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Bemyndigande med anledning av kommuners
möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot
att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats i enlighet
med begränsningsförordningen (2021:8)
§ 86

Diarienummer 2021/KS 0128 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslut om att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats om det
finns en påtaglig risk för trängsel, delegeras från kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens utfärdande av sådana föreskrifter som anges i
punkt 1 ovan ska vara tidsbegränsade och får som längst gälla till dess
att protokollet från nästkommande ordinarie
kommunfullmäktigesammanträde har justerats.
3. Beslutet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens
verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Den 10 januari 2021 trädde den så kallade ”covid-19-lagen” (såsom den
definieras nedan) i kraft. Lagen omfattar genom ”begränsningsförordningen”
(såsom den definieras nedan) ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om
särskilda begränsningar avseende vissa verksamheter och platser som omfattas
av lagen. Från och med den 11 mars 2021 får kommunerna med stöd av
begränsningsförordningen en möjlighet att meddela föreskrifter om förbud
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Bemyndigandet anses inte inskränka det kommunala självbestämmandet
eftersom det är frivilligt för kommunerna att tillämpa. En utfärdad föreskrift
om förbud innebär en inskränkning i människors rörelsefrihet. Kommunen
behöver före utfärdandet av en sådan föreskrift beakta och bedöma att
föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket eller utgör
obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Enskilda förbud som anses väl
avvägda var för sig, kan gemensamt i ett sammanhang anses innebära en
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inskränkning i medborgarnas rörelsefrihet på ett sätt som inte anses förenligt
med 13 § i covid-19-lagen.
Pandemin ställer ofta krav på snabba beslutsvägar. Det anses därför
nödvändigt att ge kommunstyrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om att
utfärda föreskrifter om förbud i enlighet med 8 kap. 1 §
begränsningsförordningen. Något som också möjliggör att ordföranden i
kommunstyrelsen kan fatta ett beslut i särskilt brådskande fall på
kommunstyrelsens vägnar. Kommunen är skyldigt att ge både
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över
förslaget till föreskrifter som ska utfärdas samt om kommunen avser att
upphäva en redan utfärdad föreskrift i förtid. Föreskriften ska kommuniceras
till medborgarna på kommunens anslagstavla, på hemsidan samt fysiskt på den
aktuella platsen som förbudet avser med information om vad som gäller.
Därutöver ska beslutet och tillhörande handlingar skickas till
Polismyndigheten, den regionala smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten.
Polismyndigheten utövar tillsynen avseende kommunens utfärdade förskrifter
om förbud om att vistas på en viss plats. En person som bryter mot ett sådant
förbud kan dömas till penningböter.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att:
1. Beslut om att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats om det
finns en påtaglig risk för trängsel, delegeras från kommunfullmäktige
till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens utfärdande av sådana föreskrifter som anges i
punkt 1 ovan ska vara tidsbegränsade och får som längst gälla till dess
att protokollet från nästkommande ordinarie
kommunfullmäktigesammanträde har justerats.
3. Beslutet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens
verksamhetsområde.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.
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Bilagor
Tjänsteskrivelse - Bemyndigande om att utfärda föreskrifter om förbud enligt
begränsningsförordningen.pdf
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2021-03-30

Tid

18:30–20:42

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2021-04-07

Paragrafer

77–100 och 102–107

Sekreterare

Alice Berg
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-08

Datum då anslaget tas ned

2021-04-30

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Alice Berg
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S), från och med § 80, klockan 18:48
Martin Nilsson (S)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Susann Ronström till
och med § 79, klockan 18:47
Christina Melzén (L)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Dick Bengtson (M)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD), till och med § 100, klockan 20:38
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande ersättare för Per Carlberg från och med §
101, klockan 20:39

Ersättare
Alfonso Morales (S)
Jannice Rockstroh (S), från och med § 80, klockan 18:47
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mats Fält (M)
Chris Helin (M)
Eva von Vogelsang (M)
Anna Steele (C)
Mattias Eriksson (KD)

Övriga
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
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Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Emilia Reiding, lokalstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Lisa Månsson (MP)
Fredrik Bergkuist (M)
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