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Förordning (202I18) om särskild begränsning för att förhindra

spridning av sjukdomen covid- I 9 samt val av ledamöter till

Beredskapsutskottet

Kommunstyrelsens beslut

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 1 Kommunstyrelsen.

3. Kommunstyrelsens utser följande ledamöter till Beredskapsutskottet:

Michaela Fletcher (M), ordförande

johan Boström (M), ledamot

Mathias Lindow (L), ledamot
Anne-Li Hilbert (C), ledamot

Arne Ekstrand (KD), ledamot
Ann-Christine Furusttand (S), ledamot
Anders Borelid (SD), ledamot
Roger Johansson (RP), ledamot

Francisco Contreras (V), ledamot
Michael Solander (MP), ledamot

Forts.
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Sammanfattning

Kommunernas normgivxüngsmakt 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 ikraft 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. FÖrutsättnjng 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)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-03-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-10, § 3:23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Överlåta beslutanderätten enligt förordning (2021:8) om särskild

begränsning för att förhindra spridmng av sjukdomen covid-19, ull

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.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att Kommunstyrelsen utser

följande ledamöter till Beredskapsutskottet:

Michaela Fletcher (M), ordförande

Johan Boström (M), ledamot

Mathias Lindow (L), ledamot
Anne-Li Hilbert (C), ledamot

Arne Ekstrand (KD), ledamot
Forts.
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Ann-Christine Furustrand (S), ledamot

Anders Borelid (SD), ledamot

Rogerjohansson (RP), ledamot

Francisco Contreras (V), ledamot

Michael Selander (MP), ledamot

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedietas

Akt
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