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 Kommunstyrelsen 

Fortsatt begränsning av nyttjande av festvåningen på 
Djursholms slott mot bakgrund av COVID-19 

Ärende 

Folkhälsomyndigheten har till följd av smittspridning av COVID-19 uttalat 

att sammankomster med större antal deltagare bör begränsas och att 

förutsättningarna för evenemang ska ses över med hänsyn till storlek på 

lokal. Regeringen har därutöver beslutat om en förordning om ändring i 

förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar (SFS 2020:162). Den innebär ett förbud mot 

sammankomster med fler än 50 deltagare. 

Festvåningen på Djursholms slott kan bokas av externa parter. Även om 

sammankomsterna inte uppgår till så många som 50 personer finns det 

anledning att begränsa nyttjandet av festvåningen i syfte att minska 

smittspridning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rådgivning. 

Kommunen ska därför starkt avråda externa parter som har bokat 

festvåningen att genomföra sammankomsterna. Därutöver ska nya 

bokningar inte tillåtas fram till och med den 1 september 2020. 

Slutligen bör aktiviteter som genomförs i kommunens egen regi begränsas 

till dem som bedöms som nödvändiga. Utgångspunkt för den bedömningen 

är redovisningen av sammankomster som gavs till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 12 mars 2020 (§ 21). 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att starkt avråda från att externa parter 

fram till och med den 1 september 2020 genomför sammankomster 

på festvåningen på Djursholms slott till och uppdrar åt 

kommunledningskontoret att informera om behovet av att 

lokalbokningarna återtas.   

2. Kommunstyrelsen beslutar att inte erbjuda nya bokningar av 

festvåningen på Djursholms slott fram till och med den 1 september 

2020. 
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3. Kommunstyrelsen beslutar att aktiviteter i kommunens egen regi, 

vilka planeras äga rum på festvåningen fram till och med den 1 

september 2020, ska ställas in om de inte bedöms nödvändiga.  

  

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.1. 

 

För kommunstyrelsen 

 

 

 

Hanna Bocander  

Kommunstyrelsens ordförande 
 


