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Kommunkansliet 

Datum      2021-03-15 

Dnr          KS 2021/0090 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Förordning (2021:8) om särskild begränsning för att förhindra spridning 

av sjukdomen covid-19 samt val av ledamöter till Beredskapsutskottet 
 

 

Sammanfattning 
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 
kap 1 § förordningen. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna  
rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats. 
Förutsättning för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en 
påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, 
och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) 
 

Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
1. Överlåta beslutanderätten enligt förordning (2021:8) om särskild begränsning för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, till Kommunstyrelsen eller av Kommunstyrelsen utsett organ. 
 
2. De, av Kommunstyrelsen eller av Kommunstyrelsen utsett organ, fattade beslut att utfärda 
föreskrifter om förbud kopplade till förordningen (2021:8) ska redovisas till Kommunfullmäktige vid 
närmast kommande sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
1. I det fall Kommunfullmäktige överlåter beslutanderätten utifrån förordning (2021:8) till 
Kommunstyrelsen ska Beredskapsutskottet vara det organ som hanterar frågor och beslutar om 
föreskrifter om förbud enligt ovan nämnda förordning. 
 
2. Till Beredskapsutskottet utses totalt 10 ledamöter, 1 ledamot från varje parti samt en ordförande 
från Moderaterna. Ledamöterna i Beredskapsutskottet ska vara representerade i Kommunstyrelsen. 
 
 

Bakgrund 
För att begränsa spridningen av sjukdomen covid-19 utfärdade riksdagen den 8 januari 2021 Lag 
(SFS 2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Sedan 11 mars 2021 
finns det möjligheter för kommuner att meddela föreskrifter enligt Förordning om ändring i förordningen 
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(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:161), innebärande 
8 kap, Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser  
1 § En kommun får 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.  
I 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns ytterligare 
bestämmelser om sådana föreskrifter. 
 
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats ska 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Det 
är inte närmare reglerat hur detta samråd ska gå till. Även i de fall som kommunen överväger att 
upphäva föreskrifter bör nämnda myndigheter ges möjlighet att yttra sig, även om detta inte är ett 
författningsreglerat krav. 
 

Förvaltningens slutsatser 
Beredskapsutskottet har varit vilande sedan 2017 och förslaget är att Beredskapsutskottet utgör det 
organ som hanterar ärenden och föreskrifter kopplande till förordning 2021:8. Därför ska 
Kommunstyrelsen utse nya ledamöter till Beredskapsutskottet och ledamöterna ska vara 
representerade i Kommunstyrelsen.  

Bilagor 
1. Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
2. Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19. 
3. Förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
 
 
 
 
Staffan Erlandsson  Fredrik Zethraeus 
Kommundirektör  TF. Kanslichef/kommunsekreterare 
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