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Upphävande av beslut av Ronneby kommuns tidigare
restriktioner avseende kommunens inomhus- och
utomhusanläggningar och lokaler.
Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner
som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och
avvecklas. Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen bland
annat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29
september 2021.
När nu regeringen inleder steg fyra i avvecklingsplanen av restriktioner sker
bland annat följande:


Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar tas bort



Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas
bort

Med hänsyn till detta har Ronneby kommun beslutat att samtliga tidigare
restriktioner för kommunala inomhus- och utomhusanläggningar samt
lokaler nu tas bort. Beslutet gäller från och med den 29 september.
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