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Åtgärder med anledning av covid-19
Dnr KFN/2020:481     Dpl 20
 

Kultur- och fritidsdirektörens beslut
1. Med anledning av den pågående pandemin och de skärpta nationella 

restriktionerna inför kultur- och fritidsförvaltningen följande 
åtgärder till och med den 24 januari 2021, med möjlighet till 
förlängning:

 Samtliga idrottshallar och gymnastiksalar stängs för privatpersoner.

 Allmänhetens åkning ställs in på samtliga platser: Norvalla ishall 
och Tingvalla isstadion.

 Samtliga bibliotek stängs: Stadsbiblioteket och biblioteken i 
Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, 
Väse och Älvsbacka stängs fysiskt. Tillgång till dator och utskrifter 
kommer att finnas på Kontaktcenter i Bibliotekshuset samt på 
närbiblioteken via bokning. Biblioteken fortsätter att erbjuda take 
away-kassar för alla, boken-kommer–plus för riskgrupper och 
möjlighet att lämna tillbaka media utanför biblioteken. Bibliotekens 
e-tjänster utökas och nås via bibliotekvarmland.se.

 Seniorernas hus, Fritidsknuten och parklekar stänger. Fritidsgårdarna 
och UNO Ungdomens hus har sedan tidigare stängt. Fritidsledare 
arbetar mobilt i fält och ser också över hur utomhusaktiviteter kan 
genomföras.

2. Stängningen av Karlstads kommuns fritidsgårdar förlängs till och 
med den 24 januari 2021, med möjlighet till ytterligare förlängning.
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3. Samtliga inomhushallar stängs för föreningar till och med den 11 
januari 2021, med möjlighet till förlängning. Elitverksamhet som 
bedrivs av föreningar undantas från beslutet. Färjestads Ridklubb 
och Karlstad 4H-gård får hålla öppet utifrån ett djurvårdsperspektiv.

Bakgrund
På grund av den rådande situationen med covid-19 och de skärpta 
restriktioner som utfärdades av regeringen den 18 december 2020 behöver 
kultur- och fritidsförvaltningen införa åtgärder inom sina verksamheter för 
att minska risken för smittspridning.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsdirektörens beslut om åtgärder den 16 december 2020.
Kultur- och fritidsdirektörens beslut om åtgärder den 16 november 2020.

Kristin Idskog
kultur- och fritidsdirektör


