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 Mottagare 

 

Socialdepartementet 

Dnr: S2021/05005 

Remissvar: Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och 

tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer 

och mässor 

 

Sammanfattning av ärendet 

I denna promemoria föreslås att deltagartaken för allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar i begränsningsförordningen höjs. 

För demonstrationer utomhus föreslås ett särskilt deltagartak som möjliggör 

fler deltagare än vad som annars skulle vara möjligt. I fråga om motionslopp 

och liknande idrottstävlingar föreslås att deltagarbegränsningen endast ska 

avse start- och målområden och inte som i dag även tävlingsområdet. 

Det föreslås också nya bestämmelser om smittskyddsåtgärder vid mässor som 

innebär att dessa inte kommer att omfattas av deltagartaken. 

 

Yttrande 

 

Läget beträffande smittspridning av covid-19, belastning inom sjukhus- och 

intensivvård samt vaccinationstäckning med en dos ser för närvarande 

gynnsamt ut i Sverige. 

 

Däremot finns en betydande risk för att vi kommer att se en snabb spridning 

av deltavarianten av covid-19 i landet. Erfarenheter från bland annat 

Storbritannien visar att denna variant har en betydligt större 

smittspridningspotential, ökad risk för behov av sjukhusinläggning samt 

sämre skyddseffekt av en vaccindos jämfört med alfavarianten (SARS-CoV-2 

variants of concern and variants under investigation 

(publishing.service.gov.uk). 

 

Smittskyddsläkaren Blekinge anser därför att man av försiktighetsskäl bör 

avvakta åtminstone en månad med dessa lättnader för att inte riskera hamna i 

ett läge där smittspridningen åter tar fart. Om det skulle ske finns stor risk att 

gruppen ”50 plus”, som ännu inte hunnit få full effekt av två vaccindoser, kan 

bli särskilt drabbad. Det finns inga marginaler för sjukvården under 

sommaren att åter igen hantera ett ökat antal covidpatienter. Den risken är 

    
    

    
    

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991343/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_14.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991343/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_14.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991343/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_14.pdf
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inte värd att ta genom att införa ytterligare lättnader som medför större 

folksamlingar och en uppfattning bland befolkningen om att ”nu är det över”. 

Vi måste göra allt vi kan för att undvika ytterligare allvarliga komplikationer 

och död pga covid-19.  

 

 

Smittskydd Blekinge 

Bengt Wittesjö 

Smittskyddsläkare 

E-post: bengt.wittesjo@regionblekinge.se 

Telefon: 0455-579521 

Mobil: 0734-471045 
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