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Beslut om åtgärder med anledning av allmänna
råd kring covid-19 – öppettider i kommunens
verksamheter
Sammanfattning
Krisledningsnämnden fattade 2020-11-10, § 16 beslut som påverkade öppettider i
kommunens verksamheter. Detta med anledning av de lokala allmänna råd som infördes i
Kalmar län från den 10 november 2020. Råden gäller till den 13 december och från och
med den 14 december har Folkhälsomyndigheten gått ut med nya allmänna råd som
gäller i hela landet.
Ett av de lokala allmänna råden som föranledde krisledningsnämndens beslut den 10
november var:
- 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.
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De nya allmänna råden som Folkhälsomyndigheten har tagit fram är omfattande och
beskriver både det personliga ansvaret hos befolkningen och det ansvar som vilar på olika
verksamheter av alla slag. Vad gäller det personliga ansvaret har myndigheten öppnat upp
för möjligheten för att även personer som är äldre än i grundskoleålder ska kunna träna.
Vad gäller matcher och tävlingar framgår det av råden att föreningar även fortsättningsvis
ska avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med
undantag av yrkesmässig idrott eller enstaka tävlingar och matcher som riktar sig till barn i
grundskoleålder.
Den nya öppningen för möjlighet till träning är i råden formulerad på följande sätt:
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana
aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller
tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt
bör de:
1. hålla avstånd till varandra
2. inte dela utrustning med varandra
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
4. undvika gemensamma omklädningsrum
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper
Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga
födda 2005 och senare.
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Förvaltningens beredning
Krisledningsnämndens beslut den 10 november innebar att följande skulle gälla så länge
som de lokala allmänna råden gällde:
- Idrottsanläggningar både inne och ute stänger, med undantag för föreningsdriven
träning för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott.
- Badhus stänger för allmänheten, med undantag för medicinskt motiverad träning,
simundervisning och föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare.
- Bibliotek stänger som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och
andra medier.
- Muséer, konsthallar och annan besöksverksamhet stänger.
- Skolrestauranger håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet stängs.
- Öppna förskolor stänger.
- Fritidsgårdar stänger som mötesplatser, men kommunen kan anpassa verksamheten
digitalt och med utomhusaktiviteter.
- Kulturskolor stänger för gruppaktiviteter. Där det fungerar fortsätter verksamhet
digitalt. Viss individuell undervisning kan fortgå med lokal anpassning för barn födda
2005 eller senare.
- Vuxenskola/kunskapsnav etc genomför endast digital verksamhet.
- Mötesplatser för unga genomför endast digital verksamhet. Undantaget barn födda
2005 eller senare, där andra aktiviteter kan vara möjliga efter lokal anpassning.
- Mötesplatser för seniorer genomför endast digital verksamhet.
Kommundirektören bedömer att samtliga punkter bör fortsätta gälla med utgångspunkt i
de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. En justering av den första punkten bör
dock ske utifrån att Folkhälsomyndigheten har öppnat upp för att även personer äldre än i
grundskoleålder ska kunna träna.
Den första punkten föreslås därmed justeras till:
- Idrottsanläggningar kan hålla öppet för tränings- och fritidsverksamhet som följer
Folkhälsomyndighetens allmänna råd för personer födda 2004 eller tidigare, för all
verksamhet för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott.
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I övrigt föreslås beslutet gälla så länge som de aktuella allmänna råden från
Folkhälsomyndigheten gäller.
Ordföranden i krisledningsnämnden har enligt 2 kap. 3 § lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
rätt att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.

Beslut
Krisledningsnämndens ordförande beslutar
att de förändringar i kommunens verksamheter som krisledningsnämnden beslutade om
2020-11-10, § 16 ska fortsätta att gälla från och med den 14 december 2020 med ändring
av punkt 1 till:
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-

Idrottsanläggningar kan hålla öppet för tränings- och fritidsverksamhet som följer
Folkhälsomyndighetens allmänna råd för personer födda 2004 eller tidigare, för all
verksamhet för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott,

att förändringarna ska verkställas omgående och kvarstå så länge som de aktuella
allmänna råden gäller, samt
att kommundirektören får i uppdrag att vid behov besluta om tolkning av innehållet i
förändringarna och eventuella anpassningar.

Dan Nilsson
Ordförande
krisledningsnämnden

Anders Björlin
Kommundirektör

Beslutet skickas till
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