Gemensam regional inriktning – “Öppnande av stängda kommunala
verksamheter”
-

Åtgärder för att påbörja återöppnandet av de kommunala verksamheter som
stängdes till följd av regeringens beslut 20 12 18 och inriktningen ”Nu gäller det”

Antagen av Inriktande forum 2021-01-22

Gemensam regional inriktning gällande öppnande av kommunala verksamheter - från och med 25
januari
Öppnandet av nedanstående verksamheter gäller under förutsättning att det kan göras på ett säkert sätt med hänsyn till gällande
rekommendationer och lagstiftning. Fokus och prioritering görs mot barn och unga födda 2005 eller senare i enlighet med regeringens
rekommendation. Lokala bedömningar görs om särskilda förutsättningar föreligger.
1. Idrottsanläggningar för inomhusidrott kan återöppnas succesivt för barn födda 2005 eller senare. Detta innefattar bland annat simhallar,
inomhushallar, ishallar och fotbollstält. Utrymmen såsom omklädningsrum rekommenderas att i möjligaste mån undvikas. Man bör alltså
komma ombytt till träning och duscha hemma när det är möjligt för den enskilde*.
2. Kulturskolans fysiska verksamheter kan återöppnas succesivt . Barn och unga födda 2005 eller senare prioriteras. Lokala undantag kan
göras.
3. Idrottsanläggningar för utomhusidrott gällande barn och vuxna kan återöppnas succesivt. Barn födda 2004 och tidigare samt vuxna bör
bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta och följa Folkhälsomyndighetens förskrifter 2020:12, bl a
att hålla avstånd och resa till aktiviteten individuellt (se sida 3 för förtydligande).
4. Öppen förskola, parklek kan återöppnas succesivt.
5. Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgår kan återöppnas succesivt Barn och unga födda 2005 eller senare prioriteras. Lokala undantag kan
göras.
6. Bibliotek kan återöppnas succesivt.
7. Muséer och liknande verksamhet hålls fortsatt stängt för allmänheten. Verksamhet för barn och unga kan återöppnas succesivt.
* Gällande medicinsk rehab samt de som har motion på recept
bedöms dessa falla inom ramen för lokala undantag

Förtydligade i delinriktning gällande utomhusträning och utomhusanläggningar* för idrott
3. Idrottsanläggningar för utomhusidrott kan öppnas från och med 21 01 18 för att möjliggöra spontanidrott samt organiserad
föreningsledd träning under förutsättning att det kan genomföras i enlighet Folkhälsomyndighetens information till
idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19. länk
Omklädningsrum kopplade till dessa anläggningar hålls fortsatt stängda
a) Från och med 21 01 16 går det bra att bedriva föreningsledd organiserad träning i skog och mark under förutsättning
att det kan ske enligt gällande restriktioner – tex att hålla avstånd, undvika trängsel och kunna transporteras till
platsen på ett säkert sätt.
b) Från och med 21 01 18 börjar länets kommuner att succesivt att öppna de utomhusanläggningar som tidigare hållits
stängda (tex isar, hockeyrinkar och motionsspår/skidspår), detta kommer ske i olika takt pga olika förutsättningar.*
c) Dessa verksamheter kan bedrivas under förutsättning att gällande rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning kan
upprätthållas.
d) Från och med 21 01 25 upphör tidigare rekommendationer från regeringen att gälla för barn födda 2005 och senare.
För barn födda 2004 och tidigare gäller utomhusträning tillsvidare och den vägledning som finns i
Folkhälsomyndighetens föreskrift 2020:12. För verksamheter gäller pandemilag och dess förordning samt
Folkhälsomyndigheten föreskrift 2021:2.

* Definitionen på utomhusanläggningar är i detta dokument
anläggningar för idrott utan tak.

