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Justerare 

Tid for justering 

Paragrafer 

Sekreterare zq  
Johanna Lundkvi 

Ordforande 
Ze i ; :ack 

Annlouise Brod6n 	~•! 	 Ronnie Walfridsson 

J usterare 

Forvaringsplats for protokollet 	Kommunkontoret Torsby 

Underskrift 

KOMMUNFULLMAKTIGE 
PROTOKOLL 

Tid och plats 	 Mandag 26 april 2021 kl. 18:00-19:00 
Teams 

Beslutande 	 Se nasta sida. 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet arjusterat. Justeringen hartillkannagivits genom anslag. 

Beslutande organ 	 Kommunfullmaktige 

Sammantradesdatum 	2021-04-26 
Datum da anslaget satts upp 	2021-04-27 
Datum da anslaget tas ned 	2021-05-18 

JohE(nna Lundkvist 
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Beslutande 

Ovriga deltagare 

Zenita Back (S), ordforande 
Yvonne Broberg (S) 2:e vice ordforande 
Ann-Katrin f arasen (S) 
Peter Jonsson (S) 
Annlouise Broden (S) 
Kjell-Erik Mattsson (S) 
Jurgen Nilsson (S) 
Birgit Dahlgren (S) 
Tommy Olsson (S) 
Cathrine Mattsson (S) 
Sture Persson (S) 
Marianne Ohlsson (S) ers. ers. For Lars-Hakan Karlsson (S) 
AnnKatrin Uppvall (L)1:a vice ordforande 
Dag Nystrom (C), 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anna Melin Nystrom (C) 
Claes Widell (C) 
Elin Carlsson (C) 
Mikael Persson (M) 3:e vice ordforande 
Ronnie Walfridsson (M) ers. for Lillemor Ronge (M) 
Tommy Persson (M) 
Hakan Bengtsson (M) 
Bengt Jonsson (M) 
Roland Jonsson (-) 
John Ryberg (-) 
Bengt Johansson (SD) 
Kenneth Persson (SD) 
Torbjorn Olsson (SD) 
Bengt Berg (V) 
Gunilla Boqvist (V) 
Roger Larsson (KD) 

Anders Bjorck, bitr. kommunchef/HR-chef 
Angela Birnstein, ekonomichef 
Johanna Lundkvist, sekreterare 
Thomas Stjerndorff, kommunchef 
Hanni Andersson (V) 
Annelie Lindberg 
Anitha Syvertsson, revisor 
Susanne Satterlund, SD 
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Innehallsforteckning 
Arende 	 Sida 
§ 53 Delegering utifran lag (2021:4) om sdrskilda begrdnsningar for att forhindra spridning av 
sjukdomen covid -19. 	 4 



Justerarens signatur 
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§ 53 Delegering utifran lag (2021:4) om 
sarskilda begransningar for att f6rhindra 
spridning av sjukdomen covid -19. 
Dnr KST 2021/213 

Kommunfullmaktiges beslut 
1. Kommunfullmdktige delegerar beslutanderatten om allmanhetens tilltrade till 

allmanna platser enligt SFS 2021:4 till kommunstyrelsen. 
2. Delegeringen begri nsas i tid genom att den f6ljer giltighetstiden for SFS 2021:4. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av arendet 
Den 10 januari 2021 trddde lag (SFS 2021:4) om sdrskilda begransningar for att 
f6rhindra spridning av sjukdomen covid -19, den sa kallade pandemilagen, i kraft. 
Lagen innehaller olika atgarder f6r att f6rhindra smittspridning av coronaviruset sour 
orsakar sjukdomen covid -19. Lagen kompletteras av en f6rordning (SFS 2021:8). 

Alla atgarder sour fines med i lagen har inte tratt ikraft vid samma tidpunkt, utan de 
salts in av regeringen utifran behov. Detta g6rs genom f6rdndringar i f6rordningen. 
Den 11 mars blev det m6jhgt for kommuner att begrdnsa tillgangligheten till allmdnna 
platser utifran pandemilagen, vilket framgar i f6rordningens kap. 8 § 1. 

Delta innebar att kommunen far meddela f6reskrifter om f6rbud mot att vistas pa en 
sdrskilt angiven plats sasom en park eller badplats, om det finns en pataghg risk for 
trangsel. F8reskrifterna far inte innebara f6rbud inom omraden i sa stor omfattning att 
det innebar hinder att f6rflytta sig inom riket eller innebar obefogade inskrdnkningar i 
enskildas frihet. 

Smittskyddsldkaren och Folkhalsomyndigheten ska ha fatt m6jlighet att yttra sig innan 
kommunen beslutar om ett f6rbud. 

Handlingar i arendet 
Tjansteskrivelse daterad 2021-03-19 fran sdkerhetssamordnare Kicki Lech 
Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 45 

Utdragsbestyrkande 

n,n ~L 
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Beslutet skickas till 
Thomas St erndorff, kommundirektor 
Kicki Lech, sdkerhetssamordnare 
Caroline Eriksson, kommunpolis 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

I~ Ce,r,(~- .2021-(~I-2~- ~L 
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