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Delegationsbeslut 
 

Detta delegationsbeslut ersätter samtliga delegationsbeslut i ärende 
2021/1040 om Corona/ Covid-19 och innehåller vissa förtydliganden om 
vad som gäller från och med den 29 september 2021. 
 
Av eventuellt senare uppkommen anledning kommer ifrågavarande 
beslut att omprövas samt anpassas till verksamheternas respektive 
behov och förutsättningar. Senare beslut och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten (även kallad FoHM), Region Blekinge samt 
regeringen m.fl. myndigheter kommer vara vägledande i kommande 
bedömning inför eventuellt nytt beslut.  

 
 

För Kultur- och fritidsförvaltningen i Olofströms kommun gäller 
följande: 
 
Biblioteken 
 
- Meröppet är tillgängligt med start den 4 oktober 2021. 
 
- Biblioteken har fortsatt öppet för allmänheten i enlighet med 
verksamhetens aktuella förutsättningar. 
 
- Biblioteken tar fortsatt emot skolklasser mot tidsbokning.  
 
Växtverket 
 
- Växtverket återgår till ordinarie verksamhet som utformas efter 
verksamhetens förutsättningar med aktiviteter dag- och kvällstid från och 
med fredagen den 1 oktober 2021.  
 
Holjebadet 

 
- Holjebadet öppnar för allmänheten den 4 oktober 2021. Beakta den 
information som Holjebadet tillhandahåller på plats och i sina 
informationskanaler t.ex. olofstrom.se. 
 
- Simskoleundervisning kommer fortsättningsvis genomföras. 
 
Scenkonst för skola/ Offentliga föreställningar 
 
- Föreställningar/ motsvarande för förskola, grundskola och gymnasiet 
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arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer 

beslut som rektor för respektive skola har fattat. Rektorernas 

bedömningar har företräde framför detta beslut.  

- Offentliga föreställningar där verksamhet inom kultur- och 
fritidsförvaltningen är arrangör/medarrangör genomförs i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Samråd ska ske med 
medarrangör och förvaltningschef inför gemensamt evenemang. 
 
Föreningsverksamhet (kultur- och fritidsverksamheter) 
 
- Olofströms kommun påminner samtliga föreningar att hålla sig 
uppdaterade på vad Folkhälsomyndigheten, regeringen, Smittskydd 
Blekinge, Länsstyrelserna och andra beslutande samt vägledande organ 
hänvisar gällande rekommendationer, råd och restriktioner. 
 
Korttids- och långtidsuthyrning av förvaltningens lokaler 
 
- Den som korttidshyr och långtidshyr anläggningar ansvarar för att 
gällande lagstiftning, förordningar, beslut fattade av 
Folkhälsomyndigheten, regering, riksdag, Länsstyrelsen, Region Blekinge 
m.fl. efterlevs och att andra rutiner utformande av Kultur- och 
fritidsförvaltningen efterlevs.  
 
Inomhus- och utomhusanläggningar 

De justeringar av åldersspann som tidigare varit akutella under Covid-19 tas 

bort. Det innebär  att alla, oberoende ålder, framöver är välkomna till inom- 

och utomhusanläggningarna i Olofströms kommun. Det är åter tillåtet för 

privatpersoner att träna i våra anläggningar i mån av lediga lokaler och 

utrymme. 

Observera de regler som gäller för hyra av anläggningar och lokaler i 

Olofströms kommun. Information om hur du bokar lokal hittar du på 

olofstrom.se: https://olofstrom.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-

friluftsliv/hallar-och-idrottsanlaggningar. 

FoHM:s rekommendationer och råd, samt övrig lagstiftning ska följas och 

egenansvar gäller oberoende av vilken lokal som är aktuell. 

Information 
 
Olofströms kommun informerar 
Olofströms kommun uppdaterar hemsidan om vad som gäller i förhållande 
till Covid-19. 
 
Information finns här: 
https://olofstrom.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/information-om-
coronavirus  

https://olofstrom.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/hallar-och-idrottsanlaggningar
https://olofstrom.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/hallar-och-idrottsanlaggningar
https://olofstrom.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/information-om-coronavirus
https://olofstrom.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/information-om-coronavirus
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Region Blekinge informerar 
Region Blekinge uppdaterar sin hemsida om vad som gäller i förhållande till 
Covid-19. 

 
Information finns här: 
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/information-om- 
coronaviruset.html 

 

 
Folkhälsomyndigheten informerar 
Folkhälsomyndigheten uppdaterar information om vad som gäller i 
förhållande till Covid-19. 
 
Information finns här: 
Det här gäller från och med den 29 september — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 
 

 

Delegationsbeslutet gäller från den 29 september 2021 tills vidare. 
 

Beslutet kan ändras med anledning av oförutsedda händelser och 
utvecklingen av pandemin. 
 
 

 
 
 
 

Patrik Sjöstedt 
Nämndsordförande 
Kultur och fritidsnämnden 
Olofströms kommun 
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