Bilaga till remissmissiv 2021-04-30

Förslag till förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 1–4 §§ och rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 3 och
4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 5 och 6 §§, och närmast före
3 kap. 2 och 5 §§ nya rubriker av följande lydelse.
1 kap.
2 §1 Denna förordning är meddelad med stöd av
– 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1–3, 5 och 6 §§,
– 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1–3 §§,
– 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1–3 §§,
– 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
– 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1–3 §§,
– 13 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1 §,
– 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
3 kap.
Tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådana allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen
(1993:1617), om inte annat följer av andra eller tredje stycket.
För stadigvarande tivolinöjen som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 3
ordningslagen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker och
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liknande anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 5 samma lag
tillämpas endast 4 § samt 4 kap. 2 och 3 §§.
För sådana marknader som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 4
ordningslagen tillämpas endast 4 § samt 5 kap. 1 och 3 §§.
Krav på deltagarbegränsning
2 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska
begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen
som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning får dock högst uppgå till
1. åtta deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus,
2. 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus
och deltagarna anvisas en sittplats,
3. 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus,
och
4. 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus
och deltagarna anvisas en sittplats.
För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande gäller inte
andra stycket 3. Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som
samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till
högst 150.
En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av
dödsfall får oavsett kraven i första och andra styckena dock alltid ha 20
deltagare.
Krav på ytterligare smittskyddsåtgärder
3 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska,
utöver vad som anges i 2 §,
1. utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på
ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
2. se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som
anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
Underrättelse om beslut i enskilda fall
4 § Om länsstyrelsen i ett enskilt fall har beslutat att begränsa en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning enligt 16 § lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, ska
länsstyrelsen omedelbart underrätta Polismyndigheten om beslutet.
Bemyndigande
5 § Folkhälsomyndigheten får meddela
1. ytterligare föreskrifter om kraven på deltagarbegränsning enligt 2 § första
stycket och om andra smittskyddsåtgärder enligt 3 §, och
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2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning vid
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
6 § Folkhälsomyndigheten får, efter att ha gett berörd smittskyddsläkare och
länsstyrelse tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att antalet deltagare vid
en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom ett län ska vara lägre än
vad som anges i 2 § andra eller tredje stycket. Sådana föreskrifter får inte
innebära att allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inte får
hållas.

1. Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2021.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som
har inletts före ikraftträdandet.
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