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Beslut avseende idrottsanläggningar 21 januari 2021
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

från och med den 25 januari 2021 hålla Högevallsbadet öppet
för föreningsverksamhet med barn och unga födda 2005 och
senare samt för elitidrott och fortsatt hålla stängt för
allmänheten.
från och med den 25 januari 2021 hålla anläggningar för
inomhusidrott öppet för föreningsverksamhet, och liknande,
med barn och unga födda 2005 och senare samt för elitidrott
och fortsatt hålla stängt för allmänheten.

att

Sammanfattning
På grund av smittspridningen av covid -19 meddelade regeringen
den 18 januari 2021 nationella restriktioner i syfte att begränsa
smittspridningen i Sverige. Den 21 januari 2021 meddelade
regeringen och att offentliga aktörer bör återuppta verksamheter för
barn och unga födda 2005 och tidigare. Bland det aktiviteter som
nämns finns öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom
föreningslivet. Regeringen är tydlig med att verksamheterna ska
genomföras på ett sätt som inte innebär ökad risk för smittspridning.
Utifrån besked från regeringen den 21 januari 2021 föreslås kulturoch fritidsnämnden besluta att öppna Högevallsbadet och
idrottshallar för föreningsverksamhet med barn och unga födda
2005 och tidigare.
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Box 41
221 00 Lund

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21,
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Ärendet
Bakgrund
På grund av smittspridningen av covid -19 meddelade regeringen
den 18 januari 2021 nationella restriktioner i syfte att begränsa
smittspridningen i Sverige. Den 21 januari 2021 konstateras av
regeringen att fritidsaktiviteter är viktigt för barn och unga och att
nyttan av att hålla lokaler och anläggningar öppna uppväger
fördelarna med att ha stängt. Med anledning av detta anser
regeringen att offentliga aktörer därför bör återuppta sådana
verksamheter för barn och unga. Bland det aktiviteter som nämns
finns fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet.
Regeringen är tydlig med att verksamheterna ska genomföras på ett
sätt som inte innebär ökad risk för smittspridning.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet. Det
kan dock konstateras att det är bra för barn och unga att
idrottshallar öppnas upp för dem.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga negativa ekonomiska konsekvenser.
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T.f. kultur- och fritidsdirektör
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