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Beslut om åtgärder med anledning av covid-19 öppettider i kommunens verksamheter
Sammanfattning
Krisledningsnämnden och krisledningsnämndens ordförande har de senaste månaderna
fattat ett antal beslut om öppettider i kommunens verksamheter. Besluten har grundats i
de allmänna råd, rekommendationer, lagar och förordningar som riksdagen och
Folkhälsomyndigheten har beslutat om.
Med anledning av de ändringar i allmänna råd som regeringen och Folkhälsomyndigheten
informerade om den 4 februari 2021 föreslås nu några förändringar i det senaste beslutet
om öppettider i kommunens verksamheter. Förändringen innebär att även ungdomar i
gymnasieålder ska kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Förändringen mot tidigare
beslut innebär därmed endast att där aktiviteter har begränsats till barn födda 2005 eller
tidigare ändras det nu till barn och ungdomar födda 2002 eller tidigare. I övrigt kvarstår
samma rekommendationer som tidigare.

Beslut
Krisledningsnämndens ordförande beslutar
att följande ska gälla i kommunens verksamheter 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.
- 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.
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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.

Dan Nilsson
Ordförande
krisledningsnämnden

Beslutet skickas till
Krisledningsnämnden
Kommunstyrelsens förvaltning
Barn- och utbildningsnämnden
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