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Ytterligare smittskyddsåtgärder för Ronneby kommuns 

kulturverksamhet, fritidsverksamhet, lokaler samt 

inomhusanläggningar 

 

Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som 

kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för 

att bromsa smittspridningen.  

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i 

samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Från 

och med den 12 januari har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya 

föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som berör Teknik-, fritid- 

och kulturförvaltningens verksamhet i Ronneby kommun. 

 

 Från 2022-01-12 gäller följande: 

Alla bör undvika miljöer med trängsel. 

För mässor, handelsplatser och platser för kultur och 

fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person. 

  

• För Ronneby kommun innebär det att kultur- och fritidsverksamheterna ska 

anpassa och begränsa antalet besökare/utövare efter lokalens storlek. 

Undantagna är utövare/besökare födda 2003 eller senare. 

  

• För varje verksamhet och lokal bestäms hur många personer som samtidigt 

får befinna sig i verksamheten/lokalen. 

  

• I verksamheterna/lokalerna finns anslaget hur många personer som 

samtidigt får befinna sig på aktivitetsytan.  

 

• Gällande inomhusidrottsanläggningar är det totala antalet personer på 

respektive aktivitetsyta som ska beaktas. Det inkluderar även icke aktiva 

som befinner sig på aktivitetsytan exempelvis tränare, medföljande vuxen 

etc. Undantagna är utövare/besökare födda 2003 eller senare samt 

yrkesverksamma utövare enligt respektive specialförbunds definition.  
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Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig 

utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, 

matcher, föreställning och tävlingar fortgå.  

 

• Ovanstående regler och undantag avseende 10 kvadratmeter per person ska 

följas.  

 

Från 220119 gäller även följande: 
För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. 

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och 

deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också 

vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa 

ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 

deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Allmänna 

sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus har även ett 

maxantal på 500 personer, även med vaccinationsbevis. 

 Arrangören ansvarar för att restriktioner följs. 

Vid uthyrning av lokaler för privata sammankomster gäller ett maxantal på 

20 personer.  

 

• Arrangören ansvarar för att restriktioner följs.  

 

 

 
 

 

 

Nicklas Martinsson 

Verksamhetschef 

  

 


