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Beslut om åtgärder med anledning av 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. Med anledning av nya allmänna råd från den 14
december beslutade krisledningsnämndens ordförande den 11 december 2020 om
reviderade bestämmelser om öppettider i kommunens verksamheter att gälla från och
med den 14 december.
Regeringen meddelade den 18 december 2020 att restriktionerna inför jul- och
nyårshelgen med anledning av covid-19-pandemin skärps och kommunerna uppmanades
stänga alla verksamheter om inte var nödvändiga. Med anledning av det fattade
krisledningsnämnden beslut om detta den 21 december 2020. Beslutet gällde till och med
den 24 januari 2021 och om inget nytt beslut fattas så gäller återigen ordförandens beslut
från den 14 december 2020 (fattat den 11 december 2020).
Krisledningsnämndens ordförande har därefter fattat beslut om att öppna upp för vissa
verksamheter, såsom bibliotek, viss fritidsverksamhet utomhus samt för skolidrott.
Från och med den 10 januari 2021 gäller Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Särskilda föreskrifter som kompletterar lagen
är också beslutade av riksdag och Folkhälsomyndigheten.
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Nu föreslås förändringar i kommunens verksamheters öppettider med anledning av nya
rekommendationer från regeringen som meddelades den 21 januari 2021.

Bakgrund och beskrivning
Regeringen har den 21 januari 2021 kommit med nya rekommendationer. Där står bland
annat följande:
- Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som
allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den
7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive
region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Det är dock
viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och
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senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner
verksamheter.
Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför
återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och
anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana
aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom
föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så
stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen
är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga
är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars
riskeras är betydande.

Nedan redovisas det beslut som gäller från och med den 25 januari om inget nytt beslut
fattas. Detta har kompletterats med de förändringar som nu föreslås gälla från och med
den 25 januari:
- Idrottsanläggningar kan hålla öppet för tränings- och fritidsverksamhet utomhus som
följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för personer födda 2004 eller tidigare, för all
verksamhet inom- och utomhus för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig
idrott. Alla skolor kan bedriva ordinarie undervisning och profiler i den egna skolans
gymnastiksal eller i de gymnastikhallar som skolan normalt bedriver sina idrottslektioner
i. Västerviks Gymnasiums hockeyprofils ishockeyutbildning kan utföras på rink i ishallen.
- Badhus är stängda för allmänheten, med undantag för medicinskt motiverad träning,
simundervisning och föreningsdriven träning för barn födda 2005 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 stängs.
- Öppna förskolor är stängda kan med vissa begränsningar ha verksamhet.
- Fritidsgårdar kan stängda med vissa begränsningar ha verksamhet som mötesplatser för
barn födda 2005 eller senare, samt digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter även för
personer födda 2004 eller tidigare. men kommunen kan anpassa verksamheten digitalt
och med utomhusaktiviteter.
- Kulturskolan stänger för gruppaktiviteter kan ha verksamhet för barn födda 2005 eller
senare, samt digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter även för personer födda 2004
eller tidigare. 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.

Beslut
Krisledningsnämndens ordförande beslutar
att följande ska gälla i kommunens verksamheter från och med den 25 januari 2021:
- Idrottsanläggningar kan hålla öppet för tränings- och fritidsverksamhet utomhus för
personer födda 2004 eller tidigare, för all verksamhet inom- och utomhus för barn födda
2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott. Alla skolor kan bedriva ordinarie
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undervisning och profiler i den egna skolans gymnastiksal eller i de gymnastikhallar som
skolan normalt bedriver sina idrottslektioner i. Västerviks Gymnasiums hockeyprofils
ishockeyutbildning kan utföras på rink i ishallen.
Badhus är stängda för allmänheten, med undantag för medicinskt motiverad träning,
simundervisning och föreningsdriven träning för barn födda 2005 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 stängs.
Öppna förskolor kan med vissa begränsningar ha verksamhet.
Fritidsgårdar kan med vissa begränsningar ha verksamhet för barn födda 2005 eller
senare, samt digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter även för personer födda 2004
eller tidigare.
Kulturskolan kan ha verksamhet för barn födda 2005 eller senare, samt digitala
aktiviteter och utomhusaktiviteter även för personer födda 2004 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 det beslut om öppettider i kommunala idrottsanläggningar som krisledningsnämndens
ordförande fattade den 30 december 2020 upphör att gälla från och med den 25 januari
2021,
att kommundirektören får i uppdrag att vid behov besluta om tolkning av innehållet i
förändringarna och eventuella lokala anpassningar.
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