
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”

*Revideringen avser möjligheter till inomhus- och 
utomhusidrott för barn och unga födda 2002 och senare. 
** Revideringen avser anpassning av verksamheter I 
enlighet med Förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19. Detta innebär bland annat att tidigare fokus på 
barn och unga tas bort
*** Revideringen avser en tidsmässig justering till den 2 maj 
för när tidigare stängda kommunala  verksamheter kan 
öppna.  
**** Revideringen avser en tidsmässig justering till den 17 
maj för när tidigare stängda kommunala verksamheter kan 
öppna.
***** Revideringen avser tydliggörande avseende 
möjligheterna att bedriva enstaka matcher för barn och 
unga i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation 21 04 28
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Gemensam regional inriktning gällande öppnande av kommunala verksamheter - från och med 2 maj
Utgångspunkten är att icke nödvändig kommunal verksamhet ska hållas stängd i enlighet med regeringens rekommendation. 

Nödvändig verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att det inte riskerar att bidra till spridning av covid-19 och i applicerbara fall i enlighet med gällande lagstiftning. 
I de verksamheter som omfattas av begränsningsförordningen är fokus att verksamhetsutövaren har ett stort ansvar att säkerställa att den verksamhet som bedrivs sker i enlighet med vad 
som beskrivs i ”Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”, vilket även innefattar gym- och sportanläggningar, badanläggningar, 
museer och konsthallar enligt 4 kap 1§. För övergripande hantering gäller även Folkhälsomyndighetens föreskrifter 2121:2

Det är av yttersta vikt för de verksamheter som bedrivs (oavsett rådande lagstiftning eller förordning) att riskerna för trängsel minimeras. 

Om verksamhetsutövaren bedömer att de krav som beskrivs i ovanstående lagstiftning inte kan uppfyllas ska anpassningar eller prioriteringar ske. 
Om detta inte är möjligt bör inte öppning genomföras för hela eller delar av verksamheten.  
I det fall ytterligare prioriteringar inom verksamheter behöver göras föreslås att barn och unga prioriteras. Lokala bedömningar görs om särskilda förutsättningar föreligger.

1. Idrottsanläggningar för inomhusidrott kan öppnas successivt. Detta innefattar bland annat simhallar, inomhushallar, ishallar och fotbollstält. Utrymmen såsom omklädningsrum ska i 
möjligaste mån undvikas. Personer bör alltså komma ombytt till träning och duscha hemma. Matcher ska fortfarande inte förekomma för personer födda innan 2002

2. "Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För 
individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat 
resande. Omklädningsrum skall undvikas. Trängsel måste undvikas vid resa dit och på plats.

3. Kulturskolans fysiska verksamheter kan återöppnas succesivt. Lokala undantag kan göras.
4. Idrottsanläggningar för utomhusidrott kan återöppnas successivt.
5. Öppen förskola, parklek kan återöppnas successivt.
6. Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdar kan återöppnas successivt. Lokala undantag kan göras.
7. Bibliotek kan återöppnas successivt.
8. Muséer och liknande verksamhet kan återöppnas successivt.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20218-om-sarskilda-begransningar_sfs-2021-8
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/12613ddf17b749b0a081b511a51d7d93/hslf-fs-20212.pdf
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