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Sammanfattande bedömning
Myndigheten för stöd till trossamfund har inget att invända mot föreslagen förordningsändring.
Myndighetens synpunkter
•

När Länsstyrelserna tar fram förbudsföreskrifter vad gäller tak för allmänna sammankomster är det
av stor vikt att begravningar undantas. Ett tak på t.ex. 20 personer bör kunna sättas för begravningar.
Ett stort antal begravningar (ca. 7000) är planerade för kommande månad och närmast sörjande bör
ha en möjlighet att ta avsked. Vidare ska begravningar enligt lag ske inom 30 dagar från dödsfall
men enligt vissa religioner inom betydligt kortare tid. När skolor och köpcentrum fortsatt är öppna
framstår ett tak på 8 personer vid begravningsceremonier som oproportionerligt restriktivt då
begravningar är en händelse av avgörande betydelse för många.

•

Judiska församlingar har för närvarande helt ställt in sin verksamhet. Samtidigt kan det finnas
situationer som gör en gudstjänst påkallad. Judiska gudstjänster kräver 10 personer för att kunna
genomföras. Detta bör tas i beaktande vid utfärdande av föreskrifter i syfte att säkerställa
religionsfriheten.

•

Situationen med olika råd och föreskrifter i olika regioner försvårar nationella aktörers arbete med
minskad smittspridning. Trossamfunden har ett nationellt ansvar för kommunikation med
församlingar över hela landet. Det är svårt att som nationell aktör bidra till korrekt efterlevnad av
råden när 21 aktörer har olika råd som infaller vid olika tidpunkter. Det är också önskvärt att

samtliga länsstyrelser fattar beslut om förbudsföreskrifter vid samma tidpunkt i syfte att undvika
onödig förvirring om vilket tak för allmänna sammankomster som gäller var.
•

I myndighetens arbete har frågor rests kring undantaget i förordningsförslaget som föreslås finnas
kvar för sammankomster som kan ordnas på ett smittsäkert sätt. Ökad tydlighet i fråga om
undantaget vore önskvärd. Tas undantaget bort ur förordningsförslaget, bör första punkten ovan
gällande begravningar övervägas som tillägg i förordningen.

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande myndighetschef Helena Josefson. Remissen har handlagts av
krisberedskapshandläggarna Örjan Wallin och Tanja Viklund.

Helena Josefson
Vikarierande myndighetschef
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