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Föreskrifter om förbud mot vissa
allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar för att motverka
smittspridning av Covid-19
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att meddela följande föreskrifter med stöd av 3 kap.
4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19.

1 § I 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om
att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig
tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa
antalet deltagare till i förordningen angivet antal deltagare.
Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att
begränsa antalet deltagare i allmän sammankomst eller offentlig tillställning
inom Jönköpings län.
2 § Vid en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom

Jönköpings län som avses i 3 kap. 2 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, får
antalet deltagare uppgå till högst åtta.

3 § Bestämmelser om tillsynsåtgärder mot den som inte följer vad som
sägs i dessa föreskrifter finns i 17-21 §§ lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Föreskrifterna träder i kraft den 23 januari 2021 och gäller tills vidare,
dock längst till utgången av september 2021. Genom föreskrifterna
upphävs Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter (06 FS 2020:27) om
förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
för att motverka spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid19.
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Bakgrund och motivering
Länsstyrelsen har den 23 november 2020 beslutat om föreskrifter (06 FS
2020:27) om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid19 med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617). Föreskrifterna innebär att allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik inte får
samla fler än åtta deltagare.
Den 10 januari trädde lag och förordning om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ikraft. I 3 kap. 4 § covid19-förordningen anges att länsstyrelsen får, efter att ha gett smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om att den som anordnar en allmän sammankomst eller
offentlig tillställning inom länet, eller en del av det, ska begränsa antalet
deltagare i större omfattning än vad som anges i 1 § andra stycket och 2 §.
Regeringen har i proposition 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag anfört
att ett särskilt normgivningsbemyndigande bör införas för att möjliggöra
tillsyn med sanktionsmöjligheter (s. 29-35) samt att den särskilda covid-19lagen har företräde framför ordningslagen i de fall samma fråga regleras
(s. 23 f).
Smittspridningen av covid-19 är fortfarande av sådan omfattning att
Länsstyrelsen anser att föreskrifter som begränsar deltagandet i allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar fortsatt behövs och är
proportionerliga. Föreskrifterna är nödvändiga för att möjliggöra tillsyn av
efterlevnaden av högsta tillåtna deltagarantal för sittande publik vid
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
I enlighet med 3 kap. 4 § covid-19-förordningen har Länsstyrelsen gett
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig.
Smittskyddsläkaren har inte haft några invändningar.
Folkhälsomyndigheten har tillstyrkt förslaget men inledningsvis ansett att
föreskriftens giltighetstid bör begränsas till den 31 mars 2021.
Folkhälsomyndigheten har därefter vid kontakt med ordföranden för
länsstyrelsernas chefsjuristnätverk meddelat att myndigheten kan godta
länsstyrelsens förslag att föreskrifterna ska gälla tills vidare, dock längst till
utgången av september 2021.
Mot den ovanstående bakgrunden finns det skäl att meddela nya
föreskrifter. Länsstyrelsens föreskrifter 06 FS 2020:27 meddelade den 23
november 2020 ska samtidigt upphävas. De föreskrifter som nu beslutas
har samma innebörd som de gamla föreskrifterna, det vill säga att högsta
tillåtna deltagarantal för sittande publik vid allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar begränsas till högst åtta inom Jönköpings län.
Föreskriften gäller tills vidare, dock längst till utgången av september 2021.
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I samband med att de gamla föreskrifterna meddelades gjordes en
konsekvensutredning i enlighet med 4 § förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. Eftersom nu aktuella föreskrifter
har samma innebörd och att smittspridningsläget och situationen i övrigt
är likartad har Länsstyrelsen bedömt att ingen ny konsekvensutredning
behöver göras enligt 5 § förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.

De som medverkat i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Helena Jonsson med
länsjurist Ben Heimdal som föredragande.

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

Kopia till

Folkhälsomyndigheten info@folkhalsomyndigheten.se
Smittskyddsläkaren smittskydd.vardhygien@rjl.se
Polismyndigheten (föreskriften bifogas) registrator.ost@polisen.se
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