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Kultur- och fritidsnämnden

Nationaldagsfirande
Sammanfattning av ärendet
Då Sverige och världen befinner sig i en extra ordinär situation på
grund av Corona pandemi och då regeringen beslutat, på
rekommendation av folkhälsomyndigheten, att förbjuda allmänna
sammankomster för mer än 50 personer, kommer inte
Nationaldagsfirandet på söderängen att vara genomförbart.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 27 mars om en ändring i förordningen om
förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar.
Vad innebär detta beslut?
Regeringen använder möjligheten i ordningslagen (2 kap. 15 §) att
förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om
det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förbudet meddelas i
en förordning.
Förordningen innebär att det, från och med söndag 29 mars och tills
vidare, i hela Sverige, blir förbjudet att anordna allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50
deltagare.

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77
kommunen@horby.se | www.horby.se

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Version

2020-04-07

2 (3)
Dnr

KFN 2020/024

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Regeringen kommer att löpande pröva behovet av förordningen och
den upphävs när förbudet inte längre behövs.
Vad är en allmän sammankomst? Vad är en offentlig tillställning?
Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.
Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer,
föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och
biografföreställningar samt konserter.
Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang,
danstillställningar, marknader och mässor.
För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den
anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den
eller attsamman-komsten med hänsyn till de villkor som gäller för
tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.
För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas
för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den
Detta beslut innebär att Hörby kommuns Nationaldagsfirande inte
kan genomföras enligt tradition på Söderängen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att ställa in
Nationaldagsfirandet på söderängen. Vidare beslutar nämnden att
uppdra åt förvaltningen att hitta alternativa former för att
uppmärksamma Sveriges nationaldag
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