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FÖRESKRIFT OM FÖRBUD MOT VISSA SAMMANKOMSTER 
OCH TILLSTÄLLNINGAR FÖR ATT MOTVERKA 
SPRIDNINGEN AV CORONAVIRUSET 

BESLUT 
Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver följande med stöd av 3 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

1 § I förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar finns bestämmelser om att vissa sammankomster och 
tillställningar tills vidare inte får hållas i Sverige. Dessa föreskrifter innehåller 
ytterligare begränsningar i fråga om att hålla sådana i Kronobergs län. 

2 § Sådan sammankomst eller tillställning som utgör allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning enligt 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen får inte hållas inom 
Kronobergs län om den samlar fler än 50 deltagare. 

Vad som sägs i första stycket gäller även sådana sammankomster och 
tillställningar som avses i 1 § andra och tredje styckena förordningen om förbud 
mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

3 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad som sägs i dessa 
föreskrifter finns i ordningslagen. 

Dessa föreskrifter gäller omedelbart och till och med den 26 november 2020. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
För att motverka coronavirusets spridning har regeringen beslutat att begränsa 
antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
Enligt förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar, fortsättningsvis förbudsförordningen, får allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tills vidare 
inte hållas inom Sverige.   
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Från och med den 1 november 2020 gäller förbudet inte allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med högst 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. 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. 

Enligt 3 § förordningen med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) får länsstyrelsen 
föreskriva att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får 
hållas inom länet eller del av detta, om det är nödvändigt för att motverka 
epidemi. Genom en sådan föreskrift kan länsstyrelsen alltså i det egna länet 
förbjuda vissa sammankomster och tillställningar som annars vore tillåtna (jfr 2 § 
förbudsförordningen).   

Enligt smittskyddsläkaren i Region Kronoberg är det för närvarande en ökande 
smittspridning av coronavirus i regionen, liksom i omkringliggande regioner. Det 
finns en överhängande risk att regionen inom kort får en markant ökad 
belastning på sjukvården om smittspridningen ökar ytterligare. 
Smittskyddsläkaren rekommenderar att det införs restriktioner för allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar i Kronobergs län från 300 till 50 
deltagare. 

MOTIVERING TILL BESLUTET 
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att smittspridningen i Kronobergs län 
ökar och detta särskilt under de senaste veckorna.  

Det kan ifrågasättas om det för närvarande är lämpligt att i länet anordna 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som överstiger 50 
deltagare, oavsett om dessa sker med de krav på sittplatser och avstånd som ställs 
i 1 § andra stycket förbudsförordningen (enligt den lydelse som trädde i kraft den 
1 november 2020) eller på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

Antalet inneliggande patienter på sjukhus ökar i regionen samtidigt som antalet 
positiva provsvar också ökar. Det förekommer redan utbrott på äldreboende i 
länet. 

Länsstyrelsen har samrått med smittskyddsläkaren vid Region Kronoberg som 
rekommenderat att en begränsning införs när det gäller tillåtet antal deltagare vid 
olika typer av sammankomster i länet.  

Vid en samlad bedömning anser länsstyrelsen att det för närvarande är riskfyllt att 
det anordnas allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med så 
många som 300 deltagare inom Kronobergs län. Länsstyrelsen bedömer att det är 
nödvändigt att meddela en lokal föreskrift med förbud mot vissa sammankomster 
och tillställningar för att motverka coronavirusets ökande spridning.  



 

 

  3 (3) 
BESLUT 

  

  
Datum 
2020-11-05 
  

Ärendenummer 
213-6137-2020 
  

 
Föreskriften innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
tills vidare inte får hållas i Kronobergs län om den samlar mer än 50 personer. 
Enligt länsstyrelsen bör detta även omfatta begränsning som rör allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på sådana 
serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen.  

Sammantaget innebär länsstyrelsens föreskrift att inga allmänna sammankomster 
eller offentliga tillställningar inom Kronobergs län - oavsett plats, sammanhang 
eller vidtagna smittskyddsåtgärder – får samla fler än 50 deltagare.   

När det gäller frågan om föreskriften bör tidsbegränsas eller gälla tills vidare gör 
länsstyrelsen följande bedömning. Föreskriften får konsekvenser bl.a. för 
förenings- och näringsliv. Den bör därför begränsas i tiden och endast gälla till 
och med den 26 november 2020. Länsstyrelsen kommer noggrant att följa det 
epidemiologiska läget eftersom detta avgör hur länge begränsningarna är 
nödvändiga. Beslutet kan vid behov komma att förlängas. 

KONSEKVENSUTREDNING 
Länsstyrelsen bedömer, med stöd av 4 § andra stycket, att en sådan 
konsekvensutredning som avses i förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning ska genomföras efter beslutet.   

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ 
Föreskriften meddelas med stöd av 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 § 
förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar till nämnda bemyndigande. 

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET 
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med chefsjurist Louise 
Jeppsson som föredragande. 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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