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Förslag om att förlänga lokala allmänna råd för 
minskad smittspridning 
Tillsammans med övriga halländska kommuner och Region Halland, 
föreslår Varbergs kommun Folkhälsomyndigheten att de lokala 
allmänna råden förlängs i länet. 
 
De halländska kommunerna och Region Halland har kommit överens om 
att föreslå Folkhälsomyndigheten att förlänga de lokala allmänna råden, som 
infördes den 3 november. Detta för att kunna minska smittspridningen av covid-
19 i länet. Folkhälsomyndigheten väntas besluta om förlängningen av dessa 
råd på tisdag den 24 november.  
 
Förslaget är att råden förlängs till den 13 december, då Folkhälsomyndigheten 
förväntas komma med nationella råd inför jul och nyår.   
 
Detta innebär att beslut väntas om att nuvarande förändringar i kommunens 
verksamheter kvarstår ännu några veckor. Kommunala mötesplatser och 
anläggningar föreslås vara fortsatt stängda.  
 
- Precis som tidigare prioriterar vi att hålla öppet vår samhällsviktiga 
verksamhet: vård och omsorg, myndighetsutövande, förskola, 
grundskola och gymnasium, säger kommundirektör Carl Bartler.    
  
Delvis distansutbildning på gymnasiet  
Regeringen gav i förra veckan gymnasieskolor möjlighet att använda fjärr- eller 
distansundervisning för att minska trängseln i skolorna. Peder Skrivares 
skola har till följd av detta infört delvis distansundervisning från och med idag, 
den 23 november. Det är främst elever på de teoretiska programmen som turas 
om att studera på distans fram till jullovet. Gymnasiesärskolan och 
introduktionsprogrammet omfattas inte av beslutet.   
 
Vi behöver alla hjälpas åt 
Fortsatt stängning av vissa verksamheter, delvis distansutbildning på gymnasiet, 
att anställda som kan arbetar på distans och digitala möten är kommunens sätt 
att bidra till minskad smittspridning. Detta, tillsammans med att alla 
kommuninvånare tar sitt ansvar och följer råden, gör att vi underlättar för hälso-
och sjukvården och hjälps åt att hantera pandemin. 
- Det är kämpigt nu men om vi fortsätter hålla i och hålla ut kan vi 
förhoppningsvis fira jul på ett friskt och sunt sätt, säger Ann-Charlotte Stenkil, 
kommunstyrelsens ordförande.  
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Lokala allmänna råd i Halland, alla uppmanas att:   
• avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, 

bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker 
och apotek kan göras.   

• avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, 
idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte 
idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.   

• om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man 
bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera 
eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.  

 
 
 
För mer information, kontakta: 
Carl Bartler, kommundirektör, Varbergs kommun, tel. 073-032 23 23, e-post: 
carl.bartler@varberg.se   
 
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun, 
tel. 070-348 58 13, ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se  
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