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Sanktioner vid överträdelse av Ronneby kommuns
regler för inom- och utomhusanläggningar till följd av
den pågående pandemin
Ronneby kommun har fattat beslut om tillfälliga regler vid uthyrning av
kommunens inom- och utomhusanläggningar till följd av den pågående pandemin.
Om dessa regler inte följs kommer sanktioner enligt nedan att utfärdas. Sanktionen
kommer skriftligen meddelas till föreningens ordförande.

Ronneby kommun
Postadress

372 80 Ronneby

•

Vid första överträdelsen utfärdas en varning med en uppmaning om att
vidta rättelse.
Varningen ställs till föreningen och avser det aktuella lag som begått
överträdelsen.

•

Vid andra överträdelsen stängs det lag som begått överträdelsen av från att
nyttja kommunens samtliga anläggningar. Avstängningen gäller under de
följande två veckorna från det att sanktionen har meddelats.
Avstängningen ställs till föreningen och avser det aktuella lag som begått
överträdelsen.

•

Vid tredje överträdelsen stängs föreningen som begått överträdelsen av från
att nyttja kommunens samtliga anläggningar. Avstängningen gäller under
de följande fyra veckorna från det att sanktionen har meddelats.
Avstängningen ställs till föreningen och avser föreningens samtliga
seniorlag.

•

Vid fjärde överträdelsen stängs föreningen som begått överträdelsen av från
att nyttja kommunens samtliga anläggningar. Avstängningen avser
resterande tid som Ronneby kommun har restriktioner för de kommunala
anläggningarna med anledning av pandemin.
Avstängningen ställs till föreningen och avser föreningens samtliga
seniorlag
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