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Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Uppdrag att se över befintliga, alternativt ta fram nya, allmänna
råd eller rekommendationer för att bidra till att arrangemang och
andra verksamheter kan genomföras smittsäkert

Regeringens beslut

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, utifrån rådande epidemiologiska läge och ur ett hälsofrämjande perspektiv, löpande se över
befintliga, alternativt ta fram nya, allmänna råd eller rekommendationer för
hur olika typer av arrangemang och andra verksamheter ska kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till risken för smittspridning av det virus
som orsakar sjukdomen covid-19. Syftet är att stötta ansvariga aktörer att
genomföra arrangemang och andra verksamheter så smittsäkert som möjligt.
Råden eller rekommendationerna kan gälla arrangemang, t.ex. kultur- och
idrottsarrangemang, mässor, nöjesparker och loppmarknader som omfattas
av förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar men även andra verksamheter. Igenomförande av uppdraget ska myndigheten beakta det aktuella kunskapsläget om
effektiva rekommendationer och åtgärder för att minska smittspridningen.
Uppdraget ska genomföras i nära dialog med företrädare för kultur- och
idrottssektorn samt andra berörda sektorer.
Uppdraget ska redovisas den 1 december 2020 respektive den 1 april 2021
till Regeringskansliet (Socialdepartementet), utöver myndighetens kontinuerliga uppdateringar av råd och rekommendationer. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för
befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar
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smittskyddet på nationell nivå. Under våren har Folkhälsomyndigheten
utfärdat föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för att minska
smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.
Den 11 mars 2020 beslutade regeringen förordningen (2020:114) om förbud
mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler
än 500 deltagare efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Därefter
beslutade regeringen den 27 mars 2020, efter en ny hemställan från Folkhälsomyndigheten, genom en förordningsändring att ytterligare begränsa
högsta antalet tillåtna till deltagare 50 deltagare vid allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar.
Regeringen har under hösten arbetat för en mer hållbar och träffsäker
reglering som möjliggör för sammankomster och tillställningar – samtidigt
som risken för smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt. Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer har varit – och är
fortfarande – ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19. Det är viktigt att de
allmänna råden kan anpassas med hänsyn till smittspridningen i samhället
och vilken typ av arrangemang eller verksamhet det är fråga om.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Jenni Lundh
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