1 (5)

KONSEKVENSUTREDNING
Datum
2020-11-09

Ärendenummer
213-6226-2020

Enligt sändlista nedan

KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRESKRIFTEN OM FÖRBUD
MOT VISSA SAMMANKOMSTER OCH TILLSTÄLLNINGAR
FÖR ATT MOTVERKA SPRIDNINGEN AV CORONAVIRUSET
(07FS 2020:10)
Denna konsekvensutredning rör Länsstyrelsen i Kronobergs läns lokala föreskrift
07FS 2020:10 om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att
motverka spridningen av coronaviruset. Föreskriften meddelades den 5
november 2020. Den gäller omedelbart och till och med den 26 november 2020
(se föreskriften, bilaga 1).
Konsekvensutredningen remitteras till de som är uppräknade i sändlistan på sista
sidan, med möjligheten att lämna synpunkter.
Nationella aktörer ombeds att vidaredistribuera remissen till sina egna
lokala/regionala aktörer inom Kronobergs län.
Eventuella synpunkter på konsekvensutredningen bör lämnas snarast till
länsstyrelsen, dock senast den 19 november 2020. Vänligen ange ärendenumret
i skrivelsen.
BAKGRUNDEN TILL DEN LOKALA FÖRESKRIFTEN 07FS 2020:10
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. Enligt förordningen får allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tills vidare
inte hållas inom Sverige. 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
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omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.
Länsstyrelsens lokala föreskrift 07FS 2020:10 innebär att sådan sammankomst
eller tillställning som utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt
2 kap. 1–3 §§ ordningslagen inte får hållas inom Kronobergs län om den samlar
fler än 50 deltagare. Förbudet 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.
KONSEKVENSUTREDNINGEN
Nedan följer en redogörelse för föreskriftens konsekvenser i enlighet med 6 §
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Smittskyddsläkaren i Region Kronoberg bedömer att det för närvarande finns 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.
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 vill med
föreskriften 07FS 2020:10 ytterligare begränsa risken för smittspridning och
därför begränsa antalet deltagare till 50.
Vilka alternativa lösningar finns och vilka blir effekterna om någon
reglering inte kommer till stånd

Nollalternativet är att inte införa begränsningen eller att införa det endast i delar
av länet. En utebliven reglering bedöms innebära ökad risk för smittspridning
och därmed ökad sjuklighet och dödsfall i befolkningen, ökad belastning och
ökade kostnader för sjukvården.
Ökningen av antalet smittade personer sker inom hela länet och någon
begränsning till att endast gälla vissa kommuner inom länet bedöms inte tillräcklig
utifrån nuvarande smittspridning. Smittspridningen tar inte hänsyn till geografiska
indelningar och en begränsning till endast vissa kommuner innebär att den effekt
som föreskrifterna vill uppnå därmed kan gå förlorad.
En alternativ reglering hade kunnat vara att begränsa antalet deltagare till en lägre
summa än 300 men ändå högre än 50. Med hänsyn till smittläget bedömer dock
länsstyrelsen att det är lämpligt att bibehålla deltagarantalet till det antal som gällt
från mars 2020. I detta ligger också att en sådan reglering är tydligare och enklare
att tillämpa (för såväl enskilda som verksamhetsutövare) eftersom den inte
innebär några ändringar mot vad som gällt sedan i våras.
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Sedan den 1 november finns ett nationellt undantag för serveringsställen som
arrangerar sittande arrangemang för max 300 deltagare. Ett alternativ hade varit
att tillåta sådana arrangemang även i Kronobergs län. Med hänsyn till den ökade
smittspridningen i länet bedömer dock länsstyrelsen att en begränsning till 50
deltagare är nödvändig i nuläget.
Vilka som berörs av regleringen

Främst berörs de som arrangerar allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar, men även de som får i uppdrag att uppträda, delta eller framträda i
samband med sådana sammankomster och tillställningar. Även allmänheten
påverkas då möjligheten till att delta vid sådana evenemang i Kronobergs län
innebär en ytterligare inskränkning i mötesfriheten, det vill säga friheten att
anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat
liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.
Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på

Föreskriften har meddelats 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 om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar till nämnda bemyndigande.
Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser som regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen

Idrottsrörelsen, näringslivet och det offentliga kommer att påverkas i stor grad.
De flesta berörda verksamheter har, mot bakgrund av tidigare gällande förbud,
under en längre tid varit starkt påverkade av begränsningen. Den nu föreslagna
föreskriften innebär fortsatta negativa ekonomiska konsekvenser för de som
arrangerar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Även de som
får i uppdrag att uppträda, delta eller framträda i samband med sådana
sammankomster och tillställningar lider ekonomiska konsekvenser. Detta innebär
såväl förlorade intäkter som ökade kostnader. Sådana ekonomiska konsekvenser
kommer att leda till påverkan på individers hälsa.
Länsstyrelsen bedömer att föreskriften uppfyller kraven i lagen (2018:1197) om
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver
de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

I ordningslagen finns bland annat de begränsningar i demonstrations- och
mötesfrihet som är motiverade av ordnings- och säkerhetsskäl. Regeringen har
därutöver beslutat om den särskilda förordningen om förbud mot att hålla
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelsen har
bemyndigats av regeringen, i både ordningslagen och den nya förordningen, att
besluta om ytterligare begränsningar enlig ordningslagen. Överväganden ifråga
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om inskränkningar för att motverka en epidemi finns därmed behandlade i
gällande lagstiftning.
Föreskrifterna träffar alla som vistas i Kronobergs län. Länsstyrelsen bedömer att
föreskrifterna inte är diskriminerande eller på något annat sätt inskränker de
grundläggande fri- och rättigheterna i EU-gemenskapen.
Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella
informationsinsatser

Föreskriften har redan trätt ikraft och gäller omedelbart.
Beslutet har kommunicerats till media och har publicerats på länsstyrelsens
webbplats. Beslutet blev mycket medialt uppmärksammat inom länet.
Kravet på beskrivning av företags arbetsförutsättningar m.m.

I 7 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning finns ytterligare
krav på vad en konsekvensutredning ska innehålla om regleringen kan få effekter
av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i
övrigt. Kraven gäller utöver vad som följer av 6 § och i den omfattning som är
möjlig.
Den aktuella föreskriften är av brådskande karaktär och denna
konsekvensutredning är gjord i efterhand. Det är viktigt att berörda
remissinstanser snarast får möjlighet att framföra sina synpunkter. Länsstyrelsen
har endast översiktligt analyserat i vilken utsträckning regleringen kan komma att
påverka företagen enligt 7 §.
SÄNDLISTA
 Folkhälsomyndigheten


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor



Handelskammaren



Polismyndigheten



Säpo



Företagarna



Visita



Svenskt näringsliv



Svensk scenkonst



Musikförläggarna



Sponsrings & Eventsverige



Regelrådet
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Länets kommuner



Regionen



Linnéuniversitetet



Linnékåren



Samt webpublicering för samtligas möjlighet att lämna synpunkter
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