Malmö stad

1 (2)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2021-03-02
Vår referens

Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
claesinge.wennstrom@malmo.se

Bemyndigande till kommunstyrelsen med anledning av den nya pandemilagen
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Sammanfattning

En ny särskild pandemilag gäller sedan den 10 januari 2021. Lagen ger regeringen möjlighet att
bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om vissa angivna begränsningar. Det förordas
att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta erforderliga beslut, då dessa kan
antas bli brådskande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt lagen
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen
covid-19.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anmäla beslut fattade med stöd av
delegationsbemyndigandet till nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 210308 Bemyndigande till kommunstyrelsen med anledning av
den nya pandemilagen
Svensk författningssamling - Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-08
Kommunstyrelsen 2021-03-10
Kommunfullmäktige 2021-03-31
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Ärendet

SIGNERAD

2021-03-01

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

2 (2)
(pandemilagen) trädde i kraft den 10 januari 2021. Lagen möjliggör för regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om bland annat begränsningar (7-11, 14 och 16 §§) för
- allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
- gym- och sportanläggningar, bibliotek m.m.
- köpcenter och andra handelsplatser
- kollektivtrafik och inrikes flyg
- platser för privata sammankomster
Enligt 13 § pandemilagen kan regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer 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. Föreskrifterna får inte
innebära hinder mot att förflytta sig inom riket eller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i
enskildas frihet och innan föreskrifter meddelas ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig.
I lagstiftningssammanhang avses med uttrycket ”kommun” i beslutssammanhang mestadels
kommunfullmäktige. Enligt stadskontorets bedömning är det också kommunfullmäktige som ytterst bör fatta beslut i denna typ av frågor, som kan komma att inskränka människors frihet.
Men mot bakgrund av att kommunfullmäktige vanligtvis sammanträder ca en gång per månad
förordas att kommunfullmäktige, för det fall att regeringen skulle bemyndiga kommunen att fatta
beslut enligt pandemilagen och då dessa beslut kan antas bli brådskande, delegerar till kommunstyrelsen att fatta erforderliga beslut efter smittskyddsläkarens och Folkhälsomyndighetens hörande. Ett sådant beslut bör därefter anmälas till nästkommande ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.
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