Riktlinjer
Inriktning för öppnande av verksamheter som är helt eller
delvis stängda på grund av pandemin
Diarienummer

Senast uppdaterad

Beslutsinstans

Ansvarig processägare

KS 2021/0224

2021-04-26 § xx

Kommunstyrelsen

Kommundirektören

Dokumentets syfte

Dokumentet syftar till ett enhetligt tillvägagångssätt baserat på gemensamma utgångspunkter för öppnande av verksamheter som är helt eller delvis stängda på grund av pandemin
Dokumentet gäller för

Samtliga verksamheter i Danderyds kommun

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning................................................................................................................................ 2
Utgångspunkter........................................................................................................................................ 3
Risk- och konsekvensanalys med öppningsplan................................................................................. 3
Bedömning av nödvändighet.................................................................................................................. 3
Maxantal samtidigt närvarande personer.............................................................................................. 3
Undvika trängsel på plats........................................................................................................................ 3
Förutsättningar för handhygien.............................................................................................................. 4
Informera................................................................................................................................................... 4
Kontrollera................................................................................................................................................ 4

2 (4)

Utgångspunkter
Kommunerna i Stockholms län, region Stockholm och berörda statliga myndigheter samverkar i olika frågor kopplade till hanteringen av pandemin
inom det som kallas Samverkan Stockholmsregionen, SSR. På ledningsnivå
har de samverkande parterna kommit fram till en gemensam regional inriktning kring åtgärder för att påbörja återöppnandet av de kommunala verksamheter som är stängda på grund av pandemin.
Kommunstyrelsen i Danderyd har med utgångspunkt i den gemensamma
inriktningen beslutat om följande riktlinjer för nämnderna när de ska besluta
om att återöppnande av sina verksamheter.

Risk- och konsekvensanalys med öppningsplan
Varje nämnd som planerar att öppna ska göra en risk- och konsekvensanalys
med öppningsplan.

Bedömning av nödvändighet
All kommunal verksamhet som bedrivs i Danderyds kommun är viktig för
Danderyds kommuns invånare och Danderyd som samhälle. Nämnden kan
trots detta behöva bedöma vilka verksamheter det är viktigast att öppna med
beaktande av smittläget vid var gällande tidpunkt.

Maxantal samtidigt närvarande personer
Om det behövs ska nämnden besluta om det maximala antalet personer som
samtidigt får finnas i en lokal eller delta i en verksamhet1. Nämnden ska
således;
• redovisa beräkningsregel om kvadratmeter per person
• dokumentera beräkningen och hur den gjorts
• anslå maxantalet
• säkerställa att maxantalet inte överskrids
• säkerställa att räkning sker

Undvika trängsel på plats
Om det behövs ska nämnden vidta åtgärder för att undvika trängsel i de
lokaler eller på de platser där verksamheten bedrivs2. Nämnden ska utifrån
detta överväga;
För vissa verksamheter är detta redan obligatoriskt genom den så kallade
begränsningsförordningen; (förordning 2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19)
2 För vissa verksamheter är detta redan obligatoriskt genom begränsningsförordningen (not
1)
1
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•
•
•
•

särskilja in- och utgångarna
markera avstånd
informera om när det är färre besökare
system för att boka tid

Förutsättningar för handhygien
Under hela pandemin har det i enlighet med Folkhälsomyndighetens
förskrifter och allmänna råd gällt att det ska finnas förutsättningar för en
god handhygien. Det är viktigt att detta upprätthålls. Nämnden ska inför
beslut att öppna en verksamhet bedöma förutsättningarna för att
tvättningsmöjligheter med tvål och vatten finns i erforderlig omfattning.

Informera
Det är viktigt att det finns enkel och tydlig information om vad besökare
måste iaktta för att ta del av verksamheten. Exempel på detta kan vara
upplysning om hur många som får befinna sig i en lokal samtidigt.
Nämnden behöver också säkerställa hur de lokala anvisningarna för
besökare följs upp.

Kontrollera
För att löpande kunna följa att de regler som gäller för att minska smittspridningen efterlevs behöver nämnderna göra följande.
•
•

Dokumentera överväganden och åtgärder som nämnden vidtar för att
begränsa smittspridningen i öppnade verksamheter
Besluta om rutiner för uppföljning
---
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