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Paragraf 55 Ärendenummer KS2021/218 

Delegation om föreskriftsrätt om förbud mot att vistas 
på särskilda angivna platser 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen får, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

2. Kommunstyrelsens föreskrifter enligt p. 1 får högst gälla under två veckor, med 
möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång. 

3. Områdena som regleras i föreskrifterna ska tydligt geografiskt angivna och 
avgränsade genom markering på karta.  

4. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen 
upphäva föreskrifterna i förtid.  

5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Av  lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 följer att regeringen eller den kommun som regeringen 
bestämmer 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. 

Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan 
omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna 
får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 

Regeringen har med stöd av ovan nämnda lag och genom en ändring i förordning 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 gett kommunerna rätten att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i 
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en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Både lag och förordning som ligger till grund för kommunens föreskriftsrätt är 
tillfälliga och föreskrifterna måste remitteras till Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddsläkaren. Givet att det är en pågående pandemi kan beslut behöva 
fattas med kort varsel, beroende på hur enskilda hörsammar rekommendationer 
och regler. Därför föreslås att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda föreskrifter om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Den tid under vilken föreskriften 
ska gälla får inte vara längre än två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att 
förlänga föreskriften en gång med högst motsvarande tid. Det föreslås att om 
kommunstyrelsen gör bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska 
beslut om det fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på 
särskilt angivna platser. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen får, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

2. Kommunstyrelsens föreskrifter enligt p. 1 får högst gälla under två veckor, med 
möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång. 

3. Områdena som regleras i föreskrifterna ska tydligt geografiskt angivna och 
avgränsade genom markering på karta.  

4. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen 
upphäva föreskrifterna i förtid.  

5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Per Ekegren 
0171-626967 
per.ekegren@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Delegation om föreskriftsrätt om förbud mot att vistas 
på särskilda angivna platser 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar följande.  

1. kommunstyrelsen får, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-

19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

2. Kommunstyrelsens föreskrifter enligt p. 1 får högst gälla under två 

veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften 

ska förlängas en gång. 

3. Områdena som regleras i föreskrifterna ska tydligt geografiskt angivna 

och avgränsade genom markering på karta.  

4. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger ska kommunstyrelsen 

upphäva föreskrifterna i förtid.  

5. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 

kommunfullmäktige. 

 

Beskrivning av ärendet 
Av  lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 följer att regeringen eller den kommun som regeringen 
bestämmer 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. 

Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan 
omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna 
får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 
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Regeringen har med stöd av ovan nämnda lag och genom en ändring i förordning 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 gett kommunerna rätten 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.  

 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Både lag och förordning som ligger till grund för kommunens föreskriftsrätt är 
tillfälliga och föreskrifterna måste remitteras till Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddsläkaren. Givet att det är en pågående pandemi kan beslut behöva 
fattas med kort varsel, beroende på hur enskilda hörsammar rekommendationer 
och regler. Därför föreslås att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda föreskrifter om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Den tid under vilken föreskriften 
ska gälla får inte vara längre än två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att 
förlänga föreskriften en gång med högst motsvarande tid. Det föreslås att om 
kommunstyrelsen gör bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska 
beslut om det fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på 
särskilt angivna platser. 

 

 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
 
 
Per Ekegren 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 
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