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FÖRESKRIFT OM DELTAGARBEGRÄNSNING VID ALLMÄN 
SAMMANKOMST ELLER OFFENTLIG TILLSTÄLLNING FÖR 
ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV SJUKDOMEN COVID-19

BESLUT
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
följande. 

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 antalet deltagare. 
     Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att begränsa 
antalet deltagare i allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom 
Kronobergs län. 

2 § Vid en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom 
Kronobergs 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. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 januari 2021.

Föreskrifterna gäller tillsvidare dock som längst till och med den 30 september 
2021.

Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Kronobergs läns föreskrifter 
(07FS 2020:12) om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.



2 (4)
BESLUT

 
Datum
2021-01-22
 

Ärendenummer
213-168-2021
 

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Länsstyrelsen meddelade den 23 november 2020 föreskrifter (07FS 2020:12) om 
förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att 
motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Föreskrifterna 
meddelades med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617).

Föreskrifterna i 07FS 2020:12 innebär att allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar med sittande publik inte får samla fler än åtta deltagare. 
Föreskrifterna är en begränsning av 1 § 3 stycket förordningen (2020:114) om 
förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
(förbudsförordningen). Enligt den bestämmelsen får sittande publik uppgå till 
högst 300 deltagare.

Förbudsförordningen upphävdes den 10 januari 2021 då förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(covid-19-förordningen) trädde i kraft.

Enligt 3 kap. 2 § covid-19-förordningen gäller undantaget för sittande publik 
fortfarande, dvs högst 300 deltagare. Länsstyrelsen får enligt 3 kap. 4 § covid-19-
förordningen begränsa detta undantag ytterligare.

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.

Remittering
Länsstyrelsen har gett Smittskyddsläkaren i Kronoberg och 
Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över förslag till föreskrifter. 

Smittskyddsläkaren i Kronoberg är positiv till Länsstyrelsens förslag och anför att 
det epidemiologiska läget och smittspridningen av covid-19 i Kronoberg får 
avgöra om föreskriften kan upphävas tidigare än 30 september 2021.

Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget med följande kommentar. 
Föreskrifternas giltighetstid bör begränsas till den 31 mars 2021.

MOTIVERING TILL BESLUTET
De nya föreskrifterna har samma innebörd som 07FS 2020:12. Undantaget för 
sittande publik är alltjämt begränsat till åtta. 

Anledningen till de nya föreskrifterna är att Länsstyrelsens bemyndigande nu 
finns i covid-19-förordningen. Dessutom har undantaget för sittande publik 
flyttats dit. Det är därför nödvändigt att Länsstyrelsen meddelar nya föreskrifter 
med stöd av covid-19-förordningen.

Smittskyddsläkaren i Kronoberg är positiv till Länsstyrelsens föreskrifter. 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget.
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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. 

Folkhälsomyndigheten anser att föreskrifternas giltighetstid bör begränsas till den 
31 mars 2021. Mot bakgrund av det osäkra smittläget i landet anser länsstyrelsen 
att föreskrifterna ska gälla från och med den 23 januari 2021 och tills vidare, dock 
som längst till och med den 30 september 2021. Länsstyrelsen kommer löpande 
att ompröva föreskrifterna.

Länsstyrelsens beslutar även att föreskrifterna 07FS 2020:12 ska upphöra att gälla 
den 23 januari 2021.

KONSEKVENSUTREDNING
I samband med att 07FS 2020:12 meddelades den 23 november gjordes en 
konsekvensutredning som remitterades till berörda i enlighet med 4 § 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Mot 
bakgrund av att nu aktuella föreskrifter har samma innebörd har Länsstyrelsen 
bedömt att ingen ny konsekvensutredning behöver göras enligt 5 § förordningen 
om konsekvensutredning vid regelgivning.

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Enligt 3 kap. 1 § första stycket covid-19-förordningen ska den som anordnar en 
sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av 
ordningslagen (1993:1617), begränsa antalet deltagare till högst åtta. Enligt andra 
stycket får dock en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med 
anledning av dödsfall ha högst 20 deltagare.

Enligt 3 kap. 2 § första stycket covid-19-förordningen får antalet deltagare vid en 
allmän sammankomst eller offentlig tillställning, trots kravet enligt 1 § på 
begränsning av antalet deltagare, uppgå till högst 300 under förutsättning att

1. var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd 
till andra deltagare, och

2. det även i övrigt ges förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet 
till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.

Enligt andra stycket får två deltagare som är i sällskap med varandra anvisas 
sittplatser närmare än en meter från varandra.

Enligt 3 kap. 4 § covid-19-förordningen får länsstyrelsen, 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 §.
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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.

KOPIA TILL
Smittskyddsläkaren i Kronoberg

Folkhälsomyndigheten

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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