrottsanläggningar.



Alla föreningsdrivna idrottsanläggningar rekommenderas att öppna för
träningar i föreningsregi för barn/ungdomar födda 2002 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.



Besluten gäller från och med 2021-02-08.

Yrkande
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Maria Havskog (C) med bifall från
Sebastian Hörlin (S) att i första, andra- och fjärde att-satsen förändra den
avslutade ordalydelsen till ” […] tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens råd
och rekommendationer”.
Sebastian Hörlin (S) med bifall från Ulla Hägg (S) att i fjärde att-satsen byta
rekommenderas mot uppmanas.
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens
godkännande först proposition på förvaltningens förslag till beslut mot
Maria Havskog (C) 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
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkanderna

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf. fritidschef Anne-Marie Pejrud
Utdrag:
Tillväxt- och utvecklingssektorn

Justerandes sign
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Ks § 52 Tillfällig stängning av kommunal
verksamhet – öppen ungdomsverksamhet
Dnr KLK 2020/260
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att både inom- och utomhusverksamheten även fortsättningsvis i första hand
riktar sig till ungdomar i åldern 13–16 år,
att gruppernas storlek successivt utökas och följer Folkhälsomyndighetens råd
och rekommendationer,
att verksamhet successivt erbjuds alla ungdomar i hela kommunen födda 2002
eller senare,
att personalen ansvarar för att aktiviteterna genomförs på ett smittsäkert sätt,
samt
att beslutet gäller från och med 2021-02-08.
Ärendebeskrivning
Regeringens och Folkhälsomyndigheten rekommendationer 2021-02-04 ger
möjlighet för kommuner att genomföra inomhus- och utomhusaktiviteter för
ungdomar födda 2002 eller senare till exempel i fritidsgårdars regi.
Fritidsgården Spelverkets lokaler är begränsade och svåra att förändra för att
bedriva verksamhet under smittsäkra förhållanden. Därför kommer verksamheten
tillfälligt att flyttas till Prästängsskolans lokaler. Följande föreslås.


Både inom- och utomhusverksamheten riktar sig även fortsättningsvis i först
hand till ungdomar i åldern 13–16 år,

 Gruppernas storlek utökas successivt under förutsättning att
Folkhälsomyndighetens rekommendationer så tillåter,


Verksamhet erbjuds successivt alla ungdomar i hela kommunen födda 2002
eller senare,



Personalen ansvarar för att aktiviteterna genomförs på ett smittsäkert sätt, samt



Beslutet gäller från och med 2021-02-08.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tf. fritidschef Anne-Marie Pejrud
Utdrag:
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 53 Tillfällig stängning av kommunal
verksamhet - Eksjö Kulturskola
Dnr KLK 2020/261
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Eksjö Kulturskola öppnar för enskild undervisning för barn och unga födda
2002 eller senare,
att orkester, ensemble samt uppträdande ställs in, samt
att beslutet gäller från och med 2021-02-08 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Regeringen har haft en presskonferens 2021-02-04 där kulturminister Amanda
Lind påtalar vikten av att idrott, kultur och fritidsverksamhet ska hållas öppna för
de som är födda 2002 eller senare under organiserade former.
Kultur och fritidscheferna i Regionen har haft ett möte 2021-02-04 och har en
samsyn i att öppna upp för idrott, kultur och fritidsverksamheter för barn och
unga födda 2002 och yngre.











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.
Samtliga sittmöjligheter har plockats bort både i korridor samt i
uppehållsrum.
Eksjö Kulturskola öppnar för enskild undervisning för barn och unga födda
2002 eller senare.
Orkester, ensemble samt uppträdande ställs in.
Beslutet gäller från och med 2021-02-08

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kulturchef Thomas Hanzèn
Utdrag:
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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13

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-02-05

Sammanträdesdatum

Ks § 54 Covid - information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens besked om
förlängningar av nationella restriktioner, samt uppmaningen om att hålla
idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter öppna även för gymnasieungdomar, har
beslut tagits om att göra anpassningar av Eksjö kommuns tidigare beslut.
Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet
som allmänheten har tillträde till, och som inte är nödvändig, stängd fram till
och med 21 februari 2021.








Vaccinationerna fortsätter inom fas 1.
Alla brukare inom särskilt boende, som har gett sitt medgivande till
att vaccinera sig mot covid-19, har fått dos 2.
Patienter som är inskrivna inom hemsjukvården, och som bor i
ordinärt boende (eget boende) fortsätter kommunen att vaccinera
med dos 1, utifrån tillgång av vaccin.
Vårdcentralerna vid Region Jönköpings län fortsätter att vaccinera
äldre personer som har hemtjänst samt hushållsnära kontakter, efter
tillgång på vaccin.
För personal som arbetar nära ovan grupper pågår vaccinering utifrån
tillgång på vaccin

Enligt planen ska alla medborgare över 18 år erbjudas vaccination mot covid19 under det första halvåret 2021.
Folkhälsomyndigheten varnar nu för en tredje våg. Under sammanträdet framkom
vikten av en informationskampanj ” Stoppa tredje vågen – håll avstånd” viktigt att
använda media som når ut till alla åldersgrupper, inte minst ungdomar.

Justerandes sign
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