
Sida 1 (3) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Återöppning av vissa kommunala idrott-och 
fritidsanläggningar  

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att tillåta verksamhet på kommunens idrotts- och fritidsanläggningar utomhus 

för föreningar, efter bokning, 

2. att tillhandahålla allmänhetens åkning på Studenternas idrottsplats, 

3. att ändringarna ska börja gälla från den 18 januari 2021 och tillsvidare, samt 

4. att överta idrotts- och fritidsnämndens ansvar enligt att-sats 1-3. 

 

Ärendet 

Regeringen uppmanade den 18 december kommuner att stänga all verksamhet som 

inte är helt nödvändig. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar, bibliotek, museer 
och öppna förskolor. Mot bakgrund av regeringens uppmaning beslutade 

krisledningsnämnden den 21 december 2020, § 29, om nedstängning av kommunens 
samtliga inomhus- och utomhusanläggningar. Elitidrott och skolidrott undantogs från 

beslutet.  

I samma beslut gavs ett uppdrag till stadsbyggnadsförvaltning att i nära dialog med 
regionens smittskyddsenhet och idrottsföreningar genomföra en fördjupad riskanalys 
om hur nyttjande av utomhusanläggningar kan ske på ett, ur smittskyddssynpunkt, 

säkert sätt. 

Folkhälsomyndigheten den 10 januari 2021 bedömt att kommunerna, trots 
regeringens uppmaning, bör överväga att återuppta verksamheter utomhus som riktar 
sig till barn- och unga. Motiven grundar sig både i ett bredare folkhälsoperspektiv och 

att smittspridningen vid aktiviteter utomhus, också enligt det regionala smittskyddet, 
är mycket begränsad om råd och rekommendationer följs. 
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Efter genomförda riskanalyser samt dialog med regionens smittskyddsenhet och vissa 
idrottsföreningar görs bedömningen att nyttjande av kommunens 
utomhusanläggningar kan ske på ett ur smittspridningssynpunkt säkert sätt. Beslutet 

syftar i första hand till att möjliggöra uthyrning för barn- och ungdomsidrott. Då det 
inte är praktiskt genomförbart att begränsa tillgängligheten för vissa av 
anläggningarna till vissa åldersgrupper föreslås att samtliga anläggningar görs 
tillgängliga för alla åldrar. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret 

tillsammans med berörda förvaltningar och bolag. Dialog har skett med regionens 
smittskyddsenhet och vissa föreningar. Näringslivsaspekter samt barn- och 

jämlikhetsperspektiv har beaktats i ärendet. Förslaget bedöms framför allt innebära 

positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 

Föredragning 

Samtliga kommunens lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet har 
varit stängda för bokning från den 21 december 2020. Beslutet grundade sig på 
regeringens uppmaning om att all icke nödvändig kommunal verksamhet omedelbart 

skulle upphöra i syfte att minska smittspridningen i samhället. Istället öppnades 

kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet utomhus för allmänhetens 
spontanidrott.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört riskanalyser i enlighet med 

krisledningsnämndens beslut för att utröna hur nyttjande av utomhusanläggningar 
kan ske på ett, ur smittskyddssynpunkt, säkert sätt. Risker på anläggningen uppstår 
framför allt i omklädningsrum som därför hålls stängda. För andra utrymmen inomhus 

som behöver nyttjas av föreningar vidtas åtgärder för att minska risken.  

Risker vid transport till och från anläggningarna och mellan deltagarna behöver i första 

hand hanteras av utövare och föreningar.  Kommunen kommer att informera om 
vikten av att alla som hyr anläggningarna följer gällande rekommendationer och 

föreskrifter. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer för idrottsanläggningar 
undantar personer födda 2005 och senare. För att nyttjande av kommunens 

anläggningar ska ske ur smittskyddssynpunkt säkert sätt behöver alla utövare, oavsett 

ålder, iaktta försiktighetsåtgärderna. 

I likhet med riskanalysen för kommunens utomhusanläggningar visar analyser att 
allmänhetens åkning på Studenternas idrottsplats kan tillhandahållas med begränsad 
risk för smittspridning. Bedömningen har gjorts med särskild hänsyn till att det kalla 
vädret nu möjliggör för spolning av ytterligare isar på idrottsplaner och i anslutning till 
skolor, att området vid KAP iordningställts för längdskidåkning och att föreningslivet 

nu tillåts bedriva organiserad idrottsverksamhet på kommunens 
utomhusanläggningar. Dessa förhållanden bedöms sammantaget leda till att 

besökstrycket på Studenternas kommer att hållas på en rimlig nivå.  

Anläggningar för Allmänhetens åkning, skidspår vid Kap och Sunnerstabacken hålls 
öppet för alla åldrar. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad 

smittspridning föreslås i föreliggande förslag gälla oavsett ålder vid uthyrning. Mot den 
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bakgrunden föreslås att samtliga utomhusanläggningar ska hållas tillgängliga oavsett 
utövarnas ålder. 

Krisledningsnämndens beslut den 21 december 2020, § 29, omfattade även bokning av 
inomhusanläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet. Då folkhälsomyndighetens 
råd endast omfattar utomhusidrott kommer inomhusanläggningarna fortsatt vara 

stängda. Beslutet rörande inomhusanläggningar omprövas senast den 25 januari. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att möjliggöra för bokning av bokning av idrotts- och fritidsanläggningar utomhus 

leder till en budget i balans från det datum beslutet föreslås gälla. Kostnader för att 

tillhandahålla allmänhetens åkning ryms inom idrotts- och fritidsnämndens ram. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2021 
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