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Beslut om föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att 
motverka spridningen av covid-19  
 
Beslut  

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617) följande. 
 
1 § I förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar, finns bestämmelser om att vissa allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar tills vidare inte får hållas inom Sverige.  
  Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att hålla sådana inom 
Södermanlands län. 
 
2 § Sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i 1 § 3 
stycket förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas med fler än åtta deltagare inom 
Södermanlands län. 
   
3 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad som sägs i dessa föreskrifter 
finns i 2 kap. 29 § ordningslagen (1993:1617). 
 
Denna föreskrift träder i kraft den 24 november 2020. Genom föreskriften upphävs 
Länsstyrelsen i Södermanlands läns föreskrifter (04FS 2020:6) om förbud mot vissa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av 
covid-19. 

 
Beskrivning av ärendet  

Den 12 mars 2020 trädde förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar, fortsättningsvis förbudsförordningen, ikraft. 
Ursprungligen gällde att maximalt 500 deltagare fick delta i allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar. Förordningen, som gäller från och med den 29 mars 2020, 
innebär ett förbud att tills vidare hålla allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar med fler än 50 deltagare inom Sverige.  
 
Den 1 november 2020 ändras förbudet på så sätt att förbudet inte gäller allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av 



 BESLUT 
  
  

 2(4) 
 Datum Dnr  
 2020-11-23 

  
213-8600-2020 
  

 
 

 
 
 

 

deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det 
även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid 
sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra får 
anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra. Förbudet gäller inte heller 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med undantag för 
danstillställningar, som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen 
(2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Den 3 november 2020 trädde Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Ändringarna innebär bland annat att när 
konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett 
serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att 
besökare sitter ned. Antalet besökare i samma sällskap ska dessutom uppgå till högst åtta 
personer. 

Regeringen har den 20 november 2020 beslutat att ändra förbudsförordningen på så sätt 
att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
med fler än åtta deltagare. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och 
tillställningar som hålls på serveringsställen har samtidigt tagits bort.  

Regeringen har även beslutat att från begränsningen om maximalt åtta deltagare vid 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar undanta allmänna 
sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet 
deltagare inte är fler än 20. 

När det gäller frågan om undantaget för sittande deltagare gör regeringen bedömningen 
att det ska behållas. För dessa arrangemang kvarstår gränsen om maximalt 300 deltagare 
om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra 
deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det 
avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i 
sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra. 
Regeringen hänvisar till att länsstyrelserna får utnyttja den möjlighet som finns för att 
lokalt begränsa detta deltagarantal om det anses finnas skäl för det. 

Förordningsändringarna träder i kraft den 24 november 2020 och bestämmelserna gäller 
tills vidare. 

 
Motivering till beslutet  

Föreskriften innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tills vidare 
inte får hållas i Södermanlands län om den samlar mer än åtta personer. Undantag gäller 
för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, 
om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget följer av regeringens 
förbudsförordning och är något som Länsstyrelsen ställer sig bakom. 

Inledningsvis noterar Länsstyrelsen att smittspridningen i Södermanlands län är hög och 
att ingen minskning har skett de senaste veckorna. Det kan därför redan av detta skäl 
ifrågasättas om det är lämpligt att för närvarande överhuvudtaget anordna allmänna 



 BESLUT 
  
  

 3(4) 
 Datum Dnr  
 2020-11-23 

  
213-8600-2020 
  

 
 

 
 
 

 

sammankomster och offentliga tillställningar som överstiger åtta deltagare. Nuvarande 
smittspridningen har dessutom sådan omfattning och stor påverkan på samhället att den 
medför ökad sjukhusbeläggning och ökar risken för spridning på särskilda boenden för 
äldre.  

Länets smittskyddsläkare har framfört önskemål om att Länsstyrelsen ska meddelar 
föreskrifter om förbud mot att inom regionen hålla allmänna sammankomster eller 
offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Skälet är den senaste tidens ökande 
smittspridning i regionen. Ytterligare åtgärder bedöms som nödvändiga för att pressa ner 
utbrotten.  

I det läge som just nu råder vad gäller spridningen av covid-19 bedömer Länsstyrelsen 
tillsammans med regionens smittskyddsläkare att åtgärder som inskränker allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar är motiverade för att motverka ökningen av 
smittspridningen.  

Mot bakgrund av smittspridningen inom länet samt den ökade belastning detta medför 
för sjukvårdens redan ansträngda situation bedömer Länsstyrelsen att en begränsning 
enligt förordningen inte står i strid med proportionalitetskravet i 2 kap. 21 § 
Regeringsformen. 

Med hänsyn till att begränsningen innebär en inskränkning i grundlagsstadgade fri- och 
rättigheter anser Länsstyrelsen att begränsningen inte ska gälla längre än det är absolut 
nödvändigt. För att kongruera med den av regeringen beslutade ändringen om 
deltagarantalet bedöms föreskriften behöva gälla tills vidare. Den kommer dock, i nära 
dialog med smittskyddsläkaren, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den 
föreslagna begränsningen inte ska gälla för längre tid än fyra veckor.  

Länsstyrelsen är införstådd med att delar att föreskriften får konsekvenser för näringslivet 
och idrottsföreningar. Länsstyrelsen anser emellertid att det viktigaste för näringslivet och 
den ekonomiska återhämtningen i länet är att spridningen av coronaviruset upphör så 
snart som möjligt och att det därför behövs tydliga åtgärder som motverkar spridningen 
av coronaviruset.  

 
Konsekvensutredning  

Länsstyrelsen bedömer, med stöd av 4 § andra stycket, att en sådan konsekvensutredning som 
avses i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska genomföras efter 
beslutet. Stöd för detta bedöms föreligga.  

 
Bestämmelser som beslutet grundas på  

Nu aktuella föreskriften meddelas med stöd av 2 kap. 15 § ordningslagen (1993:1617) och 3 § 
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), jfr även den hänvisning som finns i 2 § 
förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar till nämnda bemyndigande.  
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De som medverkat i beslutet  

Beslutet har fattats av landshövdingen Beatrice Ask med chefsjuristen Eva Nilsson som 
föredragande.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.   

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter. Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd  

 
Kopia till  

Samtliga kommuner i Södermanlands län, Smittskyddsläkaren Södermanland och Region 
Södermanland 

 
 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

