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Remiss – Förslag till föreskrifter om ändring i 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
 

Ni inbjuds att lämna synpunkter på Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter 

om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19 och tillhörande konsekvensutredning. 

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till 

Folkhälsomyndigheten senast den 6 maj 2021. Remissvar skickas till 

registrator@folkhalsomyndigheten.se med kopia till 

jessica.storm@folkhalsomyndigheten.se och  

anne-lie.magnusson@folkhalsomyndigheten.se  

Vänligen ange diarienumret 01435-2021 i remissvaret.  

Observera den mycket korta remisstiden! 

Bakgrund 

Regeringen har den 30 april 2021 remitterat förslag till vissa ändringar i 

förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19, Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar, S2021/01524. En förutsättning för att 

regeringens förslag ska kunna träda i kraft den 17 maj 2021 är att smittläget och 

situationen i vården tillåter det. Förslagen innebär bl.a. utökade bemyndiganden för 

Folkhälsomyndigheten. De förslag som Folkhälsomyndigheten nu remitterar är en 

anpassning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19. En förutsättning för att de föreskriftsändringar som nu föreslås ska kunna 

beslutas är att regeringen beslutar att ge myndigheten bemyndiganden enligt 

förslagen i begränsningsförordningen. 
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Föreslagna ändringar  

De föreslagna bestämmelserna syftar till att minska risken för smittspridning i de 

aktuella verksamheterna och skapa ett så långt det är möjligt likartat regelverk för 

liknande verksamheter. I det remitterade förslaget föreslås huvudsakligen följande 

ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19.  

Datum för föreskrifternas ikraftträdande 

Förskrifterna föreslås träda i kraft den 17 maj 2021. Det är dock beroende av hur 

smittläget kommer att förändras fram till dess.  En förutsättning för att de 

föreslagna ändringarna ska kunna träda i kraft den 17 maj 2021 är att smittläget och 

situationen i vården tillåter det. 

Tivolinöjen 

Stadigvarande tivolinöjen och tivolianordningar föreslås ska omfattas av samma 

bestämmelser som gäller för nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande 

anläggningar, museer m.fl. Det innebär bland annat att dessa verksamheter ska 

beräkna maxantal besökare som samtidigt får vistas inom verksamhetens 

anläggningsområde och att varje besökare ska kunna disponera minst 20 

kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Anordnaren ska informera besökarna om hur 

smitta kan undvikas och det ska tillhandahållas tvål och vatten eller 

handdesinfektion. Det är också krav på dokumentation av vidtagna 

smittskyddsåtgärder. 

Marknader 

För marknader föreslås bland annat att gångar mellan borden ska utformas så att 

trängsel undviks och försäljarna ska anvisas en plats för sitt bord. Besökarna ska 

informeras om hur smitta kan undvikas och det ska tillhandahållas tvål och vatten 

eller handdesinfektion. Det är också krav på dokumentation av vidtagna 

smittskyddsåtgärder. Marknader inomhus föreslås därutöver regleras på liknande 

vis som handelsplatser. Det innebär bland annat att maxantalet besökare på en 

marknad inomhus ska beräknas så att varje besökare kan disponera minst 10 

kvadratmeter av den tillgängliga ytan och att maxantalet för närvarande inte får 

överstiga 500 personer.  

Övriga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

För övriga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, det vill säga inte 

stadigvarande tivolinöjen, tivolianordningar eller marknader, finns bland annat 

förslag om att deltagare eller vid motionslopp idrottsutövare ska informeras om hur 

smitta kan undvikas och att det ska tillhandahållas tvål och vatten eller 

handdesinfektion. Anordnaren ska ge personal eller funktionärer adekvat 
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information om hygienåtgärder för att förhindra smitta samt krav på dokumentation 

av vidtagna smittskyddsåtgärder. 

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte har anvisade 

sittplatser till deltagarna föreslås att anordnaren ska beräkna maxantalet deltagare i 

inomhus så att varje deltagare kan disponera minst 10 kvadratmeter av den 

tillgängliga ytan och på områden utomhus minst 5 kvadratmeter.  

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisade sittplatser 

innebär förslaget att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled 

samt framåt och bakåt från andra sällskap och att antalet i ett sällskap inte ska vara 

fler än fyra.  

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats 

utomhus föreslås dessutom att antalet deltagare som samtidigt besöker 

tillställningen får högst utgöra 10 procent av den publikkapacitet som ryms på de 

permanenta sittplatserna.  

Motionslopp 

För motionslopp och liknande tävlingsformer föreslås bland annat bestämmelser 

om att enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig inom start-, tävlings- 

och målområdet och att anordnaren delar in motionärerna i mindre startgrupper 

med olika starttider. För dessa anordnare gäller även bestämmelser om 

smittskyddsåtgärder som beskrivs ovan under rubriken Övriga allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar.  

Allmänna råd till begränsningsförordningen 

Det finns också förslag till nya allmänna råd till begränsningsförordningen om hur 

trängsel kan undvikas på marknader och vid övriga allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar. När det gäller stadigvarande tivolinöjen och 

tivolianordningar föreslås dessa verksamheter omfattas av de befintliga allmänna 

råden som finns för fritids- och kulturverksamheter. 

 

Observera den mycket korta remisstiden! 

Bifogade dokument 

1. Förslag till Föreskrifter om ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19 

2. Konsekvensutredning 

3. Jämförelstabell 
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Sändlista 

1. Arbetsmiljöverket 

2. Astrid Lindgrens Värld 

3. Easyfairs Nordic AB 

4. Elmia 

5. Fairlink 

6. Filmstaden 

7. Folkets Hus och Parker 

8. Företagarna 

9. Göteborgs stad 

10. Islamiska samarbetsrådet 

11. Judiska centralrådet 

12. Kneippbyn 

13. Kommerskollegium  

14. Liseberg 

15. Live Nation  

16. Läkemedelsverket 

17. Länsstyrelsen Dalarna 

18. Malmö stad 

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB  

20. Näringslivets regelnämnd, NNR 

21. Småföretagarnas riksförbund 

22. Sponsrings och Eventsverige 

23. Stockholmsmarknader 

24. Stockholmsmässan 

25. Svensk Live 

26. Svensk Scenkonst 

27. Svenska Filminstitutet 

28. Svenska Fotbollsförbundet 

29. Svenska Friidrottsförbundet 

30. Svenska kyrkan 

31. Svenska Mässan 

32. Svenska Orienteringsförbundet 

33. Sveriges Biografägareförbund  
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34. Sveriges kristna råd 

35. Sveriges Riksidrottsförbund 

36. Polismyndigheten 

37. Smittskydd Region Blekinge  

38. Smittskydd Region Dalarna  

39. Smittskydd Region Gotland 

40. Smittskydd Region Gävleborg 

41. Smittskydd Västra Götalandsregionen 

42. Smittskydd Region Halland  

43. Smittskydd Region Kalmar 

44. Smittskydd Region Kronoberg 

45. Smittskydd Region Jämtland Härjedalen  

46. Smittskydd Region Jönköpings län  

47. Smittskydd Region Norrbotten  

48. Smittskydd Region Skåne  

49. Smittskydd Region Stockholm 

50. Smittskydd Region Sörmland 

51. Smittskydd Region Uppsala 

52. Smittskydd Region Värmland 

53. Smittskydd Region Västerbotten  

54. Smittskydd Region Västernorrland  

55. Smittskydd Region Västmanland 

56. Smittskydd Region Örebro län  

57. Smittskydd Region Östergötland 

58. Smittskyddsläkarföreningen 

59. Socialstyrelsen 

60. Stockholms stad 

61. Sundsvalls kommun 

62. Svensk handel 

63. Svenska Nöjesparksföreningen 

64. Sveriges Kommuner och Regioner 

65. Tickster 

66. Visita 
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