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Folkhälsomyndighetens yttrande över
Lunds kommuns förslag till föreskrifter om
förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser
Folkhälsomyndighetens yttrande
Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget.

Bakgrund
Enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
smittspridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 får den
kommun regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en
park, på en badplats eller på någon annan 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 eller innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Lunds kommun har den 5 mars 2021 inkommit med en begäran om yttrande över
föreskrifter om förbud mot att vistas i statsparken i Lund under perioden 30 april
2021 kl. 06.00 till den 1 maj 2021 kl. 06.00. Som skäl för förslaget har kommunen
angivit bl.a. följande. Sista 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 med rådande smittspridningsnivå ska
undvikas i syfte att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
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Folkhälsomyndighetens bedömning
Smittspridningen nationellt är på en fortsatt hög nivå. Antalet sjukhusvårdade
fortsätter vara på en hög nivå och en ökning nationellt av nyinskrivna
sjukhusvårdade patienter rapporteras från vecka 7. Incidensen i Skåne över 14
dagar för vecka 8 och vecka 9 är 421 fall per 100 000 invånare.
Med rådande smittspridningsnivå innebär en samling av över 30 000 personer, med
kraftigt ökade kontakter som följd, stor risk för ytterligare smittspridning av covid19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att det är motiverat att vidta åtgärder för
att minska risken för trängsel i statsparken i Lund under aktuell period.
Mot bakgrund av det epidemiologiska läget i Lunds kommun samt av vad
kommunen anfört om risken för trängsel och behovet av det föreslagna
vistelseförbudet tillstyrker Folkhälsomyndigheten förslaget.
Beslut om yttrande har fattats av avdelningschefen Anders Tegnell. I den slutliga
handläggningen har chefsjuristen Bitte Bråstad deltagit. Utredaren Alexandra
Persson har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Alexandra Persson
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