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Göteborgs Stads föreskrift om förbud mot att vistas 
på särskilt angivna platser i kommunen 

 

Beslutade av Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad den 22 april 2021. Föreskriften gäller till och med 

den 30 september 2021. 

Göteborgs Stad föreskriver med stöd av bemyndigandet i 13 § lag (2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och 8 kap. 1 § 

förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

följande. 

Föreskriftens innehåll och tillämpningsområde  

1 § När det är nödvändigt för att förhindra risk för spridning av sjukdomen covid-19 får förbud 

meddelas mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats inom de 

områden som anges i bilagan till föreskriften.  

2 § Förbud får meddelas på särskilt angiven plats under förutsättning att det finns en påtaglig risk för 

trängsel. Förbudet får inte innebära ett hinder mot att förflytta sig inom riket och inte heller i övrigt 

innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Platsen förbudet gäller ska anges på karta. 

3 § Förbud är inte tillämpligt på vistelse som är föranledd av platsens drift, underhåll eller liknande.  

Vem som får fatta beslut om förbud  

4 § Beslut om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats får fattas av kommunstyrelsen. 

Innan beslut fattas  

5 § Innan kommunstyrelsen fattar beslut om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats ska samråd 

ske med berörda aktörer. Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ska enligt 13 § 

covid-19-lagen ges tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Giltighetstid  

6 § Ett beslut om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats gäller i längst 14 dagar med möjlighet 

till förlängning med upp till ytterligare 14 dagar. Därefter krävs ett nytt beslut om förbud.  

Beslutet ska upphävas i förtid om det inte längre behövs.  

Kungörelse av beslut 

7 § Beslut om förbud mot att vistas på särskilt angiven plats ska kungöras genom att det på 

kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för beslutet har justerats.  

Information  

8 § Information om beslutet ska framgå på den plats beslutet gäller.  

Beslutet och tillhörande handlingar skickas till Polismyndigheten, regionens smittskyddsläkare och 

Folkhälsomyndigheten.  

Överträdelse  

9 § Den som bryter mot förbud att vistas på särskilt angiven plats kan dömas till penningböter enligt 

24 § covid-19-lagen.  
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Bilaga  
Parker, badplatser och andra liknande särskilda platser där risk för 
trängsel föreligger i Göteborgs Stad  
 

Följande områden har definierats utifrån berörda förvaltningars bedömningar av föreliggande risk för 

trängsel. Bedömningarna utgår från tidigare års generella erfarenheter av antal besökare på berörda 

platser.  

 

Parker  Period/tid då risk föreligger  

Slottsskogen 
Trädgårdsföreningen 

april-september 
 

Särskilda händelser 
• Valborgsmässoafton 
• Studentfirande 
• Nationaldagsfirande 
• Midsommarafton 
• Inspark (Nollning) 

  
Bältesspännarparken april-september 

Kungsparken april-september 

Vasaparken april-september 

 

Badplats Period/tid då risk föreligger 

Askimsbadet april-september 

Näset april-september 

Hovås april-september 

Bergsjöbadet april-september 

Sillvik april-september 

Delsjöbadet april-september 

Härlanda tjärn april-september 

 

Lekplats och aktivitetsytor Period/tid då risk föreligger  

Naturlekplatsen i Slottsskogen  mars-september 

Lekplatsen i Färjenäsparken mars-september 

Lekplatsen i Trädgårdsföreningen mars-september 

Plikta mars-september 

Hammarkullens parklek mars-september 

Positivparken mars-september 

Bygglekplatsen mars-september 

Actionpark mars-september 

Jubileumsparken mars-september 

Plaskdammen i Majorna 1 juni-31 augusti 

Vattenlek Månadsparken 15 maj-15 september 

 


