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Föreningen Uppror
c/o Peder Blohm Bokenhielm
info@foreningenuppror.se

Elektronisk delgivning

FÖRELÄGGANDE ENLIGT LAGEN (2021:4) OM SÄRSKILDA
BEGRÄNSNINGAR FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV
SJUKDOMEN COVID-19
BESLUT
Länsstyrelsen i Kronoberg län beslutar att förelägga föreningen Uppror (802525–
0310), att vidta åtgärder så att antalet deltagare vid evenemanget
”Bensinupproret” i Kronoberg län den 1 maj 2021 inte överstiger åtta deltagare.
Föreläggandet gäller vid vite om 20 000 kronor.
Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas.
BESKRIVNING AV ÄRENDET
Det har kommit till Länsstyrelsens kännedom att föreningen Uppror avser att
genomföra ett evenemang den 1 maj 2021. I ett Facebookinlägg uppmanas
gruppens medlemmar att ansluta till demonstration bensinupproret som anordnas
lördagen den 1 maj klockan 13.00, som avses ha sin startpunkt på Allbotorgets
parkering i Alvesta. Peder Blohm Bokenhielm som är ordförande i föreningen
har under den 28 april 2020 uppmanat medlemmar i den öppna
Facebookgruppen ”Bensinupproret 2.0” att delta vid demonstrationen den 1 maj
2021.
Länsstyrelsen har sökt kontakt med föreningen via telefon i syfte att nå frivillig
rättelse. Föreningen genom Peder Blohm Bokenhielm har fått möjlighet att yttra
sig. Föreningen har uppgett att de gör bedömningen att det inte är en allmän
sammankomst då det inte är fler än 8 personer i varje bil.
Vid kontakt med polismyndigheten har framkommit information om att
föreningen Uppror kommer att genomföra evenemanget ”Bensinupproret” i
Kronoberg län den 1 maj 2021 samt att evenemanget ska genomföras på flera
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orter i landet. Polismyndigheten har gjort bedömningen att evenemanget klassas
som en allmän sammankomst.
Smittskyddsläkaren har vid kontakt med länsstyrelsen angett att smittskyddsläget i
länet är allvarligt.
MOTIVERING TILL BESLUTET
Regeringen har genom lagen om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 getts ett bemyndigande att meddela föreskrifter
om sådana allmänna sammankomster som omfattas av ordningslagen. Av
bestämmelsen i förordningen framgår att den som anordnar en sådan allmän
sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen ska
begränsa antalet deltagare till högst åtta.
Länsstyrelsen instämmer i polisens bedömning att det är fråga om en allmän
sammankomst. Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av det som framkommit i
ärendet att aktuellt evenemang omfattas av lagstiftningen som syftar till att
förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19.
Med beaktande av detta och med hänvisning till ordalydelsen av 3 kap. 1 §
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 förelägger länsstyrelsen föreningen uppror att se till att
antalet deltagare vid den allmänna sammankomsten inte överstiger åtta deltagare.
Med hänsyn till att ett stort antal personer väntas ansluta till evenemanget, vilket
är förenat med särskilt stor risk för smittspridning och då länsstyrelsen bedömer
att föreningen Uppror inte frivilligt kommer att se till att evenemanget inte
överstiger åtta deltagare, bedömer länsstyrelsen att föreläggandet ska förenas med
ett vite om 20 000 kronor, som får bedömas vara både tillräckligt kännbart och
proportionerligt i förhållande till överträdelsens art.
Enligt 23 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 gäller detta beslut omedelbart.
BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Enligt 3 § lagen (2021:4) om särskilda begräsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga
försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid19. Enligt 7 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän
sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen
(1993:1617) ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav
på
1. begränsning av antalet deltagare,
2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser, 2
3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
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Enligt 3 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska den som anordnar en sådan
allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen
(1993:1617), begränsa antalet deltagare till högst åtta. En allmän sammankomst
som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall, får dock ha högst 20
deltagare.
Enligt 20 § i den tillfälliga covid-19-lagen får länsstyrelsen besluta om de
förelägganden som behövs för tillsynen och för att föreskrifter som har
meddelats med stöd av 7–11 §§ och beslut enligt 16 § ska följas. Länsstyrelsen ska
vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Ett föreläggande får dessutom förenas med vite. Enligt 3 § lagen om viten
(1985:206) ska ett vitesbelopp fastställas som med hänsyn till vad som är känt om
adressatens ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt kan antas
förmå honom att följa föreläggandet.
Av 23 § i den tillfälliga covid-19-lagen framgår att länsstyrelsens beslut enligt 20 §
gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.
Enligt 2 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) avses med allmän sammankomst
bland annat sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls
för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild
angelägenhet. För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den
anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att
sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör
anses jämställd med en sådan sammankomst.

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga med överklagandehänvisning.
DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av försvarsdirektör Max Hector med samordnare Ulrika Lind
som föredragande. I beslutet har även länsjuristen Henrik Skanert medverkat.
SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
BILAGOR
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten.
HUR ÖVERKLAGAR JAG BESLUTET?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till
Länsstyrelsen i Kronobergs län antingen via e-post; kronoberg@lansstyrelsen.se, eller med post;
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö.
TIDEN FÖR ÖVERKLAGANDE

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att
få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
DITT ÖVERKLAGANDE SKA INNEHÅLLA





vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:





person- eller organisationsnummer,
telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt
mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
e-postadress, och
annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
OMBUD

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen,
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
BEHÖVER DU VETA MER?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, kronoberg@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonnummer 010-223 70 00. Ange diarienummer 2780-2021.

