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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.
Föreskrifterna planeras att träda i kraft den 1 juli. Det är dock under förutsättning
att regeringen beslutar enligt sitt förslag till ändringar i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
(begränsningsförordningen). Regeringens förslag finns i promemoria Lättade
deltagarbegräsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och
särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor (S2021/05005)
Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till
Folkhälsomyndigheten senast den 22 juni 2021 klockan 13:00. Remissvar skickas
till registrator@folkhalsomyndigheten.se med kopia till
jessica.storm@folkhalsomyndigheten.se och
li.nordstrom@folkhalsomyndigheten.se
Vänligen ange diarienumret 02765-2021 i remissvaret.
Observera den mycket korta remisstiden!
Bakgrund
Regeringen har den 14 juni 2021 remitterat förslag till vissa ändringar i
begränsningsförordningen, promemoria Lättade deltagarbegräsningar för
sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för
demonstrationer och mässor (S2021/05005). Förslagen innebär bl.a. att
Folkhälsomyndigheten får ta fram föreskrifter om t.ex. sektionering och mässor.
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
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förutsättning för att de föreskriftsändringar som nu föreslås ska kunna beslutas är
att regeringen beslutar enligt förslagen i begränsningsförordningen.
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.
Folkhälsomyndighetens förslag till ändringar avser i huvudsak följande.


För mässor innebär förslagen att besökarna och utställarna ska informeras
om hur smitta kan undvikas och det ska tillhandahållas tvål och vatten eller
handdesinfektion. Gångar mellan borden ska utformas så att trängsel
undviks och utställarna ska anvisas en plats för sin monter. Det är också
krav på dokumentation av vidtagna smittskyddsåtgärder. Det finns även
förslag på allmänna råd för mässor som genomförs utomhus om hur man
som anordnare kan säkerställa att trängsel undviks samt för mässor inomoch utomhus som omfattar särskilda risker ur smittskyddssynpunkt som
exempelvis föreläsningar eller föredrag.



För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utan anvisad
sittplats för deltagarna 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 får vara fler än fyra. Det betyder
att det behöver finnas tillräcklig yta för att kunna hålla angivet avstånd
mellan olika sällskap för att anordnaren ska kunna släppa in det högsta
antal deltagare som föreslås i begränsningsförordningen, 50 stående
inomhus och 600 stående utomhus. Det gäller även när en anordnare delar
upp deltagarna i sektioner.



För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där anordnaren
delar upp lokalen, området eller utrymmet i sektioner föreslås att det ska
finnas separata in- och utgångar till varje sektion samt att deltagarna inom
varje sektion ska ha tillgång till servicefaciliteter. Det ska även vara ett
avstånd mellan sektionerna. Därutöver föreslås allmänna råd för att
undvika trängsel, t.ex. olika tider för in- och utsläpp för sektionerna samt
hur sektionerna kan skiljas åt.



En offentlig tillställning i form av en idrottstävling utomhus i vilka
allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i
skog, på väg eller i eller på vatten föreslås omfattas av de regler som finns
för motionslopp. Dessa arrangemang omfattas även av de allmänna råden
om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till
begränsningsförordningen.
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Det finns även förslag till nya allmänna råd till begränsningsförordningen
om hur trängsel kan undvikas på mässor.



Myndigheten avser att upphäva bestämmelsen om ett maxantal för
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (9 och 10 §§).

Förskrifterna föreslås träda i kraft 1 juli 2021.
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. Jämförelsetabell

Sändlista
1. Arbetsmiljöverket
2. Easyfairs Nordic AB
3. Elmia
4. Fairlink
5. Företagarna
6. Islamiska samarbetsrådet
7. Judiska centralrådet
8. Kommerskollegium
9. Krall Entertainment
10. Live Nation
11. Läkemedelsverket
12. Länsstyrelsen Dalarna
13. Malmö stad
14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
15. Sponsrings och Eventsverige (SES)
16. Stockholmsmässan
17. Svensk Live
18. Svensk Scenkonst
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19. Svenska Bilsportförbundet
20. Svenska Filminstitutet
21. Svenska Fotbollsförbundet
22. Svenska Friidrottsförbundet
23. Svenska kyrkan
24. Svenska Motorsportförbundet
25. Svenska Mässan
26. Svenska Seglarförbundet
27. Sveriges kristna råd
28. Sveriges Riksidrottsförbund
29. Polismyndigheten
30. Smittskydd Region Blekinge
31. Smittskydd Region Dalarna
32. Smittskydd Region Gotland
33. Smittskydd Region Gävleborg
34. Smittskydd Västra Götalandsregionen
35. Smittskydd Region Halland
36. Smittskydd Region Kalmar
37. Smittskydd Region Kronoberg
38. Smittskydd Region Jämtland Härjedalen
39. Smittskydd Region Jönköpings län
40. Smittskydd Region Norrbotten
41. Smittskydd Region Skåne
42. Smittskydd Region Stockholm
43. Smittskydd Region Sörmland
44. Smittskydd Region Uppsala
45. Smittskydd Region Värmland
46. Smittskydd Region Västerbotten
47. Smittskydd Region Västernorrland
48. Smittskydd Region Västmanland
49. Smittskydd Region Örebro län
50. Smittskydd Region Östergötland
51. Smittskyddsläkarföreningen
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52. Socialstyrelsen
53. Stockholms stad
54. Svenska Nöjesparksföreningen
55. Sveriges Kommuner och Regioner
56. Tickster
57. Visita
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