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Förbud mot att vistas i stadsparken under siste april
2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

uppdra åt kommunkontoret att hemställa hos Regeringen att
Lunds kommun bemyndigas att meddela föreskrifter enligt 13
§ lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19

att, under förutsättning av ett bemyndigande enligt ovan, föreslå
kommunfullmäktige besluta
att det råder förbud för allmänheten mot att vistas i
Stadsparken i Lund, Lunds kommun, under tiden 30 april 2021
kl 06.00 till den 1 maj 2021 kl 06.00,
att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra de åtgärder som
krävs för att uppmärksamma allmänheten på förbudet så att
det blir tydligt och verkningsfullt, samt
att vidtagna åtgärder finansieras genom kommunstyrelsens
reserverade medel för coronaåtgärder.

Sammanfattning
Dagarna kring Valborgsmässoafton samlas vanligtvis uppemot 30 000
personer i centrala delar av Lund och Stadsparken för att ta del av ett
spontant siste aprilfirande. En stor del är inresande besökare och
studenter. Siste aprilfirandet i stadsparken är en spontan tillställning
utan specifik arrangör. Det är därmed ingen som söker tillstånd,
varför polisen inte har några rättsliga medel att förhindra firandet. I
den rådande situationen med smittspridning behöver åtgärder
vidtas för att avstyra siste aprilfirandet i stadsparken i syfte att
motverka trängsel och därmed risk för smittspridning.
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Underlag för beslutet


Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-18, Förbud att
vistas i stadsparken under siste april 2021

Ärendet
Bakgrund
Dagarna kring Valborgsmässoafton samlas vanligtvis uppemot 30 000
personer i centrala delar av Lund och stadsparken för att ta del av ett
spontant siste aprilfirande. En stor del är inresande besökare och
studenter. Siste aprilfirandet i stadsparken är en spontan tillställning
utan specifik arrangör. Det är därmed ingen som söker tillstånd,
varför polisen inte har några rättsliga medel att förhindra firandet. I
den rådande situationen med smittspridning behöver åtgärder
vidtas för att avstyra siste aprilfirandet i stadsparken i syfte att
motverka trängsel och därmed risk för smittspridning.

Föredragning
Enligt 13 § lag om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) får 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.
Siste aprilfirandet i Lund har varje år samlat runt 30 000 besökare
på en mycket begränsad yta. Detta innebär att det i Stadsparken
finns en högst påtaglig risk för trängsel, som i rådande smittoläge ska
undvikas i syfte att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Det är i dagsläget inte möjligt för kommunen att med stöd av
pandemilagen besluta om föreskrifter gällande förbud att vistas i
stadsparken. För att detta ska bli möjligt krävs ett bemyndigande av
Regeringen. Det föreslås därför att kommunkontoret får i uppdrag
att hemställa hos Regeringen om ett sådant bemyndigande.
Om ett sådant bemyndigande ges är det fullmäktige som beslutar om
föreskrifter. Enligt pandemilagen får föreskrifterna inte innebära
obefogade inskränkningar i enskildas frihet. De åtgärder som vidtas
genom föreskrifterna för att förhindra smittspridning måste vara
proportionerliga. I detta ligger att ett förbud inte får gälla under
längre tid eller inom ett större område än vad som kan motiveras i
förhållande till syftet att förhindra smittspridning. Siste aprilfirandet
i stadsparken påbörjas normalt tidig morgon och pågår till sent inpå
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natten. Förbudet föreslås därför gälla under ett dygn från kl. 06.00
den 30 april.
Av förarbeten till lagen framgår att om det införs ett förbud av nu
aktuellt slag bör det lämpligen kommuniceras med allmänheten
genom anslag eller avspärrningar.
Under förutsättning att kommunen ges ett bemyndigande enligt ovan
föreslås fullmäktige besluta om en föreskrift enligt förslaget. Vidare
föreslås att tekniska nämnden ges i uppdrag att tydliggöra förbudet
för allmänheten så att det blir verkningsfullt.
Innan fullmäktige beslutar om föreskrifter ska smittskyddsläkaren
och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens
förslag.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret inför vidare behandling i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Barnets bästa
Då många av dem som besöker stadsparken för siste aprilfirande är
barn, är det i deras intresse att kommunen använder alla möjligheter
för att förhindra trängsel och därmed motverka risken för spridning
av covid -19.

Ekonomiska konsekvenser
Tekniska nämndens kostnader för att stängsla in stadsparken 2020
uppgick till 230 000 kr. Därutöver hade tekniska nämnden kostnader
för ungefär ytterligare 200 000 kr.
För 2021 har tekniska nämnden budgeterat 900 000 kr. I den mån
dessa medel inte används till siste aprilfirandet i stadsparken
kommer de att användas för renhållning och vakthållning på andra
platser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
Tekniska nämnden
För kännedom:
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