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Krisledningsnämnden

Åtgärder med anledning av covid-19 – öppettider
i kommunens verksamheter
Sammanfattning
Krisledningsnämndens ordförande beslutade den 11 december 2020 att förlänga ett antal
åtgärder som tidigare beslutats om med anledning av lokala allmänna råd som gällde i
Kalmar län. Åtgärderna handlade om att helt eller delvis stänga ett antal verksamheter i
kommunen. När dessa råd upphörde infördes nationella allmänna råd som öppnade upp
för träning för personer äldre än grundskoleålder. Krisledningsnämndens ordförande
förlängde det tidigare beslutet om att hålla verksamheter stängda med förändringen att
idrottsanläggningar skulle kunna hålla mer öppet än tidigare.
Regeringen meddelade den 18 december 2020 att restriktionerna inför jul- och
nyårshelgen med anledning av covid-19-pandemin skärps. Med anledning av det föreslås
krisledningsnämnden fatta nytt beslut om åtgärder.

Bakgrund och beskrivning
Regeringen meddelade den 18 december 2020 följande restriktioner:
- Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från
24 december.
- Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
- Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas.
Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
- Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella
mellandagsrean för att minska trängseln.
- Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med
arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya
riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
- Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och
privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
- All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas
omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar
och museer.
- Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari.
Gymnasiesärskolan är undantagen.
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Förvaltningens beredning
Barn- och utbildningschefen beslutade den 15 december 2020 om att Västerviks
gymnasium fortsätter med fjärr- och distansundervisning tom den 29 januari 2021 för de
nationella programmen med vissa undantag. Gymnasiesärskolan, introduktionsskolan och
Navet omfattas inte av beslutet om fjärr- och distansundervisning. Därmed bedöms inget
ytterligare behov av beslut kring distansundervisning.
Vad gäller distansarbete finns redan uppmaningen att alla som har möjlighet att arbeta på
distans i kommunens verksamheter ska göra det.
Det senaste beslutet kring öppettider i kommunens verksamheter fattades av
krisledningsnämndens ordförande den 11 december 2020 att gälla från den 14 december
och så länge de allmänna råden gäller. Nedan anges det som då beslutades med
markerade förslag till förändringar. Gulmarkerad text är det som föreslås gälla från och
med den 21 december 2021 till och med den 24 januari 2021.
-

-

Idrottsanläggningar stänger för all verksamhet utom för yrkesmässig idrott. 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.
Badhus stänger för allmänheten och för all föreningsidrott för både vuxna och barn,
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.

Dessa förändringar föreslås gälla under perioden 21 december 2020 till 24 januari 2021.
Därefter gäller återigen det ursprungliga beslutet, fattat av krisledningsnämndens
ordförande den 11 december 2020, om inget nytt beslut fattas.
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Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att genomföra följande förändringar vad gäller öppettider i kommunens verksamheter
under perioden 21 december 2020 till 24 januari 2021:
- Idrottsanläggningar stänger för all verksamhet utom för yrkesmässig idrott.
- Badhus stänger för allmänheten och för all föreningsidrott för både vuxna och barn,
med undantag för medicinskt motiverad träning.
- Bibliotek stänger.
- Muséer, konsthallar och annan besöksverksamhet stänger.
- Skolrestauranger håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet stängs.
- Öppna förskolor stänger.
- Fritidsgårdar stänger.
- Kulturskolor stänger.
- Vuxenskola/kunskapsnav etc genomför endast digital verksamhet.
- Mötesplatser för unga genomför endast digital verksamhet.
- Mötesplatser för seniorer genomför endast digital verksamhet.,
att kommundirektören får i uppdrag att vid behov besluta om tolkning av innehållet i
förändringarna och eventuella anpassningar, samt
att det ursprungliga beslutet om öppettider i kommunens verksamheter, fattat av
krisledningsnämndens ordförande den 11 december 2020, återigen gäller från och med
den 25 januari om inget nytt beslut fattas.

Anders Björlin
Kommundirektör

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förvaltning
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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