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Förlängt beslut gällande kommunens anläggningar och 

lokaler 

Med bakgrund i regeringens beslut om att hålla icke nödvändiga verksamheter 

stängda för att minska smittspridningen, håller kommunen idrotts- och 

samlingslokaler stängda för allmänheten. Lokalerna är under vissa förutsättningar 

öppna för föreningsverksamhet.  

Regeringen meddelade 2021-03-18 att beslutet förlängs fram till och med 2021-04-

04. 

Region Blekinge informerade 2021-03-25 om en ökad smittspridning i Blekinge. 

Med bakgrund av detta beslutar Ronneby kommun att förlänga nuvarande beslut 

fram till och med 2021-04-11. 

I kommunens inomhusanläggningar gäller följande: 

 Ingen verksamhet får bedrivas för åldersgruppen födda 2001 eller tidigare, 

varken föreningsstyrd eller allmän. 

 Utövande av professionell idrott är undantagen beslutet. 

 Skolundervisning är undantagen beslutet. Med skolundervisning avses de 

moment som är obligatoriska att genomföra inom den lagstadgade 

utbildningsverksamheten.  

 Föreningsstyrd verksamhet för ungdomar födda 2002 och senare är 

undantagna beslutet. 

 Hur många personer som får vistas på anläggningsytan är anslaget på 

anläggningen. Grundregeln är att maxantalet aldrig får överstiga 30 

personer. Dock kan maxantalet vara lägre beroende på anläggningens yta. 

Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, 

deltagare, medföljare och tränare. 

 Utövande av professionell idrott samt skolundervisning innefattas inte i 

regeln för max 30 deltagare. Med skolundervisning avses de moment som 

är obligatoriska att genomföra inom den lagstadgade 

utbildningsverksamheten. 
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 Varje förening är skyldig att göra en riskbedömning för sin verksamhet och 

för respektive träningsgrupps aktivitet. Varje träningsgrupp ska vid 

anmodan och på plats kunna visa upp in sin träningsgrupps aktuella 

riskbedömning. Detta innebär att riskbedömningen alltid ska tas med vid 

aktiviteten. 

 Deltagarna kommer ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte 

användas. Undantagna är simhallarnas omklädningsrum, Soft center arenas 

omklädningsrum för A och B-ungdomar/målvakter.  

 Undvik närkontakt mellan idrottsutövare. 

 Skjut upp matcher, träningsmatcher, träningsläger, tävlingar och cuper. 

 

I kommunens utomhusanläggningar gäller följande: 

 För åldersgruppen födda 2001 och tidigare gäller att träningen genomförs i 

mindre grupper, det vill säga max 8 personer vid varje träningstillfälle. Alla 

som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, deltagare, 

medföljare och tränare. 

 Utövande av professionell idrott, skolundervisning samt föreningsstyrd 

verksamhet för ungdomar födda 2002 och senare omfattas inte av regeln för 

max 8 deltagare, här gäller maxantalet 30 personer. Med skolundervisning 

avses de moment som är obligatoriska att genomföra inom den lagstadgade 

utbildningsverksamheten.  

 Deltagarna kommer ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte 

användas. 

 För föreningsstyrd verksamhet för gruppen födda 2002 och senare gäller att 

varje förening är skyldig att göra en riskbedömning för sin verksamhet och 

för den aktuella aktiviteten. Varje träningsgrupp ska vid anmodan och på 

plats kunna visa upp in sin träningsgrupps aktuella riskbedömning. Detta 

innebär att riskbedömningen alltid ska tas med vid aktiviteten. 

 Undvik närkontakt mellan idrottsutövare. 

 Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. 

 

Vi har alla ett stort ansvar för att bidra till att hålla smittspridningen nere så mycket 

som möjligt. Om alla följer råden ökar också möjligheten att vi snabbare kan återgå 

till ett mer normalt vardagsliv. Föreningarna uppmanas att följa utvecklingen och de 

föreskrifter och allmänna råd som är aktuella. Du hittar mer information om 

covid19 och våra verksamheter på https://www.ronneby.se/corona 

 

Nicklas Martinsson 

Verksamhetschef 
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Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet 
med Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.
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mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Förlängt beslut anläggningar 210325.pdf

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
d0

c5
c0

4d
-2

fe
c-

40
2b

-8
ab

5-
45

6f
60

a0
01

d5





 


 


 


Ronneby kommun 
Hemsida 


www.ronneby.se 
Telefon 


0457-61 80 00 vx 
Fax 


0457-61 87 34 
Organisationsnr 


212000-0837 


Postadress 


372 80 Ronneby 
Besöksadress 


Stadshuset 


Karlshamnsvägen 4 


E-post 


stadshuset@ronneby.se 


 


 


 


Nicklas Martinsson 
nicklas.martinsson@ronneby.se 


 
Sida 


1(2) 


Datum 


2021-03-25 
  


  


 


 
 


 


 


  


 


Förlängt beslut gällande kommunens anläggningar och 


lokaler 


Med bakgrund i regeringens beslut om att hålla icke nödvändiga verksamheter 


stängda för att minska smittspridningen, håller kommunen idrotts- och 


samlingslokaler stängda för allmänheten. Lokalerna är under vissa förutsättningar 


öppna för föreningsverksamhet.  


Regeringen meddelade 2021-03-18 att beslutet förlängs fram till och med 2021-04-


04. 


Region Blekinge informerade 2021-03-25 om en ökad smittspridning i Blekinge. 


Med bakgrund av detta beslutar Ronneby kommun att förlänga nuvarande beslut 


fram till och med 2021-04-11. 


I kommunens inomhusanläggningar gäller följande: 


 Ingen verksamhet får bedrivas för åldersgruppen födda 2001 eller tidigare, 


varken föreningsstyrd eller allmän. 


 Utövande av professionell idrott är undantagen beslutet. 


 Skolundervisning är undantagen beslutet. Med skolundervisning avses de 


moment som är obligatoriska att genomföra inom den lagstadgade 


utbildningsverksamheten.  


 Föreningsstyrd verksamhet för ungdomar födda 2002 och senare är 


undantagna beslutet. 


 Hur många personer som får vistas på anläggningsytan är anslaget på 


anläggningen. Grundregeln är att maxantalet aldrig får överstiga 30 


personer. Dock kan maxantalet vara lägre beroende på anläggningens yta. 


Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, 


deltagare, medföljare och tränare. 


 Utövande av professionell idrott samt skolundervisning innefattas inte i 


regeln för max 30 deltagare. Med skolundervisning avses de moment som 


är obligatoriska att genomföra inom den lagstadgade 


utbildningsverksamheten. 







Ronneby kommun 
Datum 


2021-03-25 
  


  
Sida 


2(2) 


 


 


 Varje förening är skyldig att göra en riskbedömning för sin verksamhet och 
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