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Krisledningsnämnden 

Åtgärder med anledning av covid-19 - öppettider 
i kommunens verksamheter 

Sammanfattning 
Krisledningsnämnden och krisledningsnämndens ordförande har det senaste året fattat 
ett antal beslut om öppettider i kommunens verksamheter med anledning av 
smittspridningen av covid-19. Besluten har grundats i de allmänna råd, 
rekommendationer, lagar och förordningar som riksdagen och Folkhälsomyndigheten har 
beslutat om. 
 
Det senaste beslutet fattades den 5 februari 2021 av krisledningsnämndens ordförande 
och innebar att ett antal verksamheter skulle vara helt eller delvis stängda. Från och med 
den 31 maj finns inga rekommendationer att kommuner bör hålla icke nödvändiga 
verksamheter stängda då smittläget tydligt har förbättrats. Därmed bedöms att 
kommunens verksamheter som har varit stängda har möjlighet att delvis öppna igen. 
Detta endast under förutsättning att det går att säkerställa att gällande lagar, 
förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 följs. 

Bakgrund och beskrivning 
Det senaste beslutet fattades den 5 februari 2021 av krisledningsnämndens ordförande 
och innebar att följande gällde från och med den 6 februari 2021: 
- Idrottsanläggningar kan hålla öppet för tränings- och fritidsverksamhet utomhus 

för personer födda 2001 eller tidigare, för all verksamhet inom- och utomhus för 
barn och ungdomar födda 2002 eller senare samt för yrkesmässig idrott. 

- Badhus är stängda för allmänheten, med undantag för medicinskt motiverad 
träning, simundervisning och föreningsdriven träning för barn och ungdomar födda 
2002 eller senare. 

- Bibliotek är stängda som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av 
böcker och andra medier. 

- Muséer, konsthallar och annan besöksverksamhet är stängda. 
- Skolrestauranger håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet är 

stängd. 
- Öppna förskolor kan med vissa begränsningar ha verksamhet. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
  
 

Kommunstyrelsens förvaltning, 59380 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 
E-post: kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se 

2 (3)

- Fritidsgårdar kan med vissa begränsningar ha verksamhet för barn och ungdomar 
födda 2002 eller senare, samt digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter även för 
personer födda 2001 eller tidigare. 

- Kulturskolan kan ha verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare, 
samt digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter även för personer födda 2001 eller 
tidigare. 

- Vuxenskola/kunskapsnav etc genomför endast digital verksamhet. 
- Mötesplatser för seniorer genomför endast digital verksamhet., 
 
att alla ovanstående verksamheter ska säkerställa att gällande lagar, förordningar, 
föreskrifter och allmänna råd för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 följs, 
 
att kommundirektören får i uppdrag att vid behov besluta om tolkning av innehållet i 
förändringarna och eventuella lokala anpassningar. 

Regionala rekommendationer 
Efter att det senaste beslutet fattades har det inte funnits behov av att ändra på detta 
utifrån de rekommendationer som har lämnats. Den senaste rekommendationen kom 
från länets smittskyddsläkare och gäller till den 30 maj 2021. 
 
På grund av hög smittspridning bedömer smittskyddsläkaren i Kalmar län att det är 
nödvändigt att som tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
utfärda särskilda rekommendationer för Kalmar län. De regionala rekommendationerna 
omfattar alla som bor eller vistas i Kalmar län och gäller till och med 30 maj. 
 
Smittskyddsläkaren i Kalmar län rekommenderar: 
 allmänheten att begränsa sina sociala kontakter och inte träffa andra än dem man 

bor med utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsen. 
 allmänheten att inte anordna eller delta i arrangemang eller aktiviteter där 

människor samlas, till exempel middagar och fester, publik vid idrottsevenemang 
och firande av högtider. 

 den som arbetar i en verksamhet med ett pågående utbrott av covid-19 att i så stor 
utsträckning som möjligt undvika att vistas i samhället under den tid utbrottet 
pågår. 

 vuxna att inte träna tillsammans inomhus. 
 ansvariga för träningsanläggningar att ytterligare begränsa möjligheterna för 

vuxna att samlas inomhus utöver vad pandemilagen kräver. 
 kommunerna att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till 

stängd, med undantag för idrotts-, fritid- och kulturverksamhet för barn. 
 användande av munskydd i vissa situationer. Observera att munskydd inte ersätter 

övriga allmänna rekommendationer om att undvika nära kontakt och att hålla 
avstånd. 

Ingen förlängning av rekommendation om stängda verksamheter 
Den 26 maj 2021 har smittskyddsläkaren i Kalmar län beslutat att inte förlänga de 
regionala rekommendationerna från den 31 maj 2021, förutom den som handlar om 
användande av munskydd och då särskilt för arbetstagare när någon med konstaterad 



Kommunstyrelsens förvaltning 
  
 

Kommunstyrelsens förvaltning, 59380 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 
E-post: kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se 

3 (3)

infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede och tillräckligt avstånd mellan 
arbetstagare inte kan säkerställas. 

Förvaltningens beredning 
Eftersom smittskyddsläkarens regionala rekommendation om uppmaning till kommuner 
att hålla verksamheter stängda inte har förlängts efter den 30 maj så bedöms att 
kommunens verksamheter som har varit stängda har möjlighet att delvis öppna igen. 
Detta endast under förutsättning att det går att säkerställa att gällande lagar, 
förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 följs. Det innebär att varje verksamhet inför ett öppnande behöver sätta sig in i 
gällande regelverk och bedöma om och hur detta kommer att kunna följas. Det kan 
innebära att vissa verksamheter inte har möjlighet att öppna vare sig helt eller delvis 
under tiden som det finns nationella regelverk för att förhindra spridning av covid-19. 

Förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 
 
att krisledningsnämndens ordförandes beslut den 5 februari 2021 om öppettider i 
kommunens verksamheter upphör att gälla från och med den 31 maj 2021, 
 
att kommunens verksamheter som har varit stängda med anledning av covid-19 därmed 
kan öppna med de begränsningar som krävs för att säkerställa att gällande lagar, 
förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 följs. 
 
 
 
 
 
Anders Björlin 
Kommundirektör 

 
 

 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsens förvaltning  
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