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Bakgrund, förutsättningar och avsedd effekt
• Varför behövs en gemensam inriktning gällande öppethållande av kommunala verksamheter inom kultur och fritid
• 26 kommuner har olika tillämpning av omfattningen av öppethållande av sina verksamheter inom kultur och
fritidsområdet, som hänvisas till i de skärpta lokala råden, vilket har lett till frågeställningar och kritik i media.
Syftet med inriktningen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt.
• Inriktningen leder till att minska risken för jämförelse mellan kommuner och förmedla budskapet till invånare
om att samhället går i en riktning
• Den avsedda effekten med nedanstående inriktning är:
• Gemensamt, enskilt och samordnat vidta kraftfulla åtgärder för begränsa smittspridningen i en ansträngd och
allvarlig situation i pandemin.
• Detta görs genom att stänga så mycket som möjligt av icke samhällsviktig verksamhet.
• Prioriterad verksamhet kan hållas öppna för att stödja de som är i störst behov av samhällsservicen trots en
omfattande smittspridning.
• Minska risken för minskat förtroende för samhällets hantering.
• Samordnad kommunikation är en integrerad del av den gemensamma hanteringen och säkerställs genom
regelbunden kommunikationssamverkan i SSRs kommunikatörsnätverk
• Inriktningen gäller från och med att beslutet är fattat till och med sportlovet 2021 och kan förlängas eller förkortas
vid behov.
• Inriktningarna har föredragits och antagits av inriktande forum Samverkan Stockholmsregionen (datum)

.
Inriktning
samordning stängning av icke samhällsviktig kommunal
verksamhet med anledning svårt läge i pandemin
- Publika verksamheter som inte har en avgörande samhällsfunktion stängs i möjligaste mån.
- Till exempel stängs kommunala gym, idrottsverksamhet och simhallar för vuxna och de utan rehabiliteringsbehov,
träffpunkter och mötesplatser för seniorer samt museer.
- Stora cuper och tävlingar där många människor samlas avråds.
- Publika verksamheter som har en avgörande samhällsfunktion hålls fortsatt öppna och i detta prioriteras barn före vuxna.
- Inriktningen avser med ”avgörande samhällsfunktioner” i detta skede av pandemin sådana funktioner som invånare
behöver för att klara sin vardag.
- Medborgarkontor, kommunhus eller liknande bör hållas öppet för att ge människor tillgång till samhällsinformation
och annan nödvändig service.
- Fritidsaktiviteter för barn och unga (yngre än 15 år) som kan anordnas på ett smittsäkert sätt håller fortsatt öppet för att
främja folkhälsan.

I de fall beslut fattas som bedöms i avvika från ovanstående i väsentlig omfattning eller bedöms påverka eller öka belastningen
på någon eller några andra aktörer så kommuniceras detta till övriga aktörer enligt tidigare överenskommelse.

