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§ 113 Bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud
att vistas på vissa särskilt angivna platser
Dnr KS 2021-295
Ärende
Smittspridningen av covid-19 i samhället har sedan uppgången under hösten
2020 fortsatt att ligga på en hög nivå. Trots de många åtgärder som vidtagits
för att begränsa och minska smittspridningen kan det inte uteslutas att
spridningen kommer fortsätta på en hög nivå även under våren och sommaren
2021. En fortsatt hög smittspridning i kombination med varmare väder som
normalt lockar folk till att samlas i parker och på badplatser kan riskera att
förvärra smittspridningen ytterligare.
Kommunerna har i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19, bemyndigats 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. Syftet med ett sådant förbud ska vara att förhindra trängsel för att
begränsa smittspridningen. Innan en kommun fattar beslut om att meddela ett
förbud ska samråd hållas med både smittskyddsläkare och
Folkhälsomyndigheten.
Mot bakgrund av att behov av ett förbud kan uppstå med relativt kort
framförhållning finns det behov av kortare beslutsvägar och snabbare
beredningsprocess. Kommunfullmäktige föreslås därför överlåta rätten att
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan liknande särskilt angiven plats till en nämnd.
Bygg- och miljönämnden svarar enligt kommunens reglemente för
myndighetsutövning enligt smittskyddslagen och bör därför vara den nämnd
som beslutanderätten delegeras till. Eftersom ett förbud mot att vistas på viss
särskilt angiven plats kan innebära en relativt stor inskränkning i enskilds rätt
till fri rörlighet föreslås bygg- och miljönämndens rätt att besluta om förbud att
vistas i en park, på en badplats eller på en annan liknande särskilt angiven plats
begränsas till att gälla fjorton (14) dagar. Vid behov får bygg- och
miljönämnden förlänga fattat beslut ytterligare fjorton (14) dagar så att
förbudet gäller under totalt 28 dagar. Detta kan bli aktuellt exempelvis i
avvaktan på beslut från kommunfullmäktige i de fall behov av förbud mot att
vistas på en särskilt angiven plats bedöms föreligga under längre tid än vad
nämnden har mandat att fatta besluta om.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (2)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-04-20

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud att vistas
på vissa särskilt angivna platser, 2021-03-31
Yrkanden
Jörgen Ring (SD) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Bygg- och miljönämnden ges rätt att meddela föreskrifter om förbud att
under en tidsperiod på upp till fjorton (14) dagar vistas på vissa särskilt
angivna platser. Sådant beslut får vid behov förlängas ytterligare fjorton
(14) dagar.
2. Bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att till kommunfullmäktige
återrapportera de beslut som nämnden meddelar med stöd av detta
bemyndigande. Återrapportering ska ske senast till nästkommande
fullmäktigesammanträde.
3. Bygg och miljönämndens rätt att meddela föreskrifter enligt ovan gäller till
och med 30 september 2021.
Protokollsanteckningar
Jörgen Ring (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
"Sverigedemokraterna anser att kommunen måste ha tillräckliga verktyg för att
motverka smittspridningen av Covid-19. Att meddela föreskrifter om förbud
mot att vistas på särskilda platser kan vara ett sådant verktyg. Däremot är det
ett verktyg som ska användas ytterst restriktivt när inga andra alternativ
återstår.
Att begränsa medborgarnas rätt till fri rörlighet skall göras med största
aktsamhet."
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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