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Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Pingstkyrkan, Falköping, klockan 18:30-20:51

Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf.
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Matti Ovist (SD), tjänstg. ers.
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Niclas Hillestrand (S)
Christina JorrAus (M)

Kajsa Björck, kommunsekreterare

Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Roland Wanner (MP), tjänstg. ers.
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Hel&le Svensson (S)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Milada Wurm (SD)
Fredy Neöman (S)
Maria Bruckshaw (KD)

Erik Kyrkander (V) och Johanna Svensson (S)

KLQåBiö—f)r k i

Patrik Björc

Erik Kyrkander

Paragrafer § 36

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslaget är uppsatt

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige

2021-03-29

2021-03-29

2021-03-30-2021-04-20

Kommunledningsförvaltningen

\ —Kajsa Björck
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018-2022

Ledamöter
Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf.
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf.
Dan Gabrielsson (S)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Mönch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jormåus (M)
Gary Linnåusson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Rune Lennartsson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Corry Thuresson (S)
Emil Eståbanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Helåne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Marie Post (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna -Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neöman (S)
Christiane Uhle (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Ersättare
Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
Bengt Lundqvist (S)
Sofia Selander (S)
Jörgen Larsson (SD)
Matti Ovist (SD)
Jens Larsson (SD)
Frank Wurm (SD)
Arild Svensgam (SD)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Johanna Blad (M)
Helån Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)
Ingrid Martens (C)
Sofia Thuvesson (C)
Angela Joelsson (KD)
Anna -Sara Ståtenhag (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
lowan Hedendahl (V)
Scott Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Roland Wanner (MP)
Anders Blom (MP)

Gruppledare
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)
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Justerar as signaturer .-
,

Protokollsutdraget bestyrks
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Ärendelista
§36 Dnr 2021/00124

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning
av covid-19-lagen och dess följdförordningar ...............................4

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§36 Dnr 2021/00124

Delegat ion t i l l  kommunstyrelsen att  fat ta beslut med
anledning av covid-19-lagen och dess föl jdförordningar

Kommunful lmäkt iges beslut

1 Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att meddela före-
skrifter med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8), begränsnings-
förordningen, om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 om förbud 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. Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter
av tillfällig karaktär. Delegationen gäller under den tid som förordningen
är gällande och inkluderar eventuella förlängningar av giltighetstiden.

Omedelbar juster ing

Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemi-
lagen att ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda
allmänheten 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.

Med begreppet "annan liknande särskilt angiven plats" avses att det bara är
vissa typer av platser som omfattas av bemyndigandet, det vill säga platser
som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av förarbetena framgår dock
att vissa platser inte omfattas, det är exempelvis platser där det bedrivs
näringsverksamhet eller offentligt verksamhet av mer betydande omfattning
som köpcentrum och bibliotek. Inte heller omfattas platser som används för
att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar.

Föreskriftsrätten innebär ett förbud att vistas på en plats, det går alltså inte
inom ramen för denna förordning att exempelvis begränsa antalet personer
på en plats. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift är att det på platsen
ska finnas 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.

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.

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen är kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda
till penningböter.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltn ingens bedömning

Det är kommunen som bemyndigats att meddela föreskrifter enligt ovan
nämnda förordning, vilket innebär att det är en uppgift för kommunfull-
mäktige om inte kommunfullmäktige delegerat uppgiften till en nämnd. För
att kunna vara ett verktyg som kan användas inför befarad och vid upp-
kommen trängsel, i enlighet med förordningens intention, krävs en snabb
beslutsprocess och därför behöver kommunfullmäktige delegera befogen-
heten till en nämnd. Kommunledningsförvaltningen föreslår att befogenheten
delegeras till kommunstyrelsen, då det är kommunstyrelsen som har ett över-
gripande ansvar för både krisberedskap och de interna säkerhetsfrågorna
inom kommunen.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning utgör rätten att
utfärda föreskrifter normgivningsmakt och är som huvudregel en fråga av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det inne-
bär att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om den enligt 5 kap
1 § kommunallagen. Det rättsliga utrymmet att delegera beslutet till en
nämnd kan dock öka om kommunfullmäktige förenar delegationen med
villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan enligt SKR:s
bedömning handla om att förbud bara får gälla under korta perioder eller på
vissa angivna och begränsade områden.

Mot bakgrund av vad SKR gjort för bedömning rekommenderar kommun-
ledningsförvaltningen att delegationen begränsas till att föreskrifterna endast
får vara av tillfällig karaktär. En avvägning behöver göras mellan behovet av
att kunna få till en snabb handläggning vid behov för att kunna uppfylla
syftet med förordningen och kommunfullmäktiges ansvar för normgivnings-
makten. Utifrån det perspektivet bedöms det inte vara lämpligt att begränsa
delegationen till vissa områden då det på förhand kan vara svårt att förutse
vilka dessa är utan det snarare är lämpligt att begränsa tiden för giltighet.

För att kunna verkställa beslutet så snart som möjligt föreslås omedelbar
justering.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige
delegerar till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap.
1 § förordningen (2021:8), begränsningsförordningen, om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud
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.
Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig karaktär.
Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och
inkluderar eventuella förlängningar av giltighetstiden. Vidare föreslås
omedelbar justering.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Finansier ing

Beslutet om delegation är inte förenat med några direkta kostnader.
Eventuellt kan indirekta kostnader uppstå om delegationen används av
kommunstyrelsen och då kommer finansiering att få ske ur kommun-
styrelsens budget.

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsen § 58/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-16

Paragrafen skickas t i l l
Kommunstyrelsen
Pia Alhäll, kommundirektör
Sara Cronholm, kommunjurist

Justerar as signaturer

,

Protokollsutdraget bestyrks


