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Ordförandebeslut: åtgärder kopplade till corona
Sammanfattning

Beslut om nya allmänna råd och restriktioner från 2022-01-12 som
berör kultur- och demokratinämndens verksamhetsområde:
•

För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel
museer, konsthallar och gym, gäller minst 10 kvm per person
med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och
ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.

•

Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär
yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med
träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar
fortgå.

•

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer,
oavsett vaccinationsbevis. Besökarna får komma i sällskap om
maximalt åtta personer och varje sällskap ska hålla minst en
meters avstånd.

•

Vaccinationsbevis krävs för alla allmänna sammankomster
med fler än 50 personer, utöver reglerna som gäller
tillställningar för fler än 20 besökare.

Folkhälsomyndigheten har också lämnat in en begäran till
regeringen om att införa ytterligare åtgärder:


Sänka deltagartaket till 20 personer i uthyrda lokaler för
privata sammankomster.
 Införa ett deltagartak på maximalt 500 personer vid offentliga
tillställningar och mässor inomhus. Deltagartaket ska gälla
oavsett kontroll av vaccinbevis.
Enligt tidigare beslut ska anordnaren av sammankomst eller
tillställning vid inpassage verifiera vaccinationsbevisets äkthet och
kräva legitimation. De anordnare som använder vaccinationsbevis ska
enligt Folkhälsomyndigheten även ha en rutin för hur kontrollen av
vaccinationsbeviset ska genomföras.
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Med hänvisning till nya restriktioner för att minska smittspridning av
covid-19 tas följande ordförandebeslut av kultur- och
demokratinämndens ordförande:
Beslut KDN 2020/115 fattat 2021-12-22 hävs och ersätts med detta
beslut:
Programverksamhet och arrangemang
All program- och arrangemangsverksamhet vid bibliotek, kulturhuset
eller på andra platser inomhus omfattas av följande:
• Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer,
oavsett vaccinationsbevis. Besökarna får komma i sällskap om
maximalt åtta personer och varje sällskap ska hålla minst en
meters avstånd.
•

Vaccinationsbevis krävs för alla allmänna sammankomster
med fler än 50 personer, utöver reglerna som gäller
tillställningar för fler än 20 besökare.

Museum
(Omfattas av pandemilagens föreskrift om max 1 person per 10 kvm)
 Visningsverksamheten på Årsta slott anpassas och antalet
deltagare per visning begränsas så att begränsningen om 1
person per 10 kvm kan hållas.
Bibliotek
(Omfattas av pandemilagens föreskrift om max 1 person per 10 kvm)
 Samtliga fyra bibliotek i kommunen är öppna enligt ordinarie
öppettider.
 Lokaler och antal besökare anpassas för att möjliggöra för
besökare att hålla avstånd. 1 person per 10 kvm.
Kulturhuset



Lokaler och aktiviteter anpassas för att möjliggöra för
besökare att hålla avstånd.
Antal besökare till konsthallen anpassas för att möjliggöra 1
person per 10 kvm.
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Kulturskolan


Verksamheten bedrivs i enlighet med ordinarie upplägg.

För alla beslut som drabbar barn och ungdomar ska en
barnkonsekvensanalys genomföras.
För förändringen gäller att kultur- och demokratinämnden har
tolkningsföreträde.
Detta beslut är fattat i enlighet med kultur- och demokratinämndens
delegationsordning avseende brådskande beslut.
__________

Marina Seinegård (C)
Ordförande kultur- och
demokratinämnden
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