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Promemorian - Lättade deltagarbegränsningar 
för sammankomster och tillställningar, 
sektionering och särskilda bestämmelser för 
demonstrationer och mässor 
 

Svar på remiss 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande. 

Remissen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i 
tjänsteutlåtandet.  

Bakgrund 
Socialdepartementet har remitterat promemorian Lättade 
deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, 
sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och 
mässor bland annat till Stockholms stad för besvarande.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets avdelning för kvalitet 
och säkerhet. 

Ärendet 
Regeringen har tagit fram en promemoria med förslag på hur ett 
flertal restriktioner i steg 2 kan anpassas och träda i kraft den 1 juli 
2021. Promorian har tagits fram mot bakgrund av att antalet 
smittade med covid-19 har stadigt gått ned och belastningen på 
vården har dessutom minskat, och cirka 50 procent av den vuxna 
befolkningen har fått åtminstone en dos vaccin.  
 
Ändringarna som föreslås gäller i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19. 

Deltagartak 
I promemorian föreslås att deltagartaken för de arrangemang som 
faller in under begreppen allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar föreslås höjas ytterligare. Det innebär att för 
inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas. Om 
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deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas. För 
arrangemang utomhus får maximalt 600 deltagare tillåtas om 
deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 
deltagare med anvisad sittplats. 
 
En särskild reglering föreslås för att möjliggöra att upp till 1 800 
personer kan delta i demonstrationer utomhus. 
 
För motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus föreslås 
justeringar som innebär att deltagartaket enbart gäller i start- och 
målområdet, inte som nu även på tävlingsbanan. Samtidigt höjs 
deltagartaket till 900 utövare. Bestämmelsen gäller även för 
idrottstävlingar med bansträckning som genomförs på väg, på eller i 
vatten eller i skog, till exempel segling och enduro. 
 
Deltagartaken kommer även fortsättningsvis att kompletteras av 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, vilket innebär att det i 
praktiken i vissa fall kan bli färre som tillåts delta, beroende på 
lokalens, områdets eller utrymmets förutsättningar. 
 
I promemorian förslås även att mässor ska regleras särskilt, och få 
liknande regler som handelsplatser. Detta innebär bland annat att 
antalet utställare och besökare ska begränsas, och att mässorna ska 
organiseras så att trängsel undviks. 

Sektionering 
Utöver höjda deltagartak föreslås även att arrangemang kan 
anordnas för fler deltagare om anordnaren har möjlighet att dela upp 
lokalen, området eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner så att 
deltagare kan hålla smitt säkert avstånd, och så att deltagare från 
olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i 
direkt anslutning till arrangemanget. Då gäller deltagartaken för 
varje sektion. 
 
För detta krävs att varje sektion har separata in- och utgångar samt 
tillgång till egna servicefaciliteter, som till exempel toaletter och i 
förekommande fall serveringsställen. Sektionerna ska vara avskilda 
så att deltagarna i en sektion inte blandas med deltagarna från en 
annan. Sektionerna kan skiljas åt med till exempel staket och 
personal som säkerställer att sektionerna upprätthålls. 
 
Av promemorian framgår att möjligheten till sektionering skulle 
kunna tillskapa nya tillfälliga serveringsställen på sektionerna. Detta 
skulle kunna medföra en ökad belastning för kommunerna vad 
gäller ansökningar gällande serveringstillstånd och antalet 
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tillsynsobjekt. Folkhälsomyndighetens bedömning är att kraven 
kommer att innebära att det främst är arrangörer av sammankomster 
och tillställningar i större lokaler, områden och utrymmen – som 
t.ex. arenor – som har förutsättningar att kunna använda 
sektionering för att möjliggöra fler deltagare. Det konstateras att 
behovet inte bör bli omfattande.   

Förslag vid nivå 1 
Promemorian innehåller även förslag på vad som ska gälla då 
Sverige nått det som i planen beskrivs som nivå 1, vilket beräknas 
infalla i september. Då kommer bland annat deltagartaken för 
allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata 
sammankomster att tas bort helt. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslagen i 
promemorian. Stadsledningskontoret har i tidigare remissvar lyft 
fram att det inte är optimalt med absoluta tal för maximalt antal 
besökare eller deltagare när förutsättningarna för arrangörerna kan 
se olika ut.  
 
Det är påtagligt att de begräsningar för sammankomster som varit 
gällande har slagit hårt mot vissa verksamheter som till exempel 
teatrar och idrottsarenor. Det är därför positivt att antalet människor 
som kan accepteras för en sammankomst anpassas till om de sker 
utomhus eller inomhus. Promemorians förslag tar såldes hänsyn till 
var och på vilket sätt sammankomsten sker. I en anläggning uppförd 
för sittande publik finns oftast goda möjligheter att förebygga och 
följa upp trängsel. Det finns dessutom en tydligt angiven ansvarig 
för åtgärderna. 
 
 
I sammanhanget är det angeläget att uppmärksamma att förslagen 
om höjda deltagartak, sektionering och ändringar i regelverket för 
demonstrationer, motionslopp och mässor innebär fortsatta 
inskränkningar i den grundlagsskyddade mötes- och 
demonstrationsfriheten och påverkar fortsatt förutsättningarna att 
bedriva närings-, förenings- och trossamfundsverksamhet samt kan 
fortsatt utgöra ingrepp i rätten till egendomsskydd och näringsfrihet.  
 
Förslagen innebär dock lättnader i förhållande till nuvarande 
begränsningar och stadsledningskontoret delar regeringens 
bedömning att med tanke på att smittspridningen minskar nu stadigt 
och andelen av befolkningen som är vaccinerade ökar, bedöms 
förslagen vara rimliga. 



 

 

 Tjänsteutlåtande 
Dnr KS 2021/830 

Sida 4 (4) 
2021-06-18 

 

 
Därutöver bidrar förslagen till tydlighet samtidigt som det också 
skapas legala förutsättningar för en successiv och något mer 
pragmatisk återgång utifrån arrangörers och verksamheters olika 
förutsättningar när smittläget så tillåter. 
 
För stadens del kan möjligheten till sektionering innebära en ökad 
belastning vad gäller ansökningar gällande serveringstillstånd och 
antalet tillsynsobjekt. Stadsledningskontoret instämmer i 
Folkhälsomyndighetens bedömning att det inte bör bli särskilt 
omfattande, med tanke på att det i synnerhet kommer att beröra 
tillställningar i större lokaler, områden och utrymmen – som t.ex. 
arenor. Dessutom är avsikten att sektionering bara är aktuellt under 
en begränsad period. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Magdalena Bosson Alexandra Göransson 
Stadsdirektör Biträdande stadsdirektör 
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