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Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Helena Lundborg 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Annelie Hägg  
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Birgitta Johansson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-11-05 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Stadshuset 
 
Datum då anslag  2020-11-05 Datum då anslag  2020-11-27 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Helena Lundborg 
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§ 250 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö simhall och 
Prästängshallens gym 

2020/259 6 
- 
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§ 251 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Storegårdshallen 2020/257 8 

§ 252 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Ränneborg 2020/258 9 

§ 253 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Fritidsgård 
Spelverket 

2020/260 10 

§ 254 Tillfällig stängning av kommunala idrottshallar och Olsbergs Arena 2020/268 11 
- 
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§ 255 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Kulturskola 2020/261 13 

§ 256 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Museum och 
Eksjö Tourist Center 

2020/262 14 

§ 257 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek 
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2020/263 15 
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§ 258 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – Öppen förskola 2020/265 17 

§ 259 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet – Växelvis 
distansundervisning i gymnasieskolan 

2020/266 18 

§ 260 Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Retro 
secondhandbutik 

2020/269 19 
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covid-19  – information 
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Ks § 249 Godkännande av föredragningslistan 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärende som tillkommer: Tillfällig stängning av kommunal verksamhet - Retro 
secondhandbutik 
 
----- 
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Ks § 250 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö simhall och Prästängshallens 
gym 
Dnr KLK 2020/259 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö simhall stängs för allmänheten det vill säga bad, motionssim, relax, 
gruppträning och vattengympa,  
 
att kommunens gym stängs för all verksamhet,  

att simskoleverksamheten fortsätter i vanlig ordning med vissa organisatoriska 
förändringar för att öka säkerheten,  

att föreningslivets bokningar ligger kvar när det gäller verksamhet för     
barn/ungdomar födda 2005 eller senare under förutsättning att föreningen och  
ledarna tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, samt 

att åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den 
av den ökade smittspridningen i Jönköpings län, föreslås följande 

 Eksjö simhall stängs för allmänheten det vill säga bad, motionssim, relax, 
gruppträning och vattengympa.  

 Kommunens gym stängs för all verksamhet. 
 Simskoleverksamheten fortsätter i vanlig ordning med vissa organisatoriska 

förändringar för att öka säkerheten. 
 Föreningslivets bokningar ligger kvar när det gäller verksamhet för 

barn/ungdomar födda 2005 eller senare under förutsättning att ledarna tar 
ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

 Grundskolans simundervisning fortsätter utifrån tidigare inbokningar om 
verksamheten så önskar.  

 Åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ann-Marie Pejrud 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 251 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Storegårdshallen 
Dnr KLK 2020/257 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att allmänhetens åkning ställs in,  

att föreningslivets bokningar ligger kvar när det gäller verksamhet för    
barn/ungdomar födda 2005 eller senare under förutsättning att förening och  
ledare tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, samt 

att åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den 
av den ökade smittspridningen i Jönköpings län, föreslås följande 
 Allmänhetens åkning ställs in.  
 Föreningslivets bokningar ligger kvar när det gäller verksamhet för 

barn/ungdomar födda 2005 eller senare under förutsättning att förening och 
ledare tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

 Vid föreningsträning används omklädningsrummen enbart för ombyte ej 
duschning.  

 Förskolans och grundskolans inbokningar kvarstår om verksamheterna så 
önskar.  

 Åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ann-Marie Pejrud 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 252 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Ränneborg 
Dnr KLK 2020/258 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att föreningslivets bokningar ligger kvar när det gäller verksamhet för  
barn/ungdomar födda 2005 eller senare under förutsättning att förening och  
ledare tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd,  

att övriga inbokningar avbokas, samt 

att åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den 
av den ökade smittspridningen i Jönköpings län, föreslås följande 

 Föreningslivets bokningar ligger kvar när det gäller verksamhet för 
barn/ungdomar födda 2005 eller senare under förutsättning att förening och 
ledare tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

 Övriga inbokningar avbokas.   
 Omklädningsrummen finns inte tillgängliga.  
 Åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ann-Marie Pejrud 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 253 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Fritidsgård Spelverket 
Dnr KLK 2020/260 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att all verksamhet vid fritidsgården Spelverket stängs, samt 

att åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den 
ökade smittspridningen i Jönköpings län, föreslås följande 
 All verksamhet vid fritidsgården Spelverket stängs. Spelverket bedriver idag 

verksamhet för ungdomar i åldern 13–19 år. Lokalutrymmet är mycket 
begränsat. Under höstterminen 2020 har besöksantalet varit minst 20–25 
ungdomar per kväll.  

   Åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ann-Marie Pejrud 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 254 Tillfällig stängning av kommunala 
idrottshallar och Olsbergs Arena 
Dnr KLK 2020/268 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Prästängshallen, Olsbergs arena, idrottshallarna vid Linnéskolan, 
Norrtullskolan, Grevhagsskolan samt i12-hallen stängs för allmänheten,  

att privata inbokningar och företagsbokningar avbokas,  

att konferens- och eventverksamheten vid Olsbergs arena stängs och avbokas, 

att föreningslivets bokningar ligger kvar när det gäller verksamhet för  
barn/ungdomar födda 2005 eller senare under förutsättning att förening och  
ledare tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, samt 

att åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 
 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den 
av den ökade smittspridningen i Jönköpings län, föreslås följande 

 Prästängshallen, Olsbergs arena, idrottshallarna vid Linnéskolan, 
Norrtullskolan, Grevhagsskolan samt i12-hallen stängs för allmänheten.  

 Privata inbokningar och företagsbokningar avbokas.  
 Konferens- och eventverksamheten vid Olsbergs arena stängs och avbokas, 

 Föreningslivets bokningar ligger kvar när det gäller verksamhet för 
barn/ungdomar födda 2005 eller senare under förutsättning att förening och 
ledare tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

 Vid föreningsträning används omklädningsrummen enbart för att hänga av 
ytterkläder och byta skor.  

 Konferens- och eventverksamheten vid Olsbergs arena fortsätter utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

 Grund- och gymnasieskolas idrottsundervisning fortsätter med restriktioner 
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.   

 Åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 
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Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att konferens- 
och eventverksamheten vid Olsbergs arena stängs och avbokas. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ann-Marie Pejrud 
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 255 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Kulturskola 
Dnr KLK 2020/261 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö Kulturskola stänger all verksamhet, samt 

att åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 
 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den   
ökade smittspridningen i Jönköpings län, föreslås följande 

 Eksjö Kulturskola stänger all verksamhet. 
 Åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén  
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 256 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Museum och Eksjö Tourist 
Center 
Dnr KLK 2020/262 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö museum och Eksjö Tourist Center stänger all verksamhet för   
 allmänheten, samt 

att åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 
 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den   
ökade smittspridningen i Jönköpings län, föreslås följande 

 Eksjö museum och Eksjö Tourist Center stänger all verksamhet för 
allmänheten.  

 Åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 
 

Under kommunstyrelsens sammanträde framkommer att man vill betona vikten 
av att man fortfarande kan få information från Tourist Center både via 
kommunens webbplats och via kommunens växel. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén  
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 257 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet - Eksjö Stadsbibliotek och 
biblioteksfilialen i Mariannelund 
Dnr KLK 2020/263 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö Stadsbibliotek och Biblioteksfilialen i Mariannelund håller öppet som 
vanligt för att ta emot låntagare vid korta besök enligt modellen ”lämna, låna, gå”,  
samt 
 
att åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den  
ökade smittspridningen i Jönköpings län, föreslås följande 

 Eksjö Stadsbibliotek och Biblioteksfilialen i Mariannelund håller öppet som 
vanligt för att ta emot låntagare vid korta besök enligt modellen ”lämna, låna, 
gå”.  

 Bokade barngrupper kommer i vissa fall att tas emot. 
   Lärare kan boka in klasser för tillgång av bibliotekets utbud. 
 ”Take away” Utlämning av bokkassar vid entrén kommer att erbjudas på  

  Eksjö Stadsbibliotek. 
    Åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 
 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att Eksjö 
Stadsbibliotek och Biblioteksfilialen i Mariannelund håller öppet som vanligt för 
att ta emot låntagare vid korta besök enligt modellen ”lämna, låna, gå”.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) ändringssyrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Thomas Hanzén  
      

Utdrag:  
Tillväxt- och utvecklingssektorn
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Ks § 258 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – Öppen förskola 
Dnr KLK 2020/265 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att stänga all verksamhet i öppen förskola på Eksjö Familjecentral, samt  
 
att åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de lokala allmänna råden från Folkhälsomyndigheten som gäller 
från och med 3 november föreslås att all öppen och riktad verksamhet på öppen 
förskola ställs in tillfälligt. Åtgärden minskar risken för smittspridning mellan 
vuxna från olika hushåll, samt skapar bättre förutsättningar för föräldrar att 
besöka barnhälsovården för nödvändiga hälsobesök med sina barn. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn
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Ks § 259 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – Växelvis distansundervisning i 
gymnasieskolan 
Dnr KLK 2020/266 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att avvakta med beslut i fråga. 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de lokala allmänna råden från Folkhälsomyndigheten föreslås 
att undervisningen i gymnasieskolan växelvis förläggs till distans för samtliga 
elever i åk 1-3. 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 antalet 
personer (lärare och elever) som träffas i gymnasieskolans lokaler, samt för att 
avlasta måltidsverksamhet och kollektivtrafik.  

Kommunerna i Jönköpings län gör olika gällande undervisning i gymnasieskolans 
lokaler eller på distans utifrån de lokala allmänna råden från 
Folkhälsomyndigheten.  

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Sebastian Hörlin (S) att avvakta 
med beslut i frågan. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Sebastian Hörlin (S) ändringssyrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn
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Ks § 260 Tillfällig stängning av kommunal 
verksamhet – Retro Secondhandbutik 
Dnr KLK 2020/269 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Retro Secondhandbutiken stängs, samt 
 
att åtgärder gäller så länge beslutade lokala allmänna råd gäller. 

 

Ärendebeskrivning  
Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, på grund av den  
ökade smittspridningen i Jönköpings län, föreslås följande 

Retro Secondhandbutik som finns på I12-området är en daglig verksamhet. 
Butiken kommer att vara stängd med anledning av de skärpta lokala allmänna råd 
för Region Jönköpings län som Folkhälsomyndigheten beslutade om 2020-11-03.  

Den dagliga verksamheten kommer att fortsätta, och påverkas inte av detta beslut.  

 

      

Utdrag:  
Sociala sektorn
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Ks § 261 Rutin vid distansarbete med anledning 
av smittspridningen av covid-19  – information 
Dnr KLK 2020/264 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Folkhälsomyndighetens nuvarande allmänna råd och lokala allmänna råd för  
region Jönköpings län infördes 3 november 2020. Dessa innebär att arbetsgivare 
bör vidta åtgärder som att uppmana medarbetare att arbeta hemifrån och erbjuda 
utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser eller fysiska 
möten skjuts upp men genomförs om möjligt med digitala alternativ. Detta för att 
man ytterligare ska minska sociala kontakter genom att inte vara så många 
personer på arbetsplatsen samtidigt.  
 
För Eksjö kommun är det av yttersta vikt att efterfölja de direktiv som kommer 
från myndigheter för att förhindra smittspridning av Covid 19. Distansarbete 
enligt framtagen rutin innebär att arbeta hemifrån. Det finns dock verksamheter 
där distansarbete inte är möjligt. Samråd kring hantering av allmänna råd sker 
även med övriga kommuner i länet. Rutinerna kan komma att förändras utifrån 
reviderade allmänna råd från myndigheter. 

Beslutsunderlag  
Rutin vid distansarbete med anledning av smittspridning av covid-19 
      

Utdrag:  
HR-avdelningen
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ks § 262 Rekommendation politiska möten – 
nämnd, beredning och styrelse 
Dnr KLK 2020/267 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnder, beredningar, utskott och bolagsstyrelser och kommunfullmäktige 
rekommenderas genomföra alla möten på distans så länge lokala allmänna råd från 
folkhälsomyndigheten aviserar detta. 
 

Ärendebeskrivning  
På grund av ökad smittspridning av Covid-19 inom regionen så beslutades att 
införa lokala allmänna råd från 3 november till 24 november med möjlighet till 
förlängning.  

Folkhälsomyndigheten beslutade i samråd med smittskyddsläkaren i Region 
Jönköping att skärpa de allmänna råden med lokala allmänna råd för att stoppa 
smittspridningen. I Jönköpings län innebär beslutet: 

 Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor 
samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med 
undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och 
apotek. 

 Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, 
föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn 
och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte. 

 Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra 
personer än de som man bor med. 

Detta innebär bland annat att kommunkoncernen ska undvika att arrangera 
fysiska möten. Juridisk har kommunfullmäktige gjort det möjligt att ha digitala 
sammanträden. 

Ordförande beslutar om sammanträdet ska genomföras utifrån aktuella ärenden. 
Om sammanträdet ska genomföras så ska det genomföras som digitalt 
sammanträde. Ordförande leder i vanlig ordning sammanträdet och sektorchef 
(eller motsvarande) tillsammans med sekreterare är behjälpliga med att genomföra 
det digitala sammanträdet. 
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Beslutsunderlag  
Skrivelse från Annelie Hägg, Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin 
      

Utdrag:  
Socialaberedningen- och nämnd 
Tillväxt- och utvecklingsberedningen- och nämnd 
Barn- och utbildningsberedningen- och nämnd 
Samhällsbyggnadsberedning- och nämnd 
Ledningsutskott 
Bolagsstyrelser 
Kommunfullmäktige 
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