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Delegationsbeslut 

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges 
regering gått ut med nya restriktioner som gäller från den 1 juli 2021, 
uppdateras nu tidigare delegationsbeslut som togs den 11 juni 2021. 
Poängteras ska att delar av det beslutet som togs då fortfarande gäller.  
Förändring gäller således endast de delar som presenteras nedan.  

 

För Olofströms kommun gäller följande: 

• För idrottsföreningar som vill påbörja inomhusträning för vuxna så 
tillåts detta från den 6 juli 2021, om gällande restriktioner, lagar och 
rekommendationer så tillåter. 

• Tidigare råd rörande idrotts- och kulturföreningar tas bort. 

• Idrotts- och kulturföreningar har således att följa 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och restriktioner, liksom 
beslutade lagar och regler. 

• Idrotts- och kulturföreningar har skyldighet att själva hålla sig 
uppdaterade om vilka allmänna råd, restriktioner, lagar och regler 
respektive förening har att följa samt att eventuella tillstånd som 
krävs för eventuella arrangemang, matcher m.m. sökes av 
respektive förening.  

• Folkhälsomyndigheten meddelar att råden till alla verksamheter 
ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott 
och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus 
försvinner. Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och 
körer kvarstår. 

 
För läger och cuper gäller följande: 
Mer information om vad som gäller lägerverksamhet och cuper för barn 
och unga hittas här: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/ 
 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/
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Anpassning av åtgärder mot spridning av Covid-19 
Här finns information om storlek på allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar:  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-
andra/anpassning-av-atgarder-mot-spridning-av-covid-19/ 
 
 
Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler 
Kultur- och fritidsförvaltningen får många frågor om vilka regler som gäller 
för max antal personer som får befinna sig i olika lokaler. Liksom tidigare 
är det respektive idrotts- eller kulturförenings ansvar att ta reda på detta 
samt att söka eventuella tillstånd som behövs för att genomföra respektive 
arrangemang (i ordet arrangemang ligger även tolkningen matcher, 
träning, cuper, motionslopp, olika slag av tävlingar, utställningar, publik, 
eventuell uthyrning av lokal för sammankomster av olika slag .m.m). 
 
Mer information kan ni hitta här: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-
antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/ 
 
 
Motionslopp och likande tävlingsformer, marknad och mässor 
Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19; 
 
Information finns här: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-
material/foreskrifter/tillfalliga/andring-i-hslf-fs-2021.2-1-juli.pdf 
 
 
Servering 
Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19; 
 
Information finns här: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-
material/foreskrifter/tillfalliga/andring-i-hslf-fs-2020.37-1-juli.pdf 
 
 
Information till idrottsföreningar och idrottsanläggningar 
Information finns här: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-
idrotts--och-traningsanlaggningar/ 
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Nedan följer ett axplock av information för idrottsföreningar: 
 
Fotbollsföreningar 
Svenska fotbollsförbundet har på sin hemsida uppdaterat de riktlinjer som 
gäller för fotboll och futsal. 
 
Information finns här: 
https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-
anledning-av-coronautbrottet/ 
 
 
Innebandy 
Svenska innebandyförbundet har på sin hemsida information om vad som 
gäller innebandy. 
 
Information finns här: 
https://www.innebandy.se/tavling/aktuell-information-om-covid-19/ 
 
 
Tennis 
Svenska tennisförbundet har på sin hemsida uppdaterat information om 
vad som gäller tennis. 
 
Information finns här: 
https://www.tennis.se/information-om-coronavirus/ 
 
 
Friidrott 
Svensk friidrott har på sin hemsida uppdaterat information om vad som 
gäller friidrott. 
 
Information finns här: 
https://www.friidrott.se/Coronavirusetcovid-19 
 
 
Orientering 
Svenska orienteringsförbundet har på sin hemsida uppdaterad information 
om vad som gäller orientering. 
 
Information finns här: 
https://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/dokumentationfrani
nfotraff30juniomcoronaocharrangemang/ 
 
 
Golf 
Svenska golfförbundet har på sin hemsida uppdaterad information om vad 
som gäller golf. 
 

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/
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Informations finns här: 
https://golf.se/for-klubben/radgivning/corona-riktlinjer-for-klubbar/ 
 
 
Bangolf 
Svenska bangolfförbundet har på sin hemsida uppdaterad information om 
vad som gäller bangolf. 
 
Information finns här: 
https://www.bangolf.se/ 
 
 
Nedan följer ett axplock av information för kultur- och 
folketshusföreningar: 
 
Folketshus och parker 
Folketshus och parker har på sin hemsida information om vad som gäller. 
 
Information finns här: 
https://www.folketshusochparker.se/information-med-anledning-av-
coronaviruset/ 
 
 
Kultur- och konstföreningar 
Håll koll på olika bidrag som eventuellt kan sökas på Kulturrådet. 
 
Information finns här: 
https://www.kulturradet.se/ 
 
 
Folkmusik och dans 
Riksförbundet för folkmusik och dans har uppdaterad information om vad 
som gäller med anledning av Covid-19 
 
Information finns här: 
https://rfod.se/ny-publikgrans-for-arrangorer-fran-1-juni/ 
 
 
Bygdegårdar 
Bygdegårdarnas riksförbund har information på sin hemsida om vad som 
gäller med anledning av Covid-19. Kontaktuppgifter till stödpersoner finns 
också. 
 
Information finns här: 
https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-
covid-19/ 
 
 

https://golf.se/for-klubben/radgivning/corona-riktlinjer-for-klubbar/
https://www.bangolf.se/
https://www.folketshusochparker.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/
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https://www.kulturradet.se/
https://rfod.se/ny-publikgrans-for-arrangorer-fran-1-juni/
https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/
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 Delegationsbeslut 5(5) 
 
  
 

Kultur- och fritidsförvaltningen Datum: 2021-07-02 Diarienummer: 
  2021/1040 

 

Region Blekinge informerar 
Region Blekinge uppdaterar sin hemsida om vad som gäller Covid-19 
 
Information finns här: 
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/information-om-
coronaviruset.html  
 
 
För träning vid våra anläggningar gäller följande:  
Kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med den nya pandemilagen 
räknat fram hur många som samtidigt får vistas vid anläggningarna som 
korttids-uthyrs (gällande andra anläggningar som långtidsuthyrs av 
Olofströms kommun har verksamhetsutövaren ansvar för dessa 
uträkningar, skyltning samt dokumentation). Observera att dessa skyltar 
som är uppsatta av Kultur-och fritidsförvaltningen, INTE får plockas 
ner. Av händelse att smittan skulle öka och nya direktiv kommer från 
berörda myndigheter behöver vi eventuellt förhålla oss till 
regelverket som berör pandemilagen och snabbt ställa om. 
 
Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, 
deltagare, medföljare och tränare. Föreningen som hyr anläggningen har 
fullt ansvar för att pandemilag, gällande föreskrifter samt Smittskydd 
Blekinges m.fl råd följs. Ut i de fall pandemilagen gäller för berörd förening 
och verksamhet. Gäller både fritids- och kulturföreningar. 

• Den som korttidshyr anläggningar ansvarar för att ovan efterlevs 
samt att andra regler uppsatta av Kultur- och fritidsförvaltningen 
efterlevs. Förening ansvarar också för att följa folkhälso-
myndighetens, länsstyrelsen och regeringens påbud i övrigt.  

• Vid arrangemang där publik tillåts ansvarar aktuell förening för att 
pandemilag, Folkhälsomyndighetens restriktioner, Smittskydds 
skärpta råd m.m följs. Läs mer om gällande Max antal deltagare i 
sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 

 

Delegationsbeslutet gäller från den 2 juli, 2021. 

Beslutet kan med anledning av oförutsedda händelser och utvecklingen av 
pandemin, komma att ändras under ovan angiven period. 

Beslut fattas dag som ovan. 
 
Patrik Sjöstedt 
Nämndsordförande 
Kultur och fritidsnämnden 
Olofströms kommun 
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