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Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och 
tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för 
demonstrationer och mässor 
 
 
Polismyndigheten har i sak inte några invändningar mot de förändringar som 
föreslås i promemorian och välkomnar i synnerhet att det införs en särskild 
reglering för demonstrationer så att dessa sammankomster inte kommer att 
drabbas hårdare än andra evenemang.  
 
I sammanhanget vill dock myndigheten framhålla att ett nytt regelverk med 
betydligt högre deltagarnivåer medför vissa utmaningar när det kommer till 
Polismyndighetens möjlighet att bedriva tillsyn över allmänna sammankoms-
ter och offentliga tillställningar. I takt med att deltagarantalen kommer upp i 
en betydande nivå, kan det konstateras att det av operativa skäl kommer att bli 
svårt för polisen att vidta åtgärder om regelverket inte följs. Till det kommer 
även svårigheter kopplade till att avgöra deltagarantalet vid större samman-
komster och tillställningar. Med det sagt kan fortsatt reglering av deltagarantal 
förstås vara viktig utifrån en normerande effekt, men man bör vara medveten 
om de praktiska utmaningar det innebär för polisen att på ett proportionerligt 
sätt kunna vidta åtgärder mot större sammankomster och tillställningar. Mot-
svarande utmaningar kopplade till höga deltagarantal kan förväntas uppstå 
även för länsstyrelsen. 
 
Polismyndigheten vill även framföra följande. I promemorian föreslås ett til-
lägg i 3 kap. 2 § tredje stycket begränsningsförordningen med innebörden att 
bestämmelsen om högst 900 idrottsutövare i start- och målområde, ska gälla 
även andra idrottstävlingar utomhus i vilka allmänheten kan delta som utövare 
och som huvudsakligen genomförs i skog, på väg, eller i eller på vatten. På s. 
33 i promemorian anges att detta är ett sätt att möjliggöra att idrottstävlingar 
som t.ex. segling, enduro och rally, kan ha fler deltagare än om de även fort-
sättningsvis skulle beakta deltagartaket för offentliga tillställningar som an-
ordnas utomhus. 
  
Polismyndigheten vill här framhålla att många gånger vid tävlingar i de sporter 
som anges, bedöms inte allmänheten kunna delta som utövare. Om det t.ex. 
fordras ett visst resultat eller tillhörighet i viss klubb för att få delta i en täv-
ling, kommer Polismyndigheten göra bedömningen att allmänheten inte kan 
anses delta i tillställningen som utövare. Det ska dock poängteras att gräns-
dragningarna inte alltid är lätta att göra. Så länge allmänheten i vart fall har 
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tillträde till evenemanget som publik kommer detta dock bedömas som en of-
fentlig tillställning.  
  
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid sådana idrottstävlingar i t.ex. seg-
ling eller motorsport där Polismyndigheten bedömer att allmänheten inte har 
tillträde som utövare, kommer med nuvarande formulering, deltagartaket för 
offentliga tillställningar som anordnas utomhus anses tillämpligt. Därmed ris-
kerar bestämmelsen att inte få den effekt som beskrivs som önskvärd i pro-
memorian. 
 
 
 
Detta yttrande har beslutats av nationella kommenderingschefen Per Engström 
efter föredragning av juristen Sofie Klahr.  
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