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Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden 5 februari–
25 februari 2021 till protokollet. 

Sammanfattning 

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 5 februari till och med 
25 februari 2021: 

1. Ordförandebeslut om yttrande över remiss Ändringar i 
begränsningsförordningen 

2. Protokoll från krisledningsnämnden 2021-02-05 
3. Minnesanteckningar och bilaga landsbygdsberedningen 2021-02-03 
4. Protokoll och bilagor Funktionsrättsrådet 2021-02-05 
5. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2021-01-20 
6. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2021-02-17 

Datum:  
2021-02-26  

Kommunledningskontoret  
 
 
Handläggare:  
Niska Lars 
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Yt trande över remiss PM Ändringar i
begränsningsförordningen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. att avge yttrande till socialdepartementet enligt bilaga 1.

Ärendet

Socialdepartementet skickade 17 februari 2021 ut remiss av promemorian Ändringar i
begränsningsförordningen men begäran av svar senast den 26 februari 2021. I
promemorian föreslås ändringar i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen).
Förslagen innebär nya begränsningar för verksamheter som i dag inte omfattas av
begränsningsförordningen.

Föredragning

Kommunledningskontoret har berett remissen under gällande förutsättningar.

Uppsala ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i promemorian.

Uppsala kommun ser emellertid att det finns anledning att göra undantag för
sammankomster som sker i särskilda anläggningar avsedda för sammankomster för
kultur- och idrottsändamål. Skälen utvecklas mer i bifogat yttrande.

På grund av den korta remisstiden blir beslutet brådskande och fattas därför av
ordförande enligt delegationsordningens punkt 6.1.1. Kommunstyrelsens
arbetsutskott informerades om innehållet i yttrandet innan beslut fattades.

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer:
Ordförandebeslut 2021-02-25 KSN-2021-00576

28959

Socialdepartementet

Handläggare:

Hannes Vidmark

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Beslutsunderlag 

 Yttrande från Uppsala kommun daterat 25 februari 2021 

 Remiss av promemorian Ändringar i begränsningsförordningen 

 

Uppsala, dag som ovan 

 

 

Erik Pelling (S) 

Ordförande i kommunstyrelsen 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 
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Yttrande över remiss PM Ändringar i 
begränsningsförordningen  
Regeringen har överlämnat promemorian Ändringar i begränsningsförordningen till 

Uppsala kommun för yttrande.  

Uppsala ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i promemorian.  

Uppsala kommun ser emellertid att det finns anledning att göra undantag för 

sammankomster som sker i särskilda anläggningar avsedda för sammankomster för 

kultur- och idrottsändamål. Skälen utvecklas nedan. 

I övrigt anser Uppsala kommun att förslagen är bra. Det är välkommet att fler typer av 

verksamheter får ett tydligare regelverk att förhålla sig till.  

Anläggningar byggda för sammankomster 

I promemorian redogörs för de begränsningar på bland annat kultur- och idrottsliv som 

pandemin medfört. Uppsala kommun delar den bilden. Av promemorian framgår att 

ett syfte med förslagen är att behov av begränsningar ska bli mer träffsäkra. Den breda 

definitionen av vad som är sammankomster innebär att det inte tas tillräcklig hänsyn 

till att aktiviteter och verksamheter har vitt skilda förutsättningar att arbeta med 

smittskyddsåtgärder.  

Regeringen föreslår att marknadsplatser och nöjesparker undantas från 

bestämmelserna i 3 kap. om deltagarbegränsningar. Uppsala kommun ser att det finns 

behov att överväga fler undantag av det slaget. 

De regionala begräsningar för sammankomster på åtta personer som varit gällande en 

längre tid har, enligt Uppsala kommuns uppfattning, slagit oproportionerligt hårt mot 

vissa verksamheter som till exempel vissa teatrar och idrottsarenor. Att bara titta på 

Kommunstyrelsen  Datum: Diarienummer: 
 2021-02-25 KSN-2021-00576 

  
Handläggare:  

Hannes Vidmark 

 

Socialdepartementet 
s.remissvar@regeringskansliet.se   
 
Ert dnr:  S2021/01524 
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antalet människor som kan accepteras för en sammankomst är inte tillräckligt 

träffsäkert. Det gäller oavsett om den sker utomhus eller inomhus. Större hänsyn 

behöver tas till var och på vilket sätt sammankomsten sker. 

Det är skillnad på en sammankomst som sker i en anläggning byggd och inrättad för 

sittande publik och på en sammankomst som sker på andra platser, ibland 

provisoriska eller tillfälliga. I en anläggning uppförd för sittande publik finns oftast 

mycket goda möjligheter att förebygga och följa upp trängsel. Det finns dessutom en 

tydligt angiven ansvarig för åtgärderna.  

Uppsala kommun föreslår därför anläggningar byggda och avsedda för 

sammankomster, som drivs som näringsverksamhet och som har fast inredning för 

sittande publik, ska undantas från reglerna om deltagarbegränsning i 3 kap. 

Sammankomster i den typen av anläggningar bör i stället regleras på motsvarande sätt 

som till exempel nöjesparker. Exempel på sådana anläggningar är biografsalonger, 

teatrar och större idrottsarenor.  

Alternativt kan ytterligare en kategori införas i 2 §: 

2b. X2b deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus i anläggningar 
byggda och avsedda för sammankomster, som drivs som näringsverksamhet och som har fast 

inredning för sittande publik och deltagarna anvisas en sittplats,  

 

Likartad reglering för offentliga och privata anläggningar 

Många kommuner har följt regeringens uppmaning att hålla icke nödvändig 

verksamhet stängd. En effekt av offentligt driven verksamhet har hållit stängd är att 

privat drivna anläggningar, till exempel simhallar, har fått ett ökat tryck av besökare. 

En annan effekt är att aktiviteter för vuxna som drivits av kommun eller av föreningar i 

kommunala anläggningar har hållit stängd, medan det fortfarande varit möjligt att 

boka till exempel träning på privata anläggningar. Det kan inte uteslutas att det skapat 

skillnader i tillgänglighet, till exempel för människor med olika ekonomiska 

förutsättningar. De föreslagna förändringarna möjliggör att offentligt drivna och privat 

drivna anläggningar får samma förutsättningar för öppethållande på ett ur 

smittskyddssynpunkt säkert sätt. 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Erik Pelling Lars Niska 

Ordförande Sekreterare 
 



Promemoria  
 

Ändringar i begränsningsförordningen   

 
 

Socialdepartementet 

S2021/01524 

 

 

 

Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorian föreslås ändringar i förordningen (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

(begränsningsförordningen). Förslagen innebär nya begränsningar för 

verksamheter som i dag inte omfattas av begränsningsförordningen. 

Museer och konsthallar ska omfattas av liknande krav på 

smittskyddsåtgärder som i dag gäller för platser för fritidsverksamhet. Nya 

krav på smittskyddsåtgärder införs för nöjesparker, djurparker, temaparker 

och liknande anläggningar. Folkhälsomyndigheten föreslås få meddela 

ytterligare föreskrifter om sådana smittskyddsåtgärder.  

Vidare föreslås att kommuner ska få ett bemyndigande att meddela 

föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 

någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. 

Det föreslås också förtydliganden i förordningen vad gäller 

badanläggningar samt upplåtelse och användning av lokaler för borgerliga 

begravningsceremonier. 

Därutöver föreslås ett nytt regelverk som innebär att den som anordnar 

en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska vidta olika 

smittskyddsåtgärder. Regelverket föreslås träda i kraft så snart smittläget 

tillåter det. Syftet med att nu remittera dessa förslag är att när smittläget 

tillåter det ha beredningsunderlag för att snabbt kunna införa det nya 

regelverket. Folkhälsomyndigheten föreslås få möjlighet att meddela 

ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärderna. Det föreslås också nya 

begränsningar om maximalt antal tillåtna deltagare där det tas hänsyn till 

om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus, inomhus med 

sittande publik eller utomhus. Det införs vidare en särskild bestämmelse 

om antal tillåtna idrottsutövare vid motionslopp och liknande 

idrottstävlingar. Bemyndigandet att meddela föreskrifter om att i ett län 

sänka antalet tillåtna deltagare flyttas från länsstyrelsen till 

Folkhälsomyndigheten. I promemorian görs bedömningen att 

bestämmelserna om högsta tillåtna antal deltagare bör justeras efter det 

epidemiologiska läget och tas bort så snart de inte längre är nödvändiga 

för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det föreslås också att 

marknader och stadigvarande tivolinöjen som är offentliga tillställningar 

inte ska omfattas av förordningens bestämmelser om begränsning av 



allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utan att dessa 

verksamheter ska regleras särskilt. 

Ändringarna som innebär nya begränsningar för vissa verksamheter, 

bemyndigandet till kommunerna att meddela föreskrifter om förbud mot 

att vistas på en särskilt angiven plats, samt förtydligandena vad gäller 

badanläggningar och borgerliga begravningsceremonier föreslås träda i 

kraft den 11 mars 2021. Äldre föreskrifter ska dock fortfarande gälla för 

ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet. 

Ändringarna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

föreslås träda i kraft så snart smittläget tillåter det.
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 1 §, rubriken till 4 kap. och 

rubrikerna närmast före 4 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., en ny paragraf, 4 kap. 3 §, 

och närmast före 4 kap. 3 § en ny rubrik av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 

2 §1  

Denna förordning är meddelad med stöd av 

– 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1, 2 och 

4 §§, 

– 8 § första stycket samma lag i 

fråga om 4 kap. 1 och 2 §§, 

– 8 § första stycket samma lag i 

fråga om 4 kap. 1–3 §§, 

– 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1–3 §§, 

– 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§, 

– 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1–3 §§, 

 – 13 § första stycket samma lag 

i fråga om 8 kap. 1 § första 

stycket, 

– 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om 

punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna, 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

 

4 kap. Platser för fritids-

verksamhet 

 

Gym- och sportanläggningar och 

badhus 

4 kap. Platser för fritids- och 

kulturverksamhet 

 

Gym- och sportanläggningar, 

badanläggningar, museer och 

konsthallar 

 

1 § 

Den som bedriver verksamhet som 

är öppen för allmänheten i form av 

en gym- eller sportanläggning eller 

ett badhus, ska 

Den som bedriver verksamhet som 

är öppen för allmänheten i form av 

en gym- eller sportanläggning, en 

 

1 Senaste lydelse 2021:114. 
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badanläggning, ett museum eller en 

konsthall, ska 

1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt 

som är säkert från smittskyddssynpunkt,  

2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen 

utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt 

att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och  

3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt 

områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten 

disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. 

 

 

Bemyndigande Nöjesparker 

2 § 

Folkhälsomyndigheten får meddela 

1. ytterligare föreskrifter om 

kraven på smittskyddsåtgärder 

enligt 1 §, och 

2. föreskrifter om andra åtgärder 

för att förhindra smittspridning i 

sådan verksamhet som avses i 1 §. 

Den som bedriver verksamhet som 

är öppen för allmänheten i form av 

en nöjespark, djurpark, temapark 

eller liknande anläggning ska 

1. begränsa antalet besökare 

inom anläggningsområdet på ett 

sådant sätt som är säkert från 

smittskyddssynpunkt,  

2. utforma verksamheten på ett 

sådant sätt att trängsel undviks och 

att besökare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd 

från varandra, och  

3. se till att in- och utpassage till 

anläggningsområdet och verk-

samhetslokaler, samt till av-

gränsade områden och utrymmen 

utomhus, kan ske på ett sådant sätt 

att trängsel undviks. 

 

 Bemyndigande 

3 § 

Folkhälsomyndigheten får meddela 

1. ytterligare föreskrifter om 

kraven på smittskyddsåtgärder 

enligt 1 och 2 §§, och  

2. föreskrifter om andra åtgärder 

för att förhindra smittspridning i 

sådana verksamheter som avses i 1 

och 2 §§.  

6 kap. 

1 § 

Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, 

använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett 
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utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat 

sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller 

utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare. 

 Med en tillställning eller någon 

annan liknande privat 

sammankomst avses inte en 

begravningsceremoni. 

I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den 

lagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver 

ett serveringsställe som omfattas av samma lag och anslutande 

föreskrifter ansvarar för att vidta. 

 

 

8 kap. Förbud mot att vistas på 

vissa särskilt angivna platser 

1 § 

En kommun får meddela 

föreskrifter om förbud mot att 

vistas i en park, på en badplats eller 

på någon annan liknande särskilt 

angiven plats, om det på platsen 

finns en påtaglig risk för trängsel. 

I 13 § lagen (2021:4) om 

särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19 finns ytterligare 

bestämmelser om sådana 

föreskrifter. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn 

som har inletts före ikraftträdandet. 
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2.2 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap 1–4 §§ och rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 3 

och 4 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 5 och 6 §§, och närmast 

före 3 kap. 2 och 5 §§ nya rubriker av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 

2 §1  

Denna förordning är meddelad med stöd av 

– 7 § första stycket lagen 

(2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19 

i fråga om 3 kap. 1, 2 och 4 §§, 

– 7 § första stycket lagen 

(2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19 

i fråga om 3 kap. 1–3 och 5–6 §§, 

– 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1–3 §§, 

– 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1–3 §§, 

– 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§, 

– 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1–3 §§, 

– 13 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1 § första stycket, 

– 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om 

punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna, 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

3 kap. 
Krav på deltagarbegränsning Tillämpningsområde 

1 § 

Den som anordnar en sådan allmän 

sammankomst eller offentlig 

tillställning som omfattas av 

ordningslagen (1993:1617), ska 

begränsa antalet deltagare till 

högst åtta. 

 

En allmän sammankomst som 

hålls för religionsutövning med 

anledning av dödsfall, får dock ha 

högst 20 deltagare. 

Bestämmelserna i detta kapitel 

tillämpas på sådana allmänna 

sammankomster och offentliga 

tillställningar som omfattas av 

ordningslagen (1993:1617), om 

inte annat följer av andra eller 

tredje stycket. 

För stadigvarande tivolinöjen 

som omfattas av 2 kap. 3 § första 

stycket 3 ordningslagen tillämpas 

endast 4 § i detta kapitel samt 

 

1 Senaste lydelse 2021:xxx. 
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bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ 

om nöjesparker.  

För sådana marknader som 

omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 

4 ordningslagen tillämpas endast 

4 § i detta kapitel samt 

bestämmelserna i 5 kap. 1 och 3 §§ 

om handelsplatser.  

 

 Krav på deltagarbegränsning 

2 § 

Trots kravet enligt 1 § på 

begränsning av antalet deltagare, 

får antalet deltagare vid en allmän 

sammankomst eller offentlig 

tillställning 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. 

Två deltagare som är i sällskap 

med varandra får anvisas 

sittplatser närmare än en meter 

från varandra. 

Den som anordnar en allmän 

sammankomst eller offentlig 

tillställning ska begränsa antalet 

deltagare i lokaler och avgränsade 

områden eller utrymmen utomhus 

som anordnaren disponerar på ett 

sätt som är säkert från 

smittskyddssynpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet deltagare vid en allmän 

sammankomst eller offentlig 

tillställning får dock högst uppgå 

till  

1. X1 deltagare om samman-

komsten eller tillställningen 

anordnas inomhus, 

2. X2 deltagare om samman-

komsten eller tillställningen 

anordnas inomhus och deltagarna 

anvisas en sittplats, och 

3. X3 deltagare om samman-

komsten eller tillställningen 

anordnas utomhus. 

För idrottstävlingar utomhus i 

form av motionslopp eller liknande 

gäller inte andra stycket 3. Vid 

sådana tillställningar får i stället 

antalet idrottsutövare uppgå till 

högst X4. 
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En allmän sammankomst som 

hålls för religionsutövning med 

anledning av dödsfall får oavsett 

kraven i första och andra stycket 

alltid hållas med minst 20 

deltagare. 

 
Underrättelse om beslut i enskilda 
fall 

Krav på smittskyddsåtgärder 

3 § 

Om länsstyrelsen i ett enskilt fall 

har beslutat att begränsa en allmän 

sammankomst eller offentlig 

tillställning enligt 16 § lagen 

(2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19, 

ska länsstyrelsen omedelbart 

underrätta Polismyndigheten om 

beslutet. 

Den som anordnar en allmän 

sammankomst eller offentlig 

tillställning ska, utöver vad som 

anges i 2 §, 

1. utforma lokaler samt 

områden och utrymmen utomhus 

som anordnaren disponerar på ett 

sådant sätt att trängsel undviks 

och att deltagare kan hålla ett 

från smittskyddssynpunkt säkert 

avstånd från varandra, och 

2. se till att in- och utpassage 

till lokaler samt områden och 

utrymmen utomhus kan ske på ett 

sådant sätt att trängsel undviks. 

 
Bemyndigande Underrättelse om beslut i enskilda 

fall 

4 § 

Länsstyrelsen får, efter att ha gett 

smittskyddsläkaren och Folkhälso-

myndigheten 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 §. 

Om länsstyrelsen i ett enskilt fall 

har beslutat att begränsa en allmän 

sammankomst eller offentlig 

tillställning enligt 16 § lagen 

(2021:4) om särskilda be-

gränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19, 

ska länsstyrelsen omedelbart 

underrätta Polismyndigheten om 

beslutet.  

 

 

 Bemyndigande 

5 § 

Folkhälsomyndigheten får meddela  

1. ytterligare föreskrifter om 

kraven på deltagarbegränsning 

enligt 2 § första stycket och om 

andra smittskyddsåtgärder enligt 

3 §, och  
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2. föreskrifter om andra åtgärder 

för att förhindra smittspridning vid 

allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar.  

 

 6 § 

Folkhälsomyndigheten får meddela 

föreskrifter om att antalet 

deltagare vid en allmän 

sammankomst eller offentlig 

tillställning inom ett län ska vara 

lägre än vad som anges i 2 § andra 

eller tredje stycket. Sådana 

föreskrifter får inte innebära att 

allmänna sammankomster eller 

offentliga tillställningar inte får 

hållas. 

Innan Folkhälsomyndigheten 

beslutar om föreskrifter enligt 

första stycket ska 

Folkhälsomyndigheten ge berörd 

smittskyddsläkare och länsstyrelse 

tillfälle att yttra sig.  

                       

1. Denna förordning träder i kraft den X 2021. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn 

som har inletts före ikraftträdandet. 
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3 Behov av fler åtgärder med stöd av 

covid-19-lagen 

Åtgärder har vidtagits 

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) trädde i kraft den 10 januari 2021. 

Lagen ger det allmänna möjlighet att vidta åtgärder för att motverka 

trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

särskilda begränsningar avseende vissa verksamheter och platser som 

omfattas av lagen. 

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) trädde i 

kraft samtidigt som covid-19-lagen. Förordningen innebär att olika typer 

av smittskyddsåtgärder ska vidtas vid allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar, på gym- och sportanläggningar, badhus, 

handelsplatser och vid användning och upplåtelse av lokaler, områden och 

utrymmen för tillställningar och liknande privata sammankomster. 

Regeringen och ansvariga förvaltningsmyndigheter har därutöver, såväl 

innan covid-19-lagen trädde i kraft som efter, vidtagit ett stort antal 

åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen covid-19. Några 

exempel på åtgärder som nyligen vidtagits är att regeringen har förbjudit 

alkoholförsäljning efter kl. 20.00 t.o.m. den 28 februari 2021. Regeringen 

har vädjat till kommuner och regioner att hålla verksamhet som 

allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd t.o.m. den 

21 februari 2021. Idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga 

födda 2002 eller senare, såväl utomhus som inomhus, är undantagna från 

regeringens vädjan. 

Ett stort antal statliga myndigheter har fått i uppdrag att vidta ytterligare 

åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. Enligt 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör var och en begränsa nya nära 

kontakter genom att endast umgås med de personer som man normalt 

träffar. Personer födda 2004 eller tidigare bör använda munskydd i 

kollektivtrafiken under tider då trängsel ofta förekommer. Sedan början av 

pandemin gäller grundläggande allmänna råd om att bl.a. stanna hemma 

vid symtom på sjukdomen covid-19, tvätta händerna ofta och noggrant, 

hålla avstånd till andra människor och om möjligt arbeta hemifrån.  

Nuvarande smittläge är fortfarande mycket allvarligt 

Efter en kraftigt ökad smittspridning under vintern har smittspridningen 

under de första veckorna under 2021 gått ner något. Vecka 6 rapporterades 

att incidensen över 14 dagar (vecka 4 och 5 sammanlagt) nationellt var 390 

fall per 100 000 invånare. Smittspridningen ligger dock fortsatt på en 

mycket hög nivå i samhället och är således även fortsättningsvis ett 

allvarligt hot mot den svenska befolkningen. Erfarenheterna från 
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pandemin, både i Sverige och andra länder, visar att det finns en risk för 

att smittspridningen tilltar på nytt. Det är angeläget att det finns en 

beredskap för att hantera ett försämrat epidemiologiskt läge i form av en 

tredje våg under våren 2021.  

Situationen kompliceras vidare av den brittiska varianten av viruset som 

orsakar sjukdomen covid-19 (SARS-CoV-2 B.1.1.7) och som kan ha en 

högre smittsamhet. I Västerbotten pågår för närvarande ett utbrott kopplat 

till en större arbetsplats där varianten har identifierats. Det finns farhågor 

om att en spridning av denna virusvariant, eller andra nya varianter, skulle 

kunna medföra en ökad spridningstakt. Under vecka 5 undersöktes prover 

från regionerna Gävleborg, Västmanland, Västra Götaland och Skåne med 

en riktad typnings-PCR för att hitta misstänkt förekomst av den brittiska 

varianten. Mellan 9 och 20 procent av de positiva testerna indikerade 

misstänkt förekomst av den brittiska varianten. För att säkerställa att nya 

virusvarianter inte förs in i Sverige beslutade regeringen den 3 februari 

2021 att utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test 

för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser 

(förordningen [2020:127] om tillfälligt inreseförbud till Sverige). Syftet är 

att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset 

som har upptäckts i flera länder. Undantag från testkravet finns för bland 

annat personer under 18 år, personer som bor i Sverige och personal inom 

transportsektorn. Testkravet trädde i kraft den 6 februari 2020 och gäller 

t.om. den 31 mars 2021. Sedan den 9 februari 2021 rekommenderar 

Folkhälsomyndigheten även att svenska medborgare och utländska 

medborgare som ingår i någon av de grupper som undantas från kravet på 

negativt test vid inresa till Sverige bör testa sig för sjukdomen covid-19 i 

samband med inresa och testa sig igen fem dagar efter ankomst. Enligt 

Folkhälsomyndigheten bör alla resenärer stanna hemma och undvika nära 

kontakter i sju dagar efter ankomst, oavsett testets provresultat.  

I samband med Folkhälsomyndighetens arbete med uppdraget att 

löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som 

orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver 

(S2020/08831) har myndigheten publicerat en interimsrapport om ett 

möjligt förlopp vid en tredje våg av smitta. Enligt rapporten kan den tredje 

vågen bero på ökade kontakter mellan människor, eller på en kombination 

av ökade kontakter och spridning av en muterad och mer smittsam variant 

av viruset.  

Behov av fler åtgärder 

Även om det scenario som beskrivs ovan inte är en prognos över den 

fortsatta smittspridningen går det inte att bortse från den risk som för 

närvarande föreligger för ökad smittspridning. För att läget inte ska 

förvärras är det därför viktigt att de fysiska kontakterna mellan människor 

begränsas även fortsättningsvis. Utöver att vidmakthålla de åtgärder som 

redan har vidtagits, både i form av bindande föreskrifter och 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, är det 

angeläget att överväga om fler begränsningar behöver införas. I denna 

promemoria föreslås därför krav på smittskyddsåtgärder i sådana 

verksamheter som i dag är oreglerade, exempelvis museum, konsthallar 

och djurparker, men också att kommuner ska ha möjlighet att begränsa 
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      tillträde till vissa platser som allmänheten har tillträde till och där det kan 

förekomma trängsel, såsom parker och badplatser. 

Samtidigt som de krav på deltagarbegränsningar och andra 

smittskyddsåtgärder som följer av begränsningsförordningen är 

nödvändiga för att förhindra spridningen av det virus som orsakar 

sjukdomen covid-19 är det ingen tvekan om att viktiga intressen, såsom 

möjligheterna att demonstrera eller delta i gudstjänster, sammankomster 

för upplysning, meningsyttring eller för framförande av konstnärligt verk, 

fått stå tillbaka under lång tid. I promemorian Särskilda begränsningar för 

att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (S2020/09963) som 

remitterades före införandet av begränsningsförordningen konstaterades 

att smittläget var sådant att det inte var aktuellt att bedriva sådana 

verksamheter som utgör allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar utan krav på smittskyddsåtgärder. Det konstaterades även att 

det framför allt som förberedelse inför ett förbättrat smittläge finns behov 

av att ta fram nya förordningsbestämmelser som tar större hänsyn till 

möjligheterna att bedriva sådana verksamheter på ett sätt som är säkert 

från smittskyddssynpunkt. I den nu aktuella promemorian föreslås därför 

ändringar som på ett bättre sätt tar hänsyn till detta och som möjliggör en 

mer träffsäker reglering när smittläget så tillåter. Den föreslagna 

regleringen möjliggör även att justeringar kan göras när smittläget 

förbättras ytterligare, liksom om smittläget försämras. 

4 Krav på smittskyddsåtgärder för museer 

och konsthallar  

Förslag: Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i 

form av ett museum eller en konsthall ska 

1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt 

som är säkert från smittskyddssynpunkt,  

2. utforma lokaler och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt 

att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och  

3. utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden 

utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.  

Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om kraven 

på smittskyddsåtgärder och föreskrifter om andra åtgärder för att 

förhindra smittspridning i sådana verksamheter. 
 

Skälen för förslaget: Av 5 och 8 §§ i covid-19-lagen framgår att 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om att den som bedriver verksamhet i form av t.ex. en gym- 

eller sportanläggning, ett badhus, ett museum, en djurpark eller annan plats 

för fritids- och kulturverksamhet som är öppen för allmänheten ska vidta 

smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på 

begränsningar av antalet besökare, begränsning av öppettider, eller andra 

åtgärder för att förhindra smittspridning.  
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Av 2 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. framgår 

att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga 

åtgärder för att undvika spridning av sjukdomen covid-19 och att det är 

särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. I de allmänna råden 

anges att åtgärder för att undvika smittspridning t.ex. kan vara att möblera 

om eller på annat sätt undvika trängsel och bestämma ett maximalt antal 

personer som får vistas samtidigt i lokalen.  

Den följsamhet som finns när det gäller Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och allmänna råd riskerar att minska över tid samtidigt 

som viruset som orsakar sjukdomen covid-19 fortsätter att utgöra ett 

allvarligt hot mot befolkningen. I promemorian Särskilda begränsningar 

för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 gjordes bedömningen 

att det för att förhindra smittspridning är nödvändigt att anta regler som 

förhindrar trängsel bl.a. i inomhusmiljöer. Av dessa skäl infördes i 

begränsningsförordningen föreskrifter om att den som bedriver 

verksamhet i form av en gym- eller sportanläggning eller ett badhus ska 

begränsa antalet besökare på ett sätt som är säkert från 

smittskyddssynpunkt. Lokaler och tillhörande områden utomhus ska 

utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks. Den som driver 

verksamheten ska också se till att besökare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra samt utforma in- och 

utpassage till lokaler och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt 

att trängsel undviks. Folkhälsomyndigheten har bemyndigats att meddela 

föreskrifter om sådana smittskyddsåtgärder.  

Regeringen har sedan den 18 december 2020 vädjat till regioner och 

kommuner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som 

inte är nödvändig stängd. Vädjan gäller fram och med den 21 februari 

2021. Regeringen har en dialog med Folkhälsomyndigheten om denna 

vädjan behöver förlängas ytterligare. Med hänsyn till regeringens vädjan 

och för att inte bidra till smittspridning har många av landets museer hållit 

sin publika verksamhet helt stängd. Några bindande krav på 

smittskyddsåtgärder finns dock inte för museer, trots att museer är platser 

där många för varandra okända människor kan komma i fysisk kontakt 

med varandra på en begränsad yta och där trängsel kan uppstå. Samtidigt 

har museerna goda förutsättningar att anpassa sin publika verksamhet på 

ett sådant sätt att den kan bedrivas på ett från smittskyddssynpunkt säkert 

sätt. Det finns upparbetade rutiner hos många museer att begränsa antalet 

besökare och se till att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt 

säkert avstånd från varandra. För att möjliggöra att museer ska kunna 

bedriva publik verksamhet på ett smittsäkert sätt bör det införas krav på 

att den som bedriver verksamheten ska vidta smittskyddsåtgärder på 

samma sätt som gäller för gym- och sportanläggningar samt badhus. 

Sådana krav kan påverka förutsättningarna för att bedriva vissa former 

av näringsverksamhet och kan utgöra ingrepp i regeringsformens och 

Europakonventionens bestämmelser om t.ex. egendomsskydd och 

näringsfrihet. En förutsättning för sådana ingrepp är att de görs i det 

allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och enligt 

folkrättens allmänna grundsatser. Sådana ingrepp ska beakta 

proportionalitetsprincipen. Skydd för liv och hälsa är ett sådant allmänt 

intresse som motiverar ett sådant ingrepp. De begränsningar som föreslås 
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      i fråga om museer och konsthallar bedöms också som nödvändiga med 

hänsyn till den pågående pandemin. Åtgärderna är effektiva från 

smittskyddssynpunkt och rimliga för att motverka trängsel. De negativa 

effekter i förhållande till egendomsskydd och näringsfrihet som kan 

uppkomma till följd av begränsningarna bedöms därmed inte gå utöver det 

som de föreslagna bestämmelserna ytterst syftar till, nämligen att skydda 

enskildas liv och hälsa. Det bedöms inte heller finnas något alternativt sätt 

till mindre ingripande åtgärder som samtidigt skulle ge nödvändiga 

möjligheter att förhindra smittspridning. Kravet på smittskyddsåtgärder 

får därför anses vara förenligt med bestämmelserna om egendomsskydd 

och näringsfrihet i regeringsformen och Europakonventionen. Vilka 

smittskyddsåtgärder som bedöms som lämpliga i förhållande till 

nuvarande smittläge behandlas nedan. Lagstöd för förslaget finns som 

beskrivits ovan i covid-19-lagen. Begränsningarna ifråga får aldrig gå 

utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett 

begränsningarna ifråga, och de beslutade begränsningarna ska upphöra så 

snart som möjligt som smittspridningen medger det. I de fall som 

myndigheter beslutar konkreta krav i form av myndighetsföreskrifter etc. 

ska dessa beakta proportionalitetsprincipen och konsekvenserna ska 

analyseras och dokumenteras i en konsekvensutredning.  

Med museum avses enligt 2 § museilagen (2017:563) en institution som 

är öppen för allmänheten och som ställer ut materiella och immateriella 

vittnesbörd om människan och människans omvärld. För att en institution 

ska betraktas som ett museum krävs någon form av öppen, publik 

verksamhet som innefattar förmedling och även ett arbete med samlingar 

av något slag som bl.a. förvärvas och bevaras (se prop. 2016/17:116 s. 36, 

93, 95 och 198). Utanför begreppet museum faller sådan utställnings-

verksamhet som bedrivs i konsthallar. I framför allt många kommuner 

förekommer det att en konsthall och ett museum bedrivs i direkt anslutning 

till varandra. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka lokaler som tillhör 

museet och vilka som tillhör konsthallen. Konsthallar är på samma sätt 

som museer platser där det kan uppstå trängsel mellan människor. Det 

framstår inte som motiverat att museer och konsthallar, som i sin 

utställningsverksamhet uppvisar stora likheter, regleras på olika sätt. 

Konsthallar är en plats för fritids- eller kulturverksamhet och omfattas 

därför av bemyndigandet i 8 § första stycket i covid-19-lagen.  

Det föreslås därför att det ska införas krav på att den som bedriver 

verksamhet som är öppen för allmänheten i form av ett museum eller en 

konsthall ska begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på 

ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Lokaler och tillhörande 

områden utomhus ska utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och 

att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från 

varandra. In- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus 

ska utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks. Att lokaler, områden 

och in- och utpassage ska vara utformade så att trängsel undviks och att 

besökare ska kunna hålla från smittskyddssynpunkt säkra avstånd från 

varandra innebär t.ex. att möbler och annan inredning ska placeras så att 

framkomligheten är god och även att inredning kan behöva tas bort.  

Folkhälsomyndigheten bör få ett bemyndigande att meddela ytterligare 

föreskrifter om dessa krav och om åtgärder för att förhindra 

smittspridning. Med stöd av bemyndigandet kan Folkhälsomyndigheten 
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t.ex. ange grunder för hur ett högsta antal besökare bör bestämmas, på 

liknande sätt som gjorts för bl.a. gym- och sportanläggningar, badhus och 

handelsplatser.  

Regleringen innebär att länsstyrelserna kommer utöva tillsyn över 

museer och konsthallar. Länsstyrelsen har möjlighet att vidta 

tillsynsåtgärder i form av beslut om förelägganden, som får förenas med 

vite, i de fall som en verksamhetsutövare inte följer bestämmelserna. 

Förutom att säkerställa att bestämmelserna följs, innebär tillsynen också 

att möjligheterna att följa anpassningen till regelverket förbättras i 

förhållande till nuvarande situation.  

5 Krav på smittskyddsåtgärder för 

nöjesparker, djurparker, temaparker och 

liknande anläggningar 

Förslag: Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten 

i form av en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning 

ska 

1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sådant 

sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,  

2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att 

besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från 

varandra, och  

3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och 

verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen 

utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks 

Folkhälsomyndigheten ska få meddela ytterligare föreskrifter om 

smittskyddsåtgärder för nöjesparker, djurparker, temaparker och 

liknande anläggningar. 

 

Skälen för förslaget: Enligt 8 § första stycket covid-19-lagen får 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela 

föreskrifter om att den som bedriver verksamhet i form av platser för 

fritids- och kulturverksamhet som är öppna för allmänheten ska vidta 

smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på 

begränsningar av antalet besökare, begränsning av öppettider, eller andra 

åtgärder för att förhindra smittspridning.  

Nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar 

omfattas i dag antingen inte av några krav på smittskyddsåtgärder eller 

bara delvis av bestämmelserna i begränsningsförordningen för de delar av 

verksamheten som utgör t.ex. allmänna sammankomster, offentliga 

tillställningar och handelsplatser. För serveringsställen i parken gäller de 

bestämmelser om som finns om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Trängsel och därmed risk för smittspridning kan likväl uppstå på dessa 

platser när många för varandra okända människor befinner sig 

tillsammans. Precis som för andra verksamheter där folksamlingar och 
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      trängsel kan uppstå så är det lämpligt med anpassade och förutsägbara 

regler att förhålla sig till för att på bästa sätt kunna undvika smittspridning 

av sjukdomen covid-19.  

Krav på smittskyddsåtgärder kan påverka förutsättningarna för att 

bedriva vissa former av näringsverksamhet och kan utgöra ingrepp i 

regeringsformens (RF) och Europakonventionens bestämmelser om t.ex. 

egendomsskydd och näringsfrihet. En förutsättning för sådana ingrepp är 

att de görs i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges 

i lag och enligt folkrättens allmänna grundsatser. Sådana ingrepp ska 

beakta proportionalitetsprincipen. Skydd för liv och hälsa är ett sådant 

allmänt intresse som motiverar ett sådant ingrepp. De begränsningar som 

föreslås i fråga om nämnda parker bedöms också som nödvändiga med 

hänsyn till den pågående pandemin. Åtgärderna är effektiva från 

smittskyddssynpunkt och rimliga för att motverka trängsel. De negativa 

effekter i förhållande till egendomsskydd och näringsfrihet som kan 

uppkomma till följd av begränsningarna bedöms därmed inte gå utöver det 

som de föreslagna bestämmelserna ytterst syftar till, nämligen att skydda 

enskildas liv och hälsa. Det bedöms inte heller finnas något alternativt sätt 

till mindre ingripande åtgärder som samtidigt skulle ge nödvändiga 

möjligheter att förhindra smittspridning. Kravet på smittskyddsåtgärder 

får därför anses vara förenligt med bestämmelserna om egendomsskydd 

och näringsfrihet i RF och Europakonventionen. Vilka 

smittskyddsåtgärder som bedöms som lämpliga i förhållande till 

nuvarande smittläge behandlas nedan. Lagstöd för förslaget finns som 

beskrivits ovan i covid-19-lagen. Begränsningarna ifråga får aldrig gå 

utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett 

begränsningarna ifråga, och de beslutade begränsningarna ska upphöra så 

snart som möjligt som smittspridningen medger det. I de fall som 

myndigheter beslutar konkreta krav i form av myndighetsföreskrifter etc. 

ska dessa beakta proportionalitetsprincipen och konsekvenserna ska 

analyseras och dokumenteras i en konsekvensutredning. 

Verksamheten i nämnda parker bedrivs vanligen på en permanent plats 

och bedrivs ofta utomhus på större avgränsade ytor. Risken för 

smittspridning är generellt sett lägre vid utomhusaktiviteter och därför kan 

det från smittspridningssynpunkt vara relevant att beakta risken för 

trängsel baserat på hur många besökare som är samlade totalt sett på en 

viss yta. I dessa parker kommer och går besökare under de ofta långa 

öppettiderna.  

Det föreslås därför att den som bedriver verksamhet som är öppen för 

allmänheten i form av en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande 

anläggning ska begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett 

sådant sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt, utforma verksamheten 

på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och se till att in- och 

utpassage till anläggningsområdet samt till verksamhetslokaler och till 

avgränsade områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att 

trängsel undviks. I sak är det fråga om samma typ av smittskyddsåtgärder 

som i dag gäller för platser för fritidsverksamhet. 

Vidare föreslås att Folkhälsomyndigheten får ett bemyndigande att 

meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärderna. Med stöd av 

bemyndigandet kan Folkhälsomyndigheten t.ex. ange grunder för hur ett 
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högsta antal besökare bör bestämmas och krav på att utforma områden 

utomhus så att trängsel undviks. Bemyndigandet för 

Folkhälsomyndigheten bör utformas på motsvarande sätt som för andra 

platser för fritidsverksamhet. Det betyder att föreskrifterna bör gälla att 

antalet besökare i parken bör begränsas på ett sätt är säkert från 

smittskyddssynpunkt, att verksamheten i parken bör utformas på ett sådant 

sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra och att se till att in- och 

utpassage till parken kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. 

Regleringen av nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande 

anläggningar innebär att länsstyrelserna kommer utöva tillsyn och att det 

finns möjlighet att vidta åtgärder i form av beslut om förelägganden, som 

får förenas med vite, i de fall som en verksamhetsutövare inte följer 

bestämmelserna. Förutom att säkerställa att bestämmelserna följs, innebär 

tillsynen också att möjligheterna att följa anpassningen till regelverket 

förbättras i förhållande till nuvarande situation. 

Inom t.ex. nöjesparker förekommer det att det anordnas allmänna 

sammankomster, t.ex. i form av teaterföreställningar eller konserter, eller 

offentliga tillställningar. Delar av en nöjespark kan exempelvis vara ett 

tivolinöje som enligt ordningslagen är en offentlig tillställning. Det 

förekommer normalt även handelsplatser och serveringsställen i sådana 

parker. Dessa verksamheter omfattas av 3 kap. och 5 kap. 

begränsningsförordningen respektive regleringen som meddelats med stöd 

av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. Den nya regleringen som nu föreslås innebär ingen 

förändring av dessa regelverk. Som anges i avsnitt 10.8 föreslås, när 

smittläget tillåter, att stadigvarande tivolinöjen ska omfattas av 

begränsningsförordningens bestämmelser om nöjesparker och inte 

förordningens bestämmelser om offentliga tillställningar. 

6 Förbud mot att vistas på vissa särskilt 

angivna platser 

Förslag: En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas 

i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 

plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
 

Skälen för förslaget: Enligt 13 § covid-19-lagen får regeringen eller 

den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud 

mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 

särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden 

av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 

riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade 

inskränkningar i enskildas frihet. Den som bryter mot ett sådant förbud 

kan dömas till penningböter (24 § covid-19-lagen). 
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       Enligt regeringsformen är den som är svensk medborgare tillförsäkrad 

frihet att förflytta sig inom riket. Rörelsefriheten får under vissa 

förutsättningar begränsas genom lag (2 kap. 8, 20 och 21 §§ RF). I prop. 

2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag anförs i fråga om 13 § covid-19-

lagen att bestämmelsen innebär att det blir möjligt att genom föreskrifter 

på lägre normgivningsnivå än lag införa förbud mot att vistas på vissa 

platser. Av grundlagen följer att ett sådant förbud inte får omfatta områden 

av sådan omfattning att förbudet skulle innebära en inskränkning av 

rörelsefriheten. I bestämmelsen framgår därför uttryckligen att 

föreskrifterna inte får innebära förbud mot att vistas inom områden av 

sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket 

och inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet. Det den sammanlagda effekten av föreskrifterna som ska bedömas 

i förhållande till rörelsefriheten. Även förbud som var för sig framstår som 

väl avvägda kan alltså innebära en inskränkning i rörelsefriheten när de 

bedöms i ett sammanhang. Det är alltså den sammanlagda effekten som är 

avgörande. Det är därför inte möjligt att allmänt uttala sig om huruvida ett 

förbud kan få betydelse för rörelsefriheten när det gäller en viss enskild 

plats. Om det blir aktuellt att meddela föreskrifter som innebär ett förbud 

mot att vistas på en viss plats kommer det dock inte att vara möjligt att 

hålla en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på den plats som 

förbudet avser (s. 55–56). För begränsningar av allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar, se vidare avsnitt 10 i denna promemoria. 

Som beskrivits tidigare i denna promemoria ökade smittspridningen 

kraftigt under hösten 2020 och smittspridningen har under vintern fortsatt 

att ligga på en hög nivå. Trots de många åtgärder som har vidtagits för att 

begränsa spridningen kan det inte uteslutas att smittspridningen kan 

komma att ligga på en hög nivå också under våren. Även om smittläget 

skulle förbättras nationellt kan det inte heller uteslutas att smittspridningen 

fortsatt kan komma att ligga kvar på en högre nivå lokalt eller att lokala 

utbrott med hög smittspridning kan uppstå. En sådan situation, i 

kombination med varmare väder under våren som normalt lockar folk till 

att samlas i t.ex. parker eller på badplatser, kan riskera att förvärra 

smittspridningen ytterligare. Inte minst vårens högtider, som t.ex. Valborg, 

brukar normalt inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra 

allmänna platser. Det är därför angeläget att det allmänna kan vidta 

smittskyddsåtgärder även på platser där det inte finns någon ansvarig 

verksamhetsutövare. 

Det krävs en betydande lokalkännedom för att avgöra var och när det 

finns en påtaglig risk för trängsel (se prop. 2020/21:79 s. 52 och 56). Det 

finns mot denna bakgrund anledning att nyttja covid-19-lagens möjlighet 

att bemyndiga kommunerna att meddela föreskrifter om förbud mot att 

vistas på en viss särskilt angiven plats. Av tydlighetsskäl bör det i 

begränsningsförordningen även införas en upplysning om covid-19-lagens 

bestämmelser om vad sådana föreskrifter får innebära och om kommunens 

skyldighet att ge smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle 

att yttra sig över kommunens förslag. 

Vid framtagandet av föreskrifter bör såväl barnets bästa som eventuella 

konsekvenser för folkhälsan beaktas. Alla aktörer bör kontinuerligt 

genomföra barnrättsliga analyser inför beslut och åtgärder med anledning 

av covid-19. Analyserna ska utgå från barnets rättigheter i enlighet med 
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Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 

och beskriva vilka konsekvenser en avsedd åtgärd kan få för barnets 

rättigheter.  

 

7 Ett förtydligande om badanläggningar 

Förslag: Ordet badhus i förordningen om särskilda begränsningar för 

att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ersätts med ordet 

badanläggning. 
 

Skälen för förslaget: I 4 kap. 1 § begränsningsförordningen finns en 

bestämmelse om att den som bedriver verksamhet i form av ett badhus som 

är öppen för allmänheten ska vidta vissa smittskyddsåtgärder. Avsikten 

med bestämmelsen är att den ska omfatta även sådana anläggningar där 

simbassängen ligger utomhus men där det finns omklädningsrum, duschar, 

bastur och liknande inomhus, se promemorian Särskilda begränsningar för 

att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (S2020/09963). För att 

detta tydligare ska komma till uttryck i förordningstexten bör ordet badhus 

i begränsningsförordningen ersättas med ordet badanläggning. 

8 Ett förtydligande om borgerliga 

begravningar 

Förslag: Det förtydligas i förordningen om särskilda begränsningar för 

att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 att uttrycket tillställning 

eller någon annan liknande privat sammankomst inte avser 

begravningsceremonier. 
 

Skälen för förslaget: I 6 kap. 1 § första stycket begränsnings-

förordningen anges att den som yrkesmässigt använder eller, direkt eller 

indirekt, upplåter en lokal eller ett annat utrymme inomhus för en 

tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, endast får 

använda eller upplåta lokalen eller utrymmet till en sammankomst med 

högst åtta deltagare. Bestämmelsen är meddelad med stöd av 11 § covid-

19-lagen.  

I promemorian med förslaget till denna begränsning anges som exempel 

på sådana privata sammankomster fester med anledning av högtider eller 

födelsedagar och studentfester där huvudsyftet är det sociala umgänget. 

Det anges vidare att bröllopsfester och dopfester omfattas, men inte vigsel- 

eller dopceremonier och begravningar. Avsikten med bestämmelsen är 

således att t.ex. en borgerlig begravning inte ska omfattas av 

begränsningen. En borgerlig begravning skiljer sig från en religiös 

begravning på så vis att den inte är en allmän sammankomst som regleras 

av 3 kap. begränsningsförordningen. 
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      Det har framkommit att det uppfattas som otydligt om borgerliga 

begravningsceremonier omfattas av begränsningen i 6 kap. 1 § första 

stycket eller inte. Bestämmelsen bör därför förtydligas så att det framgår 

att begravningsceremonier inte omfattas av denna reglering. Det sker 

genom att det anges att med tillställning eller någon annan liknande privat 

sammankomst avses inte en begravningsceremoni. 

Även om begravningsceremonier inte omfattas av bestämmelserna i 

begränsningsförordningen gäller för anordnare och deltagare vid sådana 

begravningar emellertid Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 

råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 

2020:12). 

9 Förteckning över 

förvaltningsmyndigheters och 

kommuners föreskrifter 

Bedömning: En myndighet bör få i uppdrag att föra en förteckning över 

föreskrifter som har meddelats av förvaltningsmyndigheter eller 

kommuner med stöd av bemyndiganden i lagen om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 

lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
 

Skälen för bedömningen: Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen innehåller bestämmelser som 

innebär att statliga myndigheter och kommuner kan ges rätt att meddela 

föreskrifter av förhållandevis ingripande slag. I denna promemoria 

föreslås t.ex. att kommuner ska får meddela föreskrifter om förbud mot att 

vistas på särskilt angivna platser, om det på platsen finns en påtaglig risk 

för trängsel. Det är därför angeläget att det finns en samlad bild av vilka 

föreskrifter som har meddelats och hur de olika föreskrifterna förhåller sig 

till varandra. Detta för att regeringen dels vid behov ska kunna vidta 

åtgärder om ingreppen i grundläggande fri- och rättigheter bedöms vara 

för långtgående, dels ska kunna informera riksdagen om aktuella fri- och 

rättighetsinskränkningar om så begärs. Bedömningen är därför att en 

myndighet bör få i uppdrag att föra en förteckning över de föreskrifter som 

förvaltningsmyndigheter och kommuner har meddelat med stöd av 

bemyndiganden i lagen om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19 och lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen och redogöra detta samlat till 

regeringen. 
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10 Allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar 

10.1 Regelverket för allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar bör i nuläget inte 

ändras 

Bedömning: Nuvarande bestämmelser om begränsningar av allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar bör i nuläget inte ändras. 
 

Skälen för bedömningen: Allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar definieras i 2 kap. 1 och 3 §§ ordningslagen (1993:1617).  

 

Med allmänna sammankomster avses enligt 2 kap. 1 § ordningslagen  

– sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för 

överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild 

angelägenhet, 

– föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att 

meddela allmän eller medborgerlig bildning,  

– sammankomster som hålls för religionsutövning,  

– teaterföreställningar,  

– biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att 

framföra konstnärligt verk,  

– andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.  

 

Med offentliga tillställningar avses enligt 2 kap. 3 § ordningslagen 

– tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,  

– danstillställningar,  

– tivolinöjen och festtåg,  

– marknader och mässor,  

– andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster 

eller cirkusföreställningar.  

 

Av 2 kap. 2 § ordningslagen framgår att det som sägs i lagen om 

allmänna sammankomster även gäller cirkusföreställningar. 

Cirkusföreställningar omfattas också av bemyndigandet i 7 § covid-19-

lagen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (se 

prop. 2020/21:79 s. 31). 

För att en sammankomst ska anses som allmän eller en tillställning som 

offentlig, krävs som huvudregel att den anordnas för allmänheten eller att 

allmänheten har tillträde till den.  

Med anledning av den höga smittspridningen av det virus som orsakar 

sjukdomen covid-19 trädde den 12 mars 2020 förordningen (2020:114) om 

förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar (förbudsförordningen) ikraft. Förordningen innehöll 

bestämmelser om att det inte fick hållas några allmänna sammankomster 

eller offentliga tillställningar i Sverige med fler än 500 deltagare. Den 29 

mars 2020 ändrades det högsta antalet tillåtna deltagare till 50. I oktober 
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      2020 infördes undantag från förbudet för vissa allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar som hölls på sådana serveringsställen som 

omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Vidare infördes bl.a. ett undantag för sittande publik, där antalet deltagare 

fick uppgå till högst 300 deltagare under vissa angivna förutsättningar. 

Från den 24 november 2020 gäller att den som anordnar en allmän 

sammankomst eller en offentlig tillställning ska begränsa deltagarantalet 

till högst åtta. Undantag görs för deltagande vid en allmän sammankomst 

för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall där högsta 

tillåtna antal deltagare är 20 och för sittande deltagare som under vissa 

förutsättningar får uppgå till 300.  

Smittspridningen, som innebär en risk för enskildas liv och hälsa, ökade 

kraftigt i december 2020. När covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari 

2021 överfördes därför bestämmelserna i förbudsförordningen i princip 

oförändrade över till begränsningsförordningen. Huvudregeln är således 

fortsatt att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler 

än åtta deltagare är förbjudna, med undantag för sammankomster som 

hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall och för 

sammankomster eller tillställningar med sittande deltagare. Samtliga 

länsstyrelser har dock utnyttjat sitt bemyndigande att sänka deltagartaket 

och beslutat att inte heller sammankomster eller tillställningar med 

sittande publik får ha fler än åtta deltagare.  

Begränsningar av allmänna sammankomster innebär en inskränkning i 

den grundlagsskyddade mötes- och demonstrationsfriheten. Av 

regeringsformen (RF) följer att var och en gentemot det allmänna är 

tillförsäkrad mötes- och demonstrationsfrihet. Denna får under vissa 

förhållanden begränsas. Ett sådant förhållande gäller om begränsningen 

krävs för att motverka farsot. En begränsning av mötes- och 

demonstrationsfriheten för att motverka farsot får göras genom lag eller, 

efter bemyndigande i lag, annan författning. Begränsningen får göras 

endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle och en begränsning får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt 

med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka 

sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av 

folkstyrelsens grundvalar (2 kap. 1, 20, 21 och 24 §§ RF).  
Begränsningar med stöd av covid-19-lagen får endast meddelas om det 

är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är 

försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa (6 § covid-

19-lagen). I detta ligger att begränsningar inte ska gälla längre än vad som 

är absolut nödvändigt och att giltighetstiden omprövas kontinuerligt. 

Föreskrifter som meddelas löpande bör anpassas efter hur omfattande 

smittspridningen är och vägas mot de intressen som ligger till grund för 

berörda verksamheter och aktiviteter. De får inte heller, som angetts ovan, 

vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för 

människors liv och hälsa. 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är ofta 

riskfyllda från smittskyddssynpunkt eftersom de kan innebära att för 

varandra okända personer samlas och tillbringar en längre tid tillsammans 

i varandras fysiska närhet. För många sammankomster och tillställningar 
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är också själva syftet att människor ska komma samman och delta 

tillsammans i ett arrangemang under en bestämd tid på en viss plats. 

Som beskrivs i avsnitt 3 är smittläget fortsatt allvarligt och för att 

smittspridningen inte återigen ska öka kraftigt är det viktigt att de fysiska 

kontakterna människor emellan är fortsatt begränsade i hela landet. Det 

finns flera faktorer som gör att situationen är bekymmersam, däribland 

spridningen av den brittiska varianten av viruset som orsakar sjukdomen 

covid-19. Även en mindre lättnad i de kraftiga begränsningar av 

sammankomster och tillställningar som gällt under vintern riskerar att leda 

till en ökad smittspridning. Mot bakgrund av den redan höga nivån på 

smittspridningen skulle en sådan ytterligare ökning kunna få mycket 

allvarliga följdverkningar, t.ex. på hälso- och sjukvården, effekter som inte 

med säkerhet går att hantera enbart genom att återgå till de tidigare 

begränsningarna. Folkhälsomyndigheten anser att antalet deltagare vid 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör begränsas till 

ett fåtal personer (se Folkhälsomyndighetens rapport till regeringen 

daterad den 20 januari 2021 med anledning av regeringsuppdrag 

S2021/00001). 

Bedömningen är därför att det inte i nuläget är aktuellt att göra en annan 

bedömning i fråga om behovet att begränsa antalet tillåtna deltagare vid en 

allmän sammankomst eller offentlig tillställning än den som har gjorts 

tidigare.  

De negativa effekter som kan uppkomma av nuvarande 

deltagarbegränsningar bedöms, mot bakgrund av det nuvarande allvarliga 

smittläget, inte gå utöver det som de föreslagna bestämmelserna ytterst 

syftar till, nämligen att skydda enskildas liv och hälsa. Det bedöms inte 

heller för närvarande finnas något alternativt sätt till mindre ingripande 

åtgärder som samtidigt skulle ge nödvändiga möjligheter att förhindra 

smittspridning. De nuvarande deltagarbegränsningarna bedöms därmed 

alltjämt vara förenliga med regeringsformens bestämmelser om mötes- 

och demonstrationsfrihet. 

Begränsningen av antalet deltagare till åtta personer bör således kvarstå, 

liksom de undantag som nu gäller för sittande deltagare och för religiösa 

sammankomster med anledning av dödsfall. Även länsstyrelsens 

möjlighet att lokalt begränsa deltagarantalet ner till åtta deltagare bör 

kvarstå till dess att regelverket ändras (jfr avsnitt 10.5). Begränsningen av 

antal deltagare utgör dock en långtgående inskränkning i bl.a. den 

grundlagsskyddade mötesfriheten och näringsfriheten. I praktiken innebär 

den också att t.ex. många kulturutövare och företagare hindras att utöva 

sin näringsverksamhet. Ju längre tid som begränsningen är i kraft, desto 

starkare skäl krävs för att inskränkningen ska betraktas som 

proportionerlig. Det är därför viktigt att noggrant följa smittskyddsläget 

och löpande överväga vilka alternativa åtgärder som skulle kunna 

aktualiseras. Bestämmelsen bör därför omprövas kontinuerligt och 

upphävas eller ändras för att inte gälla längre eller omfatta annat än det 

som är nödvändigt. 
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      10.2 Ett nytt regelverk som tar hänsyn till 

verksamheters olika förutsättningar bör införas  

Bedömning: Ett nytt regelverk med begränsningar av allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar som är anpassat efter 

verksamheternas olika förutsättningar att bedrivas på ett 

smittskyddssäkert sätt bör införas så snart smittläget tillåter. 
 

Skälen för bedömningen: I samband med att 

begränsningsförordningen beslutades konstaterades att det inför ett 

förbättrat smittläge finns behov av att ta fram nya förordnings-

bestämmelser avseende allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar som tar större hänsyn till möjligheterna att bedriva 

verksamheterna på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. 

Som anges ovan innebär begränsningar av allmänna sammankomster en 

inskränkning i den grundlagsskyddade mötes- och demonstrationsfriheten 

som bara får begränsas under vissa förhållanden. Begränsningen får göras 

endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle och en begränsning får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt 

med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka 

sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av 

folkstyrelsens grundvalar. Föreskrifter för allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar i syfte att förhindra spridningen av sjukdomen 

covid-19 får inte heller vara mer långtgående än vad som är försvarligt 

med hänsyn till faran för människors liv och hälsa (se 6 § covid-19-lagen). 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan ofta vara 

riskfyllda från smittskyddssynpunkt, främst eftersom de kan innebära att 

för varandra okända personer samlas och tillbringar en längre tid 

tillsammans i varandras fysiska närhet. Risken för smittspridning kan dock 

variera beroende på hur sammankomsten eller tillställningen arrangeras. 

Det är till exempel skillnad på risken för smitta om den allmänna 

sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls inomhus eller 

utomhus. Storleken och utformningen på lokalen eller området där 

sammankomsten eller tillställningen hålls har också betydelse för risken 

för smittspridning och möjligheten att vidta åtgärder för att begränsa denna 

risk på ett betryggande sätt.  

Med stöd av covid-19-lagen är det möjligt att meddela föreskrifter där 

åtskillnad görs mellan olika typer av allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar och verksamheternas möjligheter att bedriva en 

smittskyddsäker verksamhet. Det bedöms dock fortfarande vara 

nödvändigt att i ett första steg av lättnader föreskriva deltagar-

begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Begränsningarna får dock inte vara mer ingripande än vad som är 

nödvändigt med hänsyn till de syften som bär upp begränsningen. 

Inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter bör tvärtom inte vara 

mer omfattande eller gälla längre än vad som är absolut nödvändigt. De 

förskrifter som meddelas bör därför anpassas efter hur omfattande 

smittspridningen är och får, som angetts ovan, inte vara mer långtgående 

än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och 

hälsa. 
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Kraven på deltagarbegränsningar bör dock, om smittläget så tillåter, 

kunna variera beroende på hur stor risken för smittspridning är vid 

sammankomsten eller tillställningen. Därför föreslås i avsnitten 10.3 och 

10.4 nya deltagarbegränsningar och krav på smittskyddsåtgärder samt 

bemyndiganden för Folkhälsomyndigheten att meddela ytterligare 

föreskrifter om smittskyddsåtgärder. Som framgår av avsnitt 10.6 är 

avsikten att de numerära deltagarbegränsningarna i begränsnings-

förordningen successivt ska höjas i takt med att smittspridningen avtar och 

tas bort så snart de inte längre är nödvändiga för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19.  

De negativa effekter som kan uppkomma av de deltagarbegränsningar 

som föreslås bedöms inte gå utöver det som de föreslagna bestämmelserna 

ytterst syftar till, nämligen att skydda enskildas liv och hälsa. Detsamma 

gäller de nya kraven på smittskyddsåtgärder. Det bedöms inte heller finnas 

något alternativt sätt till mindre ingripande åtgärder som samtidigt skulle 

ge nödvändiga möjligheter att förhindra smittspridning. Förslagen bedöms 

därmed vara förenliga med RF:s bestämmelser om mötes- och 

demonstrationsfrihet. 

Förslagen nedan innebär att det ställs samma krav på deltagar-

begränsningar och smittskyddsåtgärder oavsett om arrangemanget utgör 

en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Allmänna 

sammankomster innebär olika typer av arrangemang där vissa 

grundläggande fri- och rättigheter utövas, såsom rätten att demonstrera 

eller att i sällskap med andra utöva sin religion. När smittläget tillåter en 

justering av nuvarande bestämmelser i begränsningsförordningen kommer 

regeringen i sina överväganden särskilt att beakta vikten av att kunna utöva 

grundläggande fri- och rättigheter. 

10.3 Krav på antal deltagare 

Förslag: Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade 

områden eller utrymmen utomhus som anordnaren disponerar på ett sätt 

som är säkert från smittskyddssynpunkt.  

Antalet deltagare vid en allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning får dock högst uppgå till  

1. X1 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas 

inomhus, 

2. X2 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas 

inomhus och deltagarna anvisas en sittplats, och 

3. X3 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas 

utomhus. 

Antalet idrottsutövare vid en idrottstävling utomhus i form av ett 

motionslopp eller liknande får uppgå till högst X4. 

Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om kraven 

på deltagarbegränsning.  
En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med 

anledning av dödsfall får oavsett kraven på deltagarbegränsning alltid 

hållas med minst 20 deltagare. 
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      Skälen för förslaget 

Allmänna krav på deltagarbegränsning med ett bemyndigande till 
Folkhälsomyndigheten 

Enligt 7 § första stycket covid-19-lagen 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 ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får 

innebära bl.a. krav på begränsning av antalet deltagare. 

I begränsningsförordningen finns krav på smittskyddsåtgärder för bl.a. 

gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser (4 kap. och 5 kap. 

begränsningsförordningen). Det ställs bl.a. krav på att dessa verksamheter 

ska begränsa antalet kunder och andra besökare i verksamhetslokalerna. 

Folkhälsomyndigheten har bemyndigats att meddela ytterligare 

föreskrifter om dessa krav på smittskyddsåtgärder och om andra åtgärder 

för att förhindra smittspridning (4 kap. 2 § och 5 kap. 3 § begränsnings-

förordningen). Med stöd av dessa bemyndiganden har myndigheten 

beslutat om kompletterande bestämmelser för dessa verksamheter i 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-

FS 2021:2). Föreskrifterna innebär bl.a. att verksamheterna är skyldiga att 

beräkna ett maxantal kunder och besökare, dokumentera och anslå det 

samt säkerställa att maxantalet inte överskrids. För närvarande föreskrivs 

att maxantalet ska beräknas på så sätt att varje besökare eller kund, inom 

varje avgränsat utrymme ska kunna disponera 10 kvadratmeter av den 

tillgängliga ytan. 

Även för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör det 

kunna regleras krav på smittskyddsåtgärder. Det bör därför införas ett 

generellt krav på att den som anordnar en allmän sammankomst eller en 

offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare på ett sätt som är säkert 

från smittskyddssynpunkt. Vid en allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning utomhus på ett icke avgränsat område är det svårt för 

anordnaren eller en tillsynsmyndighet att ha överblick över om kravet på 

att antalet deltagare ska begränsas på ett sätt som är säkert från 

smittskyddssynpunkt är uppfyllt. Kravet bör därför avse antalet deltagare 

i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen utomhus som 

anordnaren disponerar. Med avgränsat område eller utrymme utomhus 

som anordnaren disponerar avses t.ex. ett inhägnat område med in- och 

utgång som anordnaren kan utöva rådighet över. Som närmare redogörs 

för i avsnitt 10.4 ska anordnare av allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar vara skyldiga att vidta ytterligare 

smittskyddsåtgärder. 

På samma sätt som gäller för gym- och sportanläggningar, badhus och 

handelsplatser bör Folkhälsomyndigheten ha möjlighet att meddela 

ytterligare föreskrifter om kravet på att begränsa antalet deltagare på ett 

sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Ett sådant bemyndigande 

möjliggör för myndigheten att meddela föreskrifter om att anordnare av en 

allmän sammankomst eller en offentlig tillställning bara får nyttja en viss 

andel av en lokals kapacitet eller andra sätt att beräkna maxantal för en 

lokal eller ett område. Sådana förskrifter bör anpassas efter hur omfattande 
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smittspridningen är och får inte vara mer långtgående än vad som är 

försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa (se 6 § andra 

stycket covid-19-lagen).  

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om maximalt antal deltagare kan 

således innebära att en anordnare av en allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning måste begränsa antalet deltagare mer än vad som 

framgår av de deltagarbegränsningar som föreslås nedan. Det kan t.ex. bli 

aktuellt om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas 

inomhus i en liten lokal eller inom ett mindre avgränsat område utomhus. 

Deltagarbegränsningarna som föreslås nedan är således ett yttersta 

deltagartak. Den som vill anordna en allmän sammankomst eller en 

offentlig tillställning i en mindre lokal eller inom ett avgränsat område 

eller utrymme behöver således även beakta Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter om hur ett maxantal bör räknas fram. Syftet är att uppnå en 

mer träffsäker reglering som tar hänsyn till att risken för smittspridningen 

varierar beroende på hur och var den allmänna sammankomsten eller den 

offentliga tillställningen anordnas. 

En särskild reglering för religionsutövning med anledning av dödsfall 

I 3 kap. 1 § andra stycket begränsningsförordningen finns i dag en särskild 

bestämmelse om att högst 20 deltagare får delta vid en sammankomst för 

religionsutövning som hålls med anledning av ett dödsfall (t.ex. en 

begravningsgudstjänst). Som nämnts tidigare i denna promemoria finns 

även ett undantag för sittande deltagare inomhus, som dock begränsats av 

beslut av länsstyrelserna. Avsikten med de nya deltagarbegränsningarna 

för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som anordnas 

inomhus med sittande deltagare eller som hålls utomhus är att det normalt 

sett ska kunna vara fler än 20 deltagare. Detta gäller naturligtvis även 

sådana allmänna sammankomster som hålls för religionsutövning med 

anledning av dödsfall. Avsikten är dock att kraven på att begränsa antalet 

deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt även ska gälla 

sådana sammankomster. För att undvika en situation som innebär att 

antalet tillåtna deltagare vid en sådan sammankomst blir färre än vad som 

är tillåtet i dag bör det införas en bestämmelse om att en allmän 

sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall 

alltid får hållas med minst 20 deltagare. 

Deltagarbegränsning för allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar som hålls inomhus  

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är ofta riskfyllda 

från smittskyddssynpunkt, främst eftersom de kan innebära att för 

varandra okända personer samlas och tillbringar en längre tid tillsammans 

i varandras fysiska närhet. Det gäller särskilt vid sammankomster och 

tillställningar inomhus där deltagarna inte sitter ner på en anvisad plats. 

Det kan både handla om t.ex. stående publik på en konsert och deltagare 

som oftast rör sig t.ex. på en mässa. Det är därför motiverat att ha en 

särskild deltagarbegränsning för antal tillåtna deltagare vid allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar som anordnas inomhus och 

där deltagarna inte anvisas en sittplats. Det föreslås därför att antalet 
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      deltagare vid en sådan sammankomst eller tillställning får uppgå till högst 

X1. 

En förutsättning för att en allmän sammankomst eller en offentlig 

tillställning ska kunna genomföras med X1 deltagare på ett 

smittskyddssäkert sätt är att lokaler där sammankomsten eller 

tillställningen hålls är tillräckligt stora så att deltagarna kan hålla ett 

smittskyddssäkert avstånd från varandra och att trängsel kan undvikas. 

Som framgår ovan och i avsnitt 10.4 föreslås därför att anordnare av 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska begränsa 

antalet deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt och 

vidta åtgärder för att undvika trängsel. Folkhälsomyndigheten föreslås 

även få ett bemyndigande att ta fram ytterligare föreskrifter om hur antalet 

deltagare ska begränsas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. 

Det kan medföra att den som anordnar en allmän sammankomst eller en 

offentlig tillställning i en liten lokal inte får ta in så många som X1 

deltagare. 

 

Deltagarbegränsning för allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar som hålls inomhus med sittande publik 

Från nuvarande deltagarbegränsning finns ett undantag för samman-

komster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall där 

högsta tillåtna antal deltagare är 20. Det finns även ett undantag för 

arrangemang med upp till 300 sittande deltagare om var och en av 

deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra 

deltagare och det i övrigt ges förutsättningar för deltagarna att hålla det 

avståndet till andra deltagare under föreställningen. Två deltagare som är 

i sällskap får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra. 

Länsstyrelserna har möjlighet att genom lokala föreskrifter begränsa dessa 

deltagarantal inom det egna länet eller en del av det (se 3 kap. 1 § andra 

stycket, 2 och 4 §§ begränsningsförordningen). Samtliga länsstyrelser har 

för närvarande beslutat om sådana lokala föreskrifter som medför att 

undantaget för sittande publik inte tillämpas.  

För sådana sammankomster och tillställningar där deltagarna anvisas en 

sittplats bör det dock vara möjligt att ha en högre deltagarbegränsning än 

för sammankomster och tillställningar inomhus där deltagarna inte anvisas 

en sådan plats. Detta särskilt när anordnaren även är skyldig att begränsa 

antalet deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt och 

vidta andra smittskyddsåtgärder som minskar trängsel (se avsnitt 10.4). 

Nuvarande begränsning till åtta deltagare har lett till att många företag och 

andra aktörer, t.ex. biografer och teatrar, i praktiken har varit förhindrade 

att bedriva sin verksamhet.  

Under förutsättning att det införs krav på smittskyddsåtgärder som kan 

anpassas utifrån olika verksamheters möjligheter att bedriva verksamhet 

på ett smittskyddssäkert sätt bör det, när smittläget tillåter det, vara möjligt 

med en högre deltagargräns för sådana allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar där deltagarna har goda förutsättningar att hålla 

avstånd från varandra. Sådana förutsättningar bör finnas när deltagarna 

anvisas en sittplats och ges förutsättningar att hålla avstånd.  

Som framgår i avsnitt 10.4 kommer det även ställas krav på att en 

anordnare av en allmän sammankomst och offentlig tillställning vidtar 

ytterligare smittskyddsåtgärder. Folkhälsomyndigheten föreslås även få ett 
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bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om dessa krav och om 

andra åtgärder för att förhindra smittspridning. Folkhälsomyndigheten 

kommer därmed ha möjlighet att meddela föreskrifter om t.ex. vilket 

avstånd som ska finnas mellan sittplatserna och mellan sällskap, hur 

många som får ingå i ett sällskap samt andra åtgärder som behövs för att 

trängsel inte ska uppstå. Det föreslås därför att antalet deltagare får uppgå 

till högst X2 vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning 

som anordnas inomhus om deltagarna anvisas en sittplats.  

I propositionen till covid-19-lagen anges att uttrycken allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar bör ges samma innebörd som 

de har i ordningslagen. Ordet deltagare omfattar enligt Polismyndighetens 

tillämpning av den tidigare förbudsförordningen och den nuvarande 

begränsningsförordningen som huvudregel de personer som samtidigt 

besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Som 

deltagare räknas därför inte funktionärer, ordningsvakter eller annan 

personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Vid exempelvis en 

teaterföreställning eller en konsert räknas således publiken som deltagare 

men däremot inte ensemblen eller de musiker som uppträder. 

Deltagarbegränsningen om deltagare anvisas sittplatser gäller således 

publiken som deltar vid en allmän sammankomst eller en offentlig 

tillställning (se prop. 2020/21:79 s. 33).  

En förutsättning för att en allmän sammankomst eller en offentlig 

tillställning ska kunna genomföras med X2 deltagare på ett 

smittskyddssäkert sätt är att lokaler där sammankomsten eller 

tillställningen hålls är tillräckligt stora så att deltagarna kan hålla ett 

smittskyddssäkert avstånd från varandra och att trängsel kan undvikas. 

Som framgår ovan och i avsnitt 10.4 föreslås därför att anordnare av 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska begränsa 

antalet deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt och 

vidta åtgärder för att undvika trängsel. Folkhälsomyndigheten föreslås att 

få ett bemyndigande att även ta fram ytterligare föreskrifter om hur antalet 

deltagare ska begränsas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. 

Det kan medföra att den som anordnar en allmän sammankomst eller en 

offentlig tillställning i en liten lokal inte får ta in så många som X2 

deltagare trots att dessa anvisas en sittplats. 

Den föreslagna deltagarbegränsningen i begränsningsförordningen 

fungerar alltså som ett maxtak för antalet deltagare vid en allmän 

sammankomst eller en offentlig tillställning där deltagarna anvisas en 

sittplats. Den som vill anordna en sådan sammankomst eller tillställning i 

en mindre lokal kan komma att behöva begränsa deltagarantalet ytterligare 

till följd av Folkhälsomyndighetens föreskrifter. På så sätt uppnås en mer 

träffsäker reglering där hänsyn kan tas till att risken för smittspridning 

varierar beroende på antalet deltagare i förhållande till lokalens storlek och 

hur stor lokalen är.  

Deltagarbegränsning för allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar som hålls utomhus 

Risken för smittspridning vid en allmän sammankomst eller en offentlig 

tillställning varierar beroende på om den hålls inomhus eller utomhus. 

Smittspridning i inomhusmiljö rapporteras betydligt oftare än i 
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      utomhusmiljö. Vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning 

som anordnas utomhus är risken för smittspridning generellt sett lägre än 

vid sådana sammankomster eller tillställningar som anordnas inomhus (se 

Folkhälsomyndighetens rapport Förutsättningar för smittsäkra 

arrangemang och Folkhälsomyndighetens återrapportering av 

regeringsuppdrag angående smittskyddsåtgärder i samhället den 20 januari 

2021). Deltagarbegränsningen vid allmänna sammankomster eller 

offentliga tillställningar som anordnas utomhus bör därför kunna vara 

högre än om sammankomsten eller tillställningen anordnas under samma 

förutsättningar inomhus. Den som anordnar en allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning utomhus bör i stället begränsa antalet deltagare till 

högst X3. 

Därutöver föreslås ovan och i avsnitt 10.4 krav på smittskyddsåtgärder 

för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Av dessa följer 

att anordnaren inom avgränsade områden och utrymmen utomhus ska 

begränsa antalet deltagare på ett sätt som är säkert från 

smittskyddssynpunkt och vidta åtgärder för att undvika trängsel. 

Folkhälsomyndigheten föreslås även att få ett bemyndigande ta fram 

föreskrifter om vad som är ett smittskyddssäkert deltagarantal beroende på 

tillgänglig yta. När en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning 

anordnas på ett mindre avgränsat område med in- och utpassage är risken 

för trängsel generellt sett större. Den som vill anordna en sådan allmän 

sammankomst eller en offentlig tillställning inom ett avgränsat område 

eller utrymme utomhus kommer därför även behöva följa 

Folkhälsomyndighetens närmare föreskrifter som t.ex. kan påverka hur 

många deltagare som kan släppas in. Tillämpningen av 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan medföra att den som anordnar en 

allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inom ett mindre 

avgränsat område eller utrymme utomhus måste begränsa deltagarantalet 

ytterligare.  

Som framgår ovan föreslås således att den som anordnar en allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning på en avgränsad yta utomhus ska 

begränsa antalet deltagare på ett sätt som är säkert från 

smittskyddssynpunkt, t.ex. så att trängsel undviks och att deltagarna kan 

hålla ett smittsäkert avstånd från varandra, samt beakta att antalet deltagare 

får vara högst X3.  

Hålls sammankomsten eller tillställningen utomhus på en icke 

avgränsad yta, t.ex. en demonstration på allmän plats, är det dock inte 

ändamålsenligt att ställa några ytterligare krav på anordnaren att begränsa 

antalet deltagare på ett smittsäkert sätt. Vid sådana arrangemang bör i 

stället bara den fasta deltagarbegränsningen på X3 gälla. Detsamma torde 

gälla för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som 

anordnas på större områden utomhus där det inte finns någon risk för 

trängsel om X3 personer deltar. På så sätt uppnås en mer träffsäker 

reglering som tar hänsyn till att risken för smittspridningen varierar 

beroende på hur stor risken för trängsel är vid ett arrangemang. 
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Antalet idrottsutövare i motionslopp och liknande idrottstävlingar bör 
regleras särskilt 

Med offentlig tillställning avses enligt 2 kap. 3 § ordningslagen bland 

annat tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning. För att en 

tillställning ska anses vara offentlig krävs att den anordnas för allmänheten 

eller att allmänheten har tillträde till den. Det innebär att bl.a. tävlingar i 

form av motionslopp i längdskidor eller orientering kan vara en offentlig 

tillställning så länge den anordnas för allmänheten eller allmänheten har 

tillträde till den.  

Som anges ovan föreslås en särskild deltagarbegränsning för allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar som hålls utomhus. Det finns 

dock skäl att föreslå en särskild reglering för hur många som får delta i 

motionslopp och andra liknade idrottstävlingar. Anledningen till att det 

behövs en särskild reglering är att begreppet deltagare har varit 

problematiskt vid tillämpningen av nuvarande deltagartak. Enligt 

Polismyndigheten ingår såväl publik som idrottsutövare i begreppet 

deltagare när den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar 

idrotten. Den nu föreslagna särskilda begränsningen för motionslopp och 

liknande tävlingar föreslås gälla endast för idrottsutövarna, dvs. de som 

deltar i motionsloppet eller tävlingen. Att även räkna in personer som 

befinner sig i närheten av en tävlingsbana eller som ställer sig längs banan 

för att titta på loppet medför stora praktiska tillämpningsproblem eftersom 

det saknas möjlighet att kontrollera eller begränsa antalet personer som rör 

sig i skog, mark eller i stadsmiljö. En anordnare av ett motionslopp eller 

en liknande tävling som helt eller delvis genomförs på offentlig plats har 

inte heller möjlighet eller befogenhet att hindra personer från att gå och 

ställa sig längs tävlingsbanan och titta på loppet. För publiken bör därför i 

stället gälla Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas 

ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). Av 

dessa framgår att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att 

skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19, vilket bland annat 

innefattar att hålla avstånd till andra människor. Mot denna bakgrund 

föreslås i denna promemoria att antalet idrottsutövare vid en idrottstävling 

utomhus i form av ett motionslopp eller liknande får uppgå till högst X4. 

Genom förslaget möjliggörs att motionslopp och liknande tävlingar kan 

arrangeras när smittläget tillåter det. På samma sätt som för övriga 

deltagarbegränsningar som föreslås bör antalet kunna justeras utifrån 

smittläget. Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsoutveckling och 

är således bra för folkhälsan. Uttrycket ”idrottstävlingar utomhus i form 

av motionslopp eller liknande” används i förslaget för att tydligt avgränsa 

denna typ av tävlingar från lagsportstävlingar som exempelvis fotbolls- 

eller bandymatcher som anordnas utomhus och där den huvudsakliga 

delen av deltagarna består av den publik som tittar på matchen. Genom det 

använda uttrycket framgår det också tydligt att det är fråga om tävlingar 

som genomförs på stora ytor utomhus. Det kan exempelvis vara fråga om 

löptävlingar, längdskidtävlingar, eller tävlingar i orientering, cykel eller 

simning. Uttrycket motionslopp har också använts av Polismyndigheten 

vid myndighetens tillämpning av förbudsförordningen.  

Enligt förslagen ovan och i avsnitt 10.4 kommer den som anordnar en 

offentlig tillställning vara skyldig att bl.a. begränsa antalet deltagare inom 
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      avgränsade områden utomhus som anordnaren disponerar på ett sätt som 

är säkert från smittskyddssynpunkt och se till så att trängsel undviks och 

deltagarna kan hålla ett säkert avstånd från varandra. 

Folkhälsomyndigheten föreslås också kunna meddela mer detaljerade 

föreskrifter om både dessa krav och om ytterligare åtgärder för att 

förhindra smittspridning. Det kan exempelvis handla om att 

idrottsutövarna delas upp i mindre startgrupper med olika starttider och 

storleken på start- och målområden anpassas efter hur många som deltar i 

en tävling.  

I de fall anordnaren disponerar över ett område eller utrymme utomhus 

där publik samlas, t.ex. vid ett start- eller målområde, föreslås det vidare, 

på samma sätt som för andra allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar, åligga anordnaren att här begränsa antalet deltagare, dvs. 

såväl publik som idrottsutövare, på ett sätt som är säkert från 

smittskyddssynpunkt och utforma området på ett sådant sätt att trängsel 

undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert 

avstånd från varandra. Även Folkhälsomyndighetens närmare föreskrifter 

om dessa smittskyddsåtgärder ska följas (se ovan och avsnitt 10.4). 

10.4 Krav på ytterligare smittskyddsåtgärder  

Förslag: Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning ska  

1. utforma lokaler samt områden och utrymmen utomhus som 

anordnaren disponerar för sammankomsten eller tillställningen på ett 

sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och 

2. se till att in- och utpassage till sådana lokaler samt områden och 

utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. 

Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om dessa 

krav och om andra åtgärder för att förhindra smittspridning vid 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
 

Skälen för förslaget: Utöver de krav på begränsning av antalet 

deltagare som beskrivs i avsnitt 10.3 bör det ställas krav på att den som 

anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning även vidtar 

andra typer av smittskyddsåtgärder.  

I begränsningsförordningen finns krav på smittskyddsåtgärder för gym- 

och sportanläggningar, badhus och handelsplatser (4 kap. och 5 kap. 

begränsningsförordningen). Det ställs bl.a. krav på att dessa verksamheter 

ska utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus 

som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att 

trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Den som bedriver en 

sådan verksamhet ska även se till att in- och utpassage till 

verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som 

bedriver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel 

undviks. Folkhälsomyndigheten har bemyndigats att meddela ytterligare 

föreskrifter om dessa krav på smittskyddsåtgärder och om andra åtgärder 

för att förhindra smittspridning (4 kap. 2 § och 5 kap. 3 § 
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begränsningsförordningen). Med stöd av dessa bemyndiganden har 

myndigheten beslutat om kompletterande bestämmelser för dessa 

verksamheter i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

(HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 

av sjukdomen covid-19.  

Folkhälsomyndigheten har även, med stöd av förordningen (2020:527) 

om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, beslutat om 

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I dessa föreskrifter finns krav på 

att den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att 

undvika trängsel så som att sällskap ska hålla ett visst avstånd från andra 

sällskap och att ett sällskap bara får bestå av ett visst antal personer.  

Motsvarande regler bör kunna gälla för allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar. Det innebär att anordnare av allmänna 

sammankomster eller offentliga tillställningar, utöver att begränsa antalet 

deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt, även bör vara 

skyldiga att utforma lokaler samt områden och utrymmen utomhus som 

anordnaren disponerar för sammankomsten eller tillställningen på ett 

sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra samt se till att in- och 

utpassage till sådana lokaler samt områden och utrymmen utomhus kan 

ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Med områden eller utrymmen 

utomhus som anordnaren disponerar avses t.ex. ett inhägnat område med 

in- och utgång som anordnaren kan utöva rådighet över. 

Folkhälsomyndigheten föreslås även få ett bemyndigande att meddela 

närmare föreskrifter om dessa krav och om åtgärder för att förhindra 

smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

på samma sätt som gäller för serveringsställen, gym- och 

sportanläggningar, badhus och handelsplatser. På så sätt kan anordnare av 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vidta mer 

anpassade smittskyddsåtgärder utifrån verksamheternas förutsättningar. 

Ledning för vilken typ av tänkbara åtgärder som Folkhälsomyndigheten 

kan komma att meddela föreskrifter om kan hämtas i myndighetens 

föreskrifter och allmänna råd. 

Vid framtagandet av föreskrifter bör såväl barnets bästa som eventuella 

konsekvenser för folkhälsan beaktas. Alla aktörer bör kontinuerligt 

genomföra barnrättsliga analyser inför beslut och åtgärder med anledning 

av covid-19. Analyserna ska utgå från barnets rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen och beskriva vilka konsekvenser en avsedd åtgärd kan 

få för barnets rättigheter. 

10.5 Folkhälsomyndigheten ska få meddela 

regionala föreskrifter om deltagarantal 

Förslag: Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om att antalet 

deltagare vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska 

vara lägre inom ett län än vad som anges i förordningen om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om att antalet 
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      idrottsutövare vid en idrottstävling utomhus i form av ett motionslopp 

eller liknande inom ett län ska vara lägre än vad som anges i 

förordningen. Sådana föreskrifter får inte innebära att allmänna 

sammankomster eller offentliga tillställningar inte får hållas. 

Innan Folkhälsomyndigheten beslutar om sådana föreskrifter ska 

myndigheten ge berörd smittskyddsläkare och länsstyrelse tillfälle att 

yttra sig.  

Länsstyrelsens bemyndigande i förordningen om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 att 

meddela lokala föreskrifter om deltagarbegränsningar ska tas bort. 

 

Skälen för förslaget: Föreskrifter om särskilda begränsningar av 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inskränkas till 

att gälla inom ett visst geografiskt område, t.ex. en viss kommun eller ett 

visst län (se 14 § covid-19-lagen). En sådan inskränkning kan vara 

motiverad om smittspridningen skiljer sig åt mellan olika delar av landet 

eller inom ett visst län. För närvarande har länsstyrelserna bemyndigande 

att besluta om lokala föreskrifter som innebär att antalet deltagare inte får 

överstiga åtta personer (3 kap. 4 § begränsningsförordningen). Sådana 

lokala föreskrifter har meddelats för det nuvarande undantaget för sittande 

publik.  

De föreslagna deltagarbegränsningarna för allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar kommer att tas fram i nära samråd med 

Folkhälsomyndigheten. Deltagarbegränsningarna behöver vara anpassade 

utifrån det smittläge som råder när förordningsändringarna träder i kraft. 

Det kan dock inte uteslutas att läget regionalt kan komma att försämras. 

Det bedöms därför vara lämpligt att det även i fortsättningen ska vara 

möjligt att för ett län meddela föreskrifter om avvikelser från de 

deltagarbegränsningar som anges i begränsningsförordningen. Ett sådant 

bemyndigande föreslås därför.  

Som framgår i avsnitten 10.3 och 10.4 föreslås Folkhälsomyndigheten 

få rätt att meddela föreskrifter om smittskyddsåtgärder, bl.a. om hur antalet 

deltagare kan begränsas på ett smittskyddssäkert sätt. För att hålla ihop 

föreskriftsrätten på området är det därför lämpligt att 

Folkhälsomyndigheten, i stället för länsstyrelserna, också får besluta om 

lokala föreskrifter som innebär avvikelser från de deltagarbegränsningar 

som framgår av begränsningsförordningen. Ett förvärrat smittläge kan 

omfatta ett område som sträcker sig över länsgränser. Inget hindrar att 

Folkhälsomyndigheten vid behov meddelar lokala föreskrifter som 

omfattar flera län. Vid en ökad smittspridning som bedöms vara mer än 

tillfällig och som omfattar ett större antal län bör det dock övervägas att i 

stället justera begränsningsförordningens bestämmelser om deltagarantal. 

Folkhälsomyndigheten ska även beakta att föreskrifterna inte får vara 

mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till liv och hälsa 

(se 6 § andra stycket covid-19-lagen) samt att en begränsning av allmänna 

sammankomster innebär ett ingrepp i demonstrations- och mötesfriheten 

(se avsnitt 10.2). Det bör i bemyndigandet förtydligas, i enlighet med vad 

som följer av 7 § covid-19-lagen, att Folkhälsomyndigheten inte får 

meddela föreskrifter som innebär att allmänna sammankomster eller 

offentliga tillställningar inte får hållas. 
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Beslut om sänkning av deltagartak kräver god kunskap om smittläget i 

det aktuella länet men också kännedom om andra lokala förutsättningar. 

Det bedöms därför vara lämpligt att det i begränsningsförordningen anges 

att Folkhälsomyndigheten ska ge berörda smittskyddsläkare och 

länsstyrelser tillfälle att yttra sig innan myndigheten meddelar beslut om 

lokala avvikelser. Vid framtagandet av föreskrifter bör även såväl barnets 

bästa som eventuella konsekvenser för folkhälsan beaktas. 

Bemyndigandet i 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för 

kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen som ger länsstyrelserna rätt att meddela föreskrifter som är 

nödvändiga för att motverka epidemi kan inte användas eftersom covid-

19-lagen gäller utöver ordningslagen (se 2 § covid-19-lagen). Det innebär 

att covid-19-lagen har företräde i de fall som samma fråga regleras i flera 

lagar (se prop. 2020/21:79 s. 91). Länsstyrelserna har alltså inte längre rätt 

att med stöd av ovan nämnda förordning meddela lokala föreskrifter 

rörande deltagarbegränsningar eller andra smittskyddsåtgärder med 

anledning av covid-19. 

Länsstyrelserna har dock rätt att i enskilda fall besluta om begränsningar 

av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (se 7 och 16 §§ 

covid-19-lagen). En sådan möjlighet skulle kunna användas t.ex. om det 

konstateras att det förekommer en omfattande smittspridning som kan 

kopplas till en viss verksamhet eller om det på goda grunder kan förutses 

att ett visst planerat evenemang kommer att medföra stora risker för 

smittspridning (se prop. 2020/21:79 s. 63). 

 

10.6 Deltagarbegränsningarna bör justeras efterhand 

och på sikt tas bort 

Bedömning: De tillåtna deltagarantalen bör justeras efter det 

epidemiologiska läget och bör inte vara mer långtgående än vad som är 

försvarligt med hänsyn till faran för liv och hälsa.  

Deltagarbegränsningarna bör tas bort så snart de inte längre är 

nödvändiga för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (6 § 

covid-19-lagen). 

 

Skälen för bedömningen: Många av de företag och andra aktörer som 

drabbas hårt av deltagarbegränsningarna för allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar har långa planeringshorisonter, uppstarts- och 

omställningstider och har efterlyst planering och framförhållning för att de 

gradvis ska kunna återuppta sin verksamhet.  

Som en del i arbetet att skapa bättre förutsebarhet har 

Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att, utifrån det epidemiologiska läget 

samt ur ett hälsofrämjande perspektiv, analysera vilka smittskyddsåtgärder 

som bör vidtas vid olika nivåer av smittspridning av covid-19 under 2021 

(S2021/00001). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast 

den 20:e varannan månad med start i januari 2021, eller mer frekvent vid 

behov utifrån myndighetens bedömning av det epidemiologiska läget, så 

länge den tillfälliga covid-19-lagen gäller.  
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      I rapporten som Folkhälsomyndigheten lämnade den 20 januari 2021 

framgår att myndigheten gör bedömningen att när smittspridningen 

minskar från hög till måttlig nivå kan deltagarbegränsningar för allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar som anordnas inomhus med 

sittande deltagare eller utomhus baseras på antalet tillgängliga platser eller 

på tillgänglig yta om bl.a. avstånd mellan sällskap kan upprätthållas. 

Arrangemang som hålls utomhus på icke avgränsad yta kan undantas från 

begränsning av antalet deltagare om arrangören kan säkerställa att trängsel 

undviks. Vid arrangemang som hålls inomhus med stående deltagare bör 

vid måttlig smittspridning deltagarantalet begränsas till ett fåtal personer 

då risken för smittspridning är större inomhus, samt att trängsel är svårare 

att undvika när deltagarna inte har en anvisad plats. Vid en låg nivå av 

smittspridning bedömer Folkhälsomyndigheten att en begränsning av 

antalet deltagare bör baseras på antalet tillgängliga platser eller tillgänglig 

yta för arrangemang som hålls inomhus eller utomhus med stående 

deltagare. För arrangemang som hålls utomhus med sittande deltagare eller 

på en icke avgränsad yta behövs inga deltagarbegränsningar. Enligt 

uppdraget ska Folkhälsomyndigheten löpande uppdatera bedömningen om 

vilka ytterligare smittskyddsåtgärder som bör vidtas för olika 

verksamheter vid olika nivåer av smittspridning. 

Folkhälsomyndigheten ansvarar i samråd med de regionala 

smittskyddsenheterna för att göra bedömningen om vilken nivå av 

smittspridning som föreligger. Det finns inga exakta incidenstal för när 

respektive nivå nås utan detta måste vara en sammanvägd bedömning av 

flera faktorer såsom t.ex. antalet bekräftade fall, förekomsten av nya, mer 

smittsamma, virusvarianter och antalet covid-patienter inom IVA-vården. 

Även med de ändringar som föreslås i denna promemoria kommer 

många företag och andra aktörers möjligheter att bedriva verksamhet vara 

begränsade. De fasta deltagarbegränsningar som föreslås i avsnitt 10.3 

behöver vara anpassade till det smittläge som råder vid ikraftträdandet men 

bör inte gälla längre än nödvändigt med hänsyn till smittspridningen utan 

bör successivt kunna höjas i takt med att smittspridningen avtar. 

Begränsningarna får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt 

med hänsyn till faran för liv och hälsa (se 6 § covid-19-lagen). De fasta 

deltagarbegränsningarna bör tas bort när det med hänsyn till nivån av 

smittspridningen inte längre är nödvändigt att ha dem kvar. I stället bör 

under sådana förhållanden enbart de allmänna kraven på 

smittskyddsåtgärder gälla vilka kan medföra att deltagarantalet behöver 

begränsas med hänsyn till den tillgängliga ytan och risken för trängsel. 

Folkhälsomyndighetens löpande bedömningar av behovet av 

smittskyddsåtgärder kommer utgöra underlag för regeringens kommande 

beslut om ändringar i begränsningsförordningen. 

10.7 Ett nytt regelverk för marknader  

Förslag: Bestämmelserna i 3 kap. förordningen om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska 

inte tillämpas på sådana offentliga tillställningar som utgör marknader, 
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förutom bestämmelsen om länsstyrelsens underrättelseskyldighet om 

beslut i enskilda fall. 

Bestämmelserna om handelsplatser i 5 kap. i samma förordning ska 

tillämpas på sådana marknader.  

 

Skälen för förslaget: Regeringen har uttalat att regleringen kring 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska bli mer 

träffsäker på så vis att begränsningar i verksamheter för att hindra smitta 

från sjukdomen covid-19 behöver anpassas efter dess karaktär och 

förutsättningar att bedriva smittskyddsäker verksamhet. Det bör även 

eftersträvas att verksamheter av samma art lyder under samma regelverk. 

Verksamhetens art och särdrag bör vara avgörande för vilka åtgärder som 

kan behöva vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett 

smittskyddssäkert sätt, inte om den omfattas av ordningslagen eller ej. 

Marknader definieras i ordningslagen som en offentlig tillställning. 

Marknader som är kommunalt arrangerade på mark som är detaljplanerad 

som salutorg faller dock inte in under ordningslagens bestämmelser. Privat 

arrangerade marknader har därför omfattats av förbudsförordningens och 

sedermera begränsningsförordningens deltagarbegränsning om max åtta 

personer, medan torghandel och kommunala marknader inte har omfattats. 

En marknad är en publik handelsplats som ofta har ett antal 

försäljningsplatser bestående av bord, stånd eller liknande som skiljs åt av 

avgränsande gångar. Marknader hålls ofta på ett område som inte är tydligt 

avgränsat och som regel saknar särskilda in- och utgångar. Skillnader från 

exempelvis ett köpcenter är att en marknad sätts upp på nytt för det tillfälle 

den ska äga rum samt att den ofta, men inte alltid, äger rum utomhus på 

t.ex. ett fält eller i en park. En marknad delar dock många kännetecken 

med andra verksamheter som definieras som handelsplatser i covid-19-

lagen, bl.a. att platsen är till för handel, att människor kommer och går 

under en längre tid och att människor oftast är i rörelse.  

Enligt 9 § första stycket i covid-19-lagen får regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att den 

som bedriver verksamhet i form av handelsplatser som är öppna för 

allmänheten ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får 

innebära krav på begränsningar av antalet besökare, begränsning av 

öppettider, eller andra åtgärder för att förhindra smittspridning.  

I begränsningsförordningen finns krav på smittskyddsåtgärder på 

handelsplatser. Antalet kunder och andra besökare ska begränsas på ett sätt 

som är säkert från smittskyddssynpunkt, verksamhetslokaler samt 

områden och utrymmen utomhus ska utformas på ett sådant sätt att 

trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från 

smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra och in- och utpassage 

ska kunna ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Ytterligare föreskrifter 

finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2021:2).  

De krav på smittskyddsåtgärder som ställs på handelsplatser bör även 

vara tillämpliga på den som hyr eller blir anvisad en plats eller bord på en 

marknad. Därutöver kan det vara lämpligt att kräva att den som ansvarar 

för att en marknad hålls vidtar andra typer av smittskyddsåtgärder. 

Folkhälsomyndigheten har redan bemyndigats att meddela föreskrifter om 
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      smittskyddsåtgärder på handelsplatser men det kan vara aktuellt att 

myndigheten meddelar ytterligare föreskrifter för sådana handelsplatser 

som är marknader. Exempelvis kan det vara fråga om att gångar mellan 

bord och stånd ska vara utformade så att trängsel undviks och att handlarna 

på marknaden anvisas platser så att trängseln kan minimeras. Genom en 

uttrycklig hänvisning i förordningen till att det som där sägs om 

handelsplatser också ska gälla för marknader får föreskrifterna anses vara 

i överensstämmelse med bemyndigandet i 7 § covid-19-lagen. 

Bemyndigandet används därmed för att reglera vilka bestämmelser i 

begränsningsförordningen som ska gälla för marknader. 

Det föreslås mot denna bakgrund att bestämmelserna i 3 kap. 

begränsningsförordningen om deltagarbegränsning och ytterligare 

smittskyddsåtgärder för offentliga tillställningar inte ska tillämpas på 

offentliga tillställningar i form av marknader. Som framgår föreslås i 

stället att marknader hanteras som handelsplatser.  

Föreskrifter kan emellertid inte användas för att införa särskilda 

begränsningar som avser ett enskilt fall. Även om syftet med 

bestämmelserna om handelsplatser i begränsningsförordningen är att  

ålägga den som driver en handelsplats att vidta träffsäkra åtgärder som inte 

onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från 

smittskyddssynpunkt säkert sätt, finns det enligt 16 § covid-19-lagen 

också en möjlighet för länsstyrelserna att genom förvaltningsbeslut 

begränsa eller helt förbjuda en enskild verksamhet om det förekommer en 

omfattande smittspridning där eller om det på goda grunder kan förutses 

att ett visst planerat evenemang kommer att medföra stora risker för 

smittspridning. Av nuvarande 3 kap. 3 § begränsningsförordningen följer 

att när en länsstyrelse har fattat ett sådant beslut om en allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning ska länsstyrelsen omedelbart 

underrätta Polismyndigheten om beslutet, eftersom ett sådant beslut 

påverkar Polismyndighetens hantering av en ansökan om tillstånd att 

anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Trots att 

promemorians förslag innebär att bestämmelserna om handelsplatser i 

begränsningsförordningen ska gälla marknader, är marknader en 

tillståndspliktig offentlig tillställning enligt ordningslagen om den 

anordnas på en offentlig plats (2 kap. 4 § ordningslagen). Den 

underrättelseskyldighet som länsstyrelsen har i det fall den fattar ett enskilt 

beslut om en sådan verksamhet bör därför alltjämt gälla för marknader. 

Polisens får enligt 21 § covid-19-lagen ställa in eller upplösa en allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift 

som har meddelats med stöd av 7 § eller ett beslut enligt 16 §. 

Bestämmelserna om handelsplatser i begränsningsförordningen eller 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter är meddelade med stöd av 9 § i covid-

19-lagen. Överträdelse av sådana bestämmelser ger inte polisen rätt, 

utöver vad som följer av ordningslagen, att ställa in eller upplösa en 

marknad. 

Länsstyrelsens tillsyn över marknader förändras dock inte med förslaget 

på annat sätt än att länsstyrelsen behöver utöva tillsyn utifrån de nya krav 

som ställs på marknader. 

De krav på smittskyddsåtgärder som föreslås för marknader kan påverka 

förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet och kan utgöra 

ingrepp i regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om 
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t.ex. egendomsskydd och näringsfrihet. En förutsättning för sådana 

ingrepp är att de görs i det allmännas intresse och under de förutsättningar 

som anges i lag och enligt folkrättens allmänna grundsatser. Sådana 

ingrepp ska beakta proportionalitetsprincipen. Skydd för liv och hälsa är 

ett sådant allmänt intresse som motiverar ett sådant ingrepp. De 

begränsningar som föreslås för marknader bedöms också som nödvändiga 

med hänsyn till den pågående pandemin. Åtgärderna är effektiva från 

smittskyddssynpunkt och rimliga för att motverka trängsel.  

De negativa effekter i förhållande till egendomsskydd och näringsfrihet 

som kan uppkomma till följd av begränsningarna bedöms därmed inte gå 

utöver det som de föreslagna bestämmelserna ytterst syftar till, nämligen 

att skydda enskildas liv och hälsa. Det bedöms inte heller finnas något 

alternativt sätt till mindre ingripande åtgärder som samtidigt skulle ge 

nödvändiga möjligheter att förhindra smittspridning. Kravet på 

smittskyddsåtgärder får därför anses vara förenligt med bestämmelserna 

om egendomsskydd och näringsfrihet i regeringsformen och 

Europakonventionen. Lagstöd för förslaget finns som beskrivits ovan i 

covid-19-lagen. Begränsningarna ifråga får aldrig gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett begränsningarna 

ifråga, och de beslutade begränsningarna ska upphöra så snart som möjligt 

som smittspridningen medger det. I de fall som myndigheter beslutar 

konkreta krav i form av myndighetsföreskrifter etc. ska dessa beakta 

proportionalitetsprincipen och konsekvenserna ska analyseras och 

dokumenteras i en konsekvensutredning.  

10.8 Ett nytt regelverk för stadigvarande tivolinöjen  

Förslag: Bestämmelserna i 3 kap. förordningen om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska 

inte tillämpas på sådana offentliga tillställningar som utgör 

stadigvarande tivolinöjen, förutom bestämmelsen om länsstyrelsens 

underrättelseskyldighet om beslut i enskilda fall.  

Bestämmelserna om nöjesparker i 4 kap. i samma förordning ska 

tillämpas på sådana tivolinöjen. 

 

Skälen för förslaget: Som framhålls i avsnitt 10.2 har regeringen uttalat 

att regleringen kring allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar ska bli mer träffsäker på så vis att begränsningar i 

verksamheter för att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 behöver 

anpassas efter dess karaktär och förutsättningar att bedriva 

smittskyddsäker verksamhet. Det bör även eftersträvas att verksamheter 

av samma art lyder under samma slags regler. Verksamhetens art och 

särdrag bör vara avgörande för vilka åtgärder som kan behöva vidtas för 

att verksamheten ska kunna bedrivas på ett smittskyddssäkert sätt, inte om 

den omfattas av ordningslagen eller ej. 

I nöjesparker, djurparker, temaparker och andra liknande anläggningar, 

som beskrivs i avsnitt 5, förekommer ofta tivolinöjen som bedrivs inom 

ramen för parkernas verksamheter. Tivolinöjen definieras i ordningslagen 

som en offentlig tillställning. För tivolinöjen gäller i dag den 
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      deltagarbegränsning om max åtta personer som framgår av 3 kap. 1 § 

begränsningsförordningen. För en del av nöjesparkerna är stadigvarande 

tivolinöjen den huvudsakliga verksamheten. Eftersom tivolinöjen är en 

offentlig tillställning enligt ordningslagen och därmed träffas av 

deltagarbegränsningen har flera nöjesparker med stadigvarande 

tivolinöjen i praktiken inte kunnat öppnat sina parker alls medan andra har 

haft delvis öppet. Nöjesparker som är uppbyggda kring stadigvarande 

tivolinöjen finns som regel på större ytor utomhus med goda möjligheter 

att kunna anpassa och styra flöden av besökare för att minska trängsel 

genom till exempel differentierade ankomsttider, virtuella köer och 

bokningssystem samt försäljning av entré- och åkbiljetter online. Precis 

som i övriga nöjesparker, djurparker och temaparker är besökarna inte 

koncentrerade till fasta start- och ankomsttider utan kommer och går under 

de ofta långa öppettiderna. Det är därför inte ändamålsenligt att utgå ifrån 

en fast deltagarbegränsning som den i 3 kap. begränsningsförordningen. 

Risken för smittspridning är generellt sett lägre vid utomhusaktiviteter och 

därför kan det från smittspridningssynpunkt vara relevant att beakta risken 

för trängsel baserat på hur många besökare som är samlade totalt sett på 

en viss yta men även kring och i attraktioner. 

Det föreslås mot denna bakgrund att bestämmelserna i 3 kap. 

begränsningsförordningen om deltagarbegränsningar och ytterligare 

smittskyddsåtgärder inte ska tillämpas på offentliga tillställningar i form 

av stadigvarande tivolinöjen. I stället föreslås att stadigvarande tivolinöjen 

hanteras som andra nöjesparker och liknande parker, se avsnitt 5. Genom 

en uttrycklig hänvisning i begränsningsförordningen till att det som där 

sägs om nöjesparker också ska gälla för stadigvarande tivolinöjen får 

föreskrifterna anses vara i överensstämmelse med bemyndigandet i 7 § 

covid-19-lagen. Bemyndigandet används därmed för att reglera vilka 

bestämmelser i begränsningsförordningen som ska gälla för stadigvarande 

tivolinöjen. 

Som beskrivits i avsnitt 10.7 om marknader kan föreskrifter emellertid 

inte användas för att införa särskilda begränsningar som avser ett enskilt 

fall. Även om syftet med de aktuella bestämmelserna är att ålägga 

verksamhetsansvariga att vidta träffsäkra åtgärder som inte onödan hindrar 

verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert 

sätt, finns det enligt 16 § covid-19-lagen också en möjlighet för 

länsstyrelserna att genom förvaltningsbeslut begränsa eller helt förbjuda 

en enskild verksamhet om det förekommer en omfattande smittspridning 

där eller om det på goda grunder kan förutses att ett visst planerat 

evenemang kommer att medföra stora risker för smittspridning. Av 

nuvarande 3 kap. 3 § begränsningsförordningen följer att när en 

länsstyrelse har fattat ett sådant beslut om en allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning ska länsstyrelsen omedelbart underrätta 

Polismyndigheten om beslutet, eftersom ett sådant beslut påverkar 

Polismyndighetens hantering av en ansökan om tillstånd att anordna en 

allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Tivolinöjen är en 

tillståndspliktig offentlig tillställning enligt ordningslagen om den 

anordnas på en offentlig plats (2 kap. 4 § ordningslagen). Den 

underrättelseskyldighet som länsstyrelsen har i det fall den fattar ett enskilt 

beslut om en sådan verksamhet bör därför alltjämt gälla för stadigvarande 

tivolinöjen.  
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Polisens får enligt 21 § covid-19-lagen ställa in eller upplösa en allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift 

som har meddelats med stöd av 7 § eller ett beslut enligt 16 §. 

Bestämmelserna om nöjesparker i begränsningsförordningen och 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter kommer vara meddelade med stöd av 

8 § i covid-19-lagen. Överträdelse av sådana bestämmelser ger därför inte 

polisen rätt, utöver vad som följer av ordningslagen, att ställa in eller 

upplösa ett tivolinöje. 

Länsstyrelsens tillsyn förändras dock inte med förslaget på annat sätt än 

att länsstyrelsen behöver utöva tillsyn utifrån de nya krav som ställs på 

stadigvarande tivolinöjen. 

De krav på smittskyddsåtgärder som föreslås för stadigvarande 

tivolinöjen kan påverka förutsättningarna för att bedriva 

näringsverksamhet och kan utgöra ingrepp i regeringsformens och 

Europakonventionens bestämmelser om t.ex. egendomsskydd och 

näringsfrihet. En förutsättning för sådana ingrepp är att de görs i det 

allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och enligt 

folkrättens allmänna grundsatser. Sådana ingrepp ska beakta 

proportionalitetsprincipen. Skydd för liv och hälsa är ett sådant allmänt 

intresse som motiverar ett sådant ingrepp. De begränsningar som nu 

föreslås bedöms också som nödvändiga med hänsyn till den pågående 

pandemin. Åtgärderna är effektiva från smittskyddssynpunkt och rimliga 

för att motverka trängsel. De negativa effekter i förhållande till 

egendomsskydd och näringsfrihet som kan uppkomma till följd av 

begränsningarna bedöms därmed inte gå utöver det som de föreslagna 

bestämmelserna ytterst syftar till, nämligen att skydda enskildas liv och 

hälsa. Det bedöms inte heller finnas något alternativt sätt till mindre 

ingripande åtgärder som samtidigt skulle ge nödvändiga möjligheter att 

förhindra smittspridning. Kravet på smittskyddsåtgärder får därför anses 

vara förenligt med bestämmelserna om egendomsskydd och näringsfrihet 

i regeringsformen och Europakonventionen. Lagstöd för förslaget finns 

som beskrivits ovan i covid-19-lagen. Begränsningarna ifråga får aldrig gå 

utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett 

begränsningarna ifråga, och de beslutade begränsningarna ska upphöra så 

snart som möjligt som smittspridningen medger det. I de fall som 

myndigheter beslutar konkreta krav i form av myndighetsföreskrifter etc. 

ska dessa beakta proportionalitetsprincipen och konsekvenserna ska 

analyseras och dokumenteras i en konsekvensutredning.   

11 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser 

Förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 11 mars 2021. Äldre 

föreskrifter ska dock fortfarande gälla för ärenden och mål om tillsyn 

som har inletts före ikraftträdandet. 

Ändringarna i 3 kap. om allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar ska dock träda i kraft så snart smittläget tillåter det. 
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Skälen för förslaget: De nya begränsningar som föreslås i denna 

promemoria för museer och konsthallar samt nöjesparker, djurparker och 

andra liknande anläggningar bör träda i kraft så snart som möjligt då de 

syftar till att minska smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen 

covid-19. Detsamma gäller bemyndigandet till kommunerna att meddela 

föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa platser samt förtydligandena 

avseende badanläggningar och borgerliga begravningar. Ändringarna 

föreslås träda i kraft den 11 mars 2021. 

De föreslagna förordningsändringarna meddelas med stöd av covid-19-

lagen. Som en allmän förutsättning för åtgärder som vidtas med stöd av 

lagen och förordningen gäller att föreskrifter och beslut om särskilda 

begränsningar endast får meddelas om det är nödvändigt för att förhindra 

spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och att åtgärderna 

inte får vara mer långtgående än det som är försvarligt med hänsyn till 

faran för människors liv och hälsa. De nu gällande begränsningarna av 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utgör en 

långtgående inskränkning i grundlagsskyddade fri- och rättigheter såsom 

mötes- och demonstrationsfriheten. I praktiken innebär dessa att många 

företag och andra aktörer i praktiken varit förhindrade att bedriva någon 

verksamhet. 

Smittspridningen ligger dock fortsatt på en hög nivå (se avsnitt 3) och 

det finns även en förekomst av nya varianter av viruset som orsakar 

sjukdomen covid-19 i Sverige vilka bedöms ha en ökad potential för 

spridning. Givet det osäkra smittläget är det svårt att i denna promemoria 

föreslå ett ikraftträdande för ändringarna om allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar. Dessa ändringar bör i stället träda i kraft så 

snart smittläget tillåter det. Behovet av att göra dessa ändringar måste 

grunda sig på en bedömning av det epidemiologiska läget. 

Folkhälsomyndighetens remissvar och bedömning av när smittläget tillåter 

att förslagen kan träda ikraft kommer utgöra ett viktigt underlag inför ett 

sådant beslut.  

Begränsningsförordningen liksom covid-19-lagen upphör att gälla vid 

utgången av september 2021. Detsamma bör även gälla de bestämmelser 

som omfattas av denna promemoria. Giltighetstiden för bestämmelserna 

om särskilda begränsningar och övriga smittskyddsåtgärder behöver dock 

omprövas kontinuerligt för att säkerställa att de inte gäller längre än 

nödvändigt. 

Vid ikraftträdandet av de föreslagna bestämmelserna kan det finnas 

ärenden och mål som har inletts med stöd av begränsningsförordningen. 

En övergångsbestämmelse bör därför införas om att äldre bestämmelser 

fortsatt ska gälla för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före 

ikraftträdandet.  
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12 Konsekvenser 

12.1 Konsekvenser för företag och andra 

verksamhetsutövare  

Begränsningsförordningen är ett viktigt verktyg för att motverka 

spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Genom de 

föreslagna ändringarna i förordningen uppnås en mer träffsäker reglering, 

inte minst för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, 

samtidigt som regleringen syftar till att risken för smittspridning ska 

minska. Som beskrivs i promemorian bör de föreslagna ändringarna i 

förordningen som innebär nya begränsningar träda i kraft den 11 mars 

2021. Förslagen kommer då att innebära att fler verksamheter kommer att 

omfattas av föreskrifter om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridningen av sjukdomen covid-19. Med stöd av förslagen om ett nytt 

regelverk för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är det 

också möjligt att meddela föreskrifter där verksamhetens art och särdrag 

kan beaktas för vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att verksamheten 

ska kunna bedrivas på ett smittskyddssäkert sätt. Därmed finns det också 

bättre förutsättningar för att utforma föreskrifterna på ett sätt som är 

neutralt från konkurrenssynpunkt. Kraven på att den som ansvarar för en 

verksamhet ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning 

samt att verksamheten ska bedrivas så att trängsel undviks och människor 

kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, kan 

leda till minskade intäkter eller ökade kostnader för företag och andra 

verksamhetsutövare. Om så är fallet beror dock på utformningen av de 

konkreta krav som kommer att anges i myndighetsföreskrifter. De krav 

som utformas ska beakta proportionalitetsprincipen och konsekvenserna 

ska analyseras och dokumenteras i en konsekvensutredning. 

Förslagen innebär, när smittläget så tillåter, en viss utökad möjlighet för 

personer att samlas. Förslagen har dock utformats på ett sådant sätt att 

arrangemangen bedöms kunna genomföras på ett från 

smittskyddssynpunkt säkert sätt. När det gäller ändringen för allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare, kan 

det för smittspridningen konstateras att det genom den ändringen och 

Folkhälsomyndighetens närmare föreskrifter kommer finnas goda 

möjligheter att skapa förutsättningar för deltagarna att hålla ett säkert 

avstånd från varandra och risken för smittspridning bedöms därför kunna 

hållas låg. Förslaget bedöms medföra att allmänna sammankomster i form 

av t.ex. gudstjänster och bio- och teaterföreställningar kommer att kunna 

hållas med ett så begränsat antal deltagare som bedöms säkert från ett 

smittskyddsperspektiv. 

Förslagen om nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar utomhus medför att t.ex. mindre 

demonstrationer kommer att kunna genomföras. Den nya regleringen 

innebär således en mindre långtgående inskränkning av mötes- och 

demonstrationsfriheten än vad som gäller i dag. Förslaget om 

idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp och liknande innebär att 

mindre motionslopp med ett begränsat antal idrottsutövare kan 
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      genomföras. Detta bedöms ha positiva effekter för folkhälsan i stort och 

motverka psykisk ohälsa och isolation. Förslagen innebär även att 

verksamheter som äger rum utomhus, t.ex. mässor, kan genomföras inom 

ramen för den nya deltagarbegränsningen givet att anordnaren inom 

avgränsade områden och utrymmen utomhus begränsar antalet deltagare 

på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt och vidta åtgärder för 

att undvika trängsel. Ändringarna för stadigvarande tivolinöjen och 

marknader som är offentliga tillställningar, innebär att verksamheter som 

vanligtvis har många besökare och som har varit stängda kan komma att 

öppna igen med ett begränsat antal besökare. Förslagen har samtidigt 

utformats på ett sådant sätt att arrangemangen bedöms kunna genomföras 

på ett från smittskyddssynpunkt betryggande sätt.  

Förslagen innebär att företag som inte kunnat bedriva sin verksamhet 

under en tid kan återuppta sin verksamhet i liten skala under förutsättning 

att smittskyddsåtgärder vidtas. Det kan väntas leda till ökade intäkter för 

företagen. Förslaget innebär även att fler verksamheter, såsom museer, 

konsthallar och nöjesparker kommer kunna hålla öppet i mindre skala 

under förutsättning att smittskyddsåtgärder vidtas. 

12.2 Konsekvenser för staten 

Förslagen innebär att Folkhälsomyndigheten kan väntas behöva ta fram 

nya föreskrifter om sådana smittskyddsåtgärder som avses i covid-19-

lagen och även anslutande tillsynsvägledning. Folkhälsomyndigheten 

föreslås nu även få möjlighet att föreskriva strängare restriktioner för 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i ett län. I det fall 

det skulle uppstå en utveckling med flera lokala utbrott med en stigande 

smittspridning ökar sannolikheten att Folkhälsomyndigheten kan komma 

att behöva införa strängare lokala restriktioner. Det är svårt att förutse de 

ekonomiska konsekvenserna av en sådan eventuell utveckling men de 

bedöms kunna finansieras inom befintliga ramar för 

Folkhälsomyndighetens förvaltningsanslag. Förslagen förväntas således 

inte föranleda några nämnvärda ekonomiska konsekvenser för 

myndigheten. 

Polismyndigheten prövar ansökningar om och beviljar tillstånd till att 

anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Antalet 

ansökningar om tillstånd att anordna sådana sammankomster och 

tillställningar kan väntas öka något till följd av förslaget. I 

tillståndsgivningen kommer Polismyndigheten att behöva pröva om 

förutsättningarna i de nya regelverken är uppfyllda, vilket kräver nya 

sorters överväganden. Polismyndigheten är också en av flera aktörer som 

bidrar till tillsynen av den föreslagna regleringen, till exempel efter ett av 

kommunen meddelat beslut om förbud att vistas på en särskilt angiven 

plats. Förslagen kommer därför att innebära en ökad arbetsbelastning för 

Polismyndigheten såväl i tillståndsgivningen som i kontrollen. 

Kostnaderna för Polismyndigheten bedöms dock vara marginella och 

kunna finansieras inom befintliga ramar.  

Även domstolarnas verksamhet kan komma att påverkas av förslaget 

bl.a. eftersom förordningens tillämpningsområde vidgas och fler allmänna 
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sammankomster och offentliga tillställningar kommer att kunna hållas. 

Länsstyrelsens beslut i enskilda fall och beslut om förelägganden inom 

ramen för tillsynen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Eftersom mål om förelägganden respektive mål om utdömande av vite är 

förhållandevis resurskrävande kan även ett mindre antal inkommande mål 

innebära en ökad arbetsbelastning för domstolarna. Polismyndighetens 

beslut i frågor om tillstånd till att anordna allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar får överklagas till förvaltningsdomstol. 

Kostnaderna för domstolarna bedöms emellertid kunna finansieras inom 

befintliga ramar för Sveriges Domstolar.  

Förslagen i denna promemoria innebär bl.a. att museer, konsthallar, 

nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande parker regleras och som 

en konsekvens av det utökas länsstyrelsernas tillsynsområde. 

Länsstyrelsen tillsynsarbete kan även väntas bli mer omfattande eftersom 

vissa verksamheter i form av anordnande av allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar som i dag inte kan bedrivas, vid ett 

gynnsammare smittläge kan återupptas i viss omfattning. Regeringen har 

tilldelat länsstyrelserna 174,6 miljoner kronor i utökat anslag för arbete 

med tillsyn av de föreskrifter som meddelas med stöd av covid-19-lagen 

under 2021. I promemorian specificeras inte några nivåer för vilka 

deltagarbegränsningar som kommer att bli aktuella. Hur omfattande 

tillsynen kommer att bli kan också bero på vilka övriga föreskrifter som 

meddelas. Det är därför i dagsläget svårt att bedöma om tillsynen av de 

nämnda verksamheterna ryms inom myndighetens redan beviljade anslag. 

Eventuella tillkommande kostnader för länsstyrelsernas tillsyns-

verksamhet kommer att hanteras inom ramen för de rutiner som gäller för 

budgetprocessen. Därutöver föreslås att länsstyrelserna inte längre ska ha 

rätt att meddela lokala föreskrifter, vilket bedöms kunna innebära en 

minskad arbetsbelastning för myndigheterna. 

12.3 Konsekvenser för kommuner 

Även kommunala verksamheter omfattas av den föreslagna regleringen. 

Framför allt gäller detta verksamhet i form av museer och konsthallar. 

Skyldigheten att vidta smittskyddsåtgärderna kan sägas inskränka den 

kommunala självstyrelsen. Syftet med förslagen är att förhindra 

smittspridning i sådana miljöer där det finns risk för att många människor 

samlas och trängsel kan uppstå genom en tvingande reglering i form av 

smittskyddsåtgärder. De smittskyddsåtgärder som föreslås kan inte uppnås 

på ett för det kommunala självbestämmandet mindre ingripande sätt än 

genom den reglering som föreslås. Gällande förslaget att kommunerna ska 

få möjlighet att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser så är denna möjlighet helt frivillig och inskränker därför 

inte den kommunala självstyrelsen. 

Det kan uppstå vissa ekonomiska konsekvenser när kommunerna 

behöver begränsa kapaciteten inom kommunal verksamhet till följd av nya 

regler om begränsningar, t.ex. på museum. Dock handlar det om en mindre 

verksamhet i kommunerna och därför bör de eventuella kostnaderna vara 

begränsade.  
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      12.4 Övriga konsekvenser 

Förslagen kommer innebära att företag som inte kunnat bedriva sin 

verksamhet, vid ett gynnsammare smittläge, kan anordna sammankomster 

eller tillställningar i viss omfattning under förutsättning att 

smittskyddsåtgärder vidtas, vilket kan leda till ökade intäkter för 

företagen. Detta kan i sin tur leda till ökad sysselsättning. I nöjes- och 

temaparker är en hög andel av de säsongsanställda yngre än 25 år och 

förslagen kommer därför gynna sysselsättningen för unga vuxna.  

Förslagen som presenteras om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridningen av sjukdomen covid-19 kan komma att få konsekvenser för 

barn som begränsar deras rättigheter. Förslagen om kraven på 

smittskyddsåtgärder på bl.a. museum, konsthallar, djurparker och 

temaparker kan innebära att barns möjligheter att delta i den typen av 

fritids- och kulturverksamheter begränsas. Samtidigt har dessa 

verksamheter goda förutsättningar att anpassa sina publika verksamheter 

på ett sådant sätt att den kan bedrivas på ett från smittskyddssynpunkt 

säkert sätt. Verksamheterna kommer således kunna hållas öppna och det 

innebär att barn även fortsättningsvis kommer ha tillgång till dem. 

Förslagen om nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar bedöms leda till positiva konsekvenser för 

barn och unga då de ges möjlighet att t.ex. delta i motionslopp eller andra 

liknande idrottstävlingar eller gå bio och teater. 

Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för offentlig service i 

olika delar av landet, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för 

möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. 
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Krisledningsnämnden beslutar 

1. att atl verksamhet som håller öppet ska bedrivas med åtgärder och 

begränsningar för att begränsa smitta som följer av lagstiftning, allmänna råd 

och rekommendationer som berör aktuell verksamhet samt i enlighet med 

riskanalys för verksamheten, 

2. att allt arbete i kommunens förvaltningar ska ske hemifrån, undantag ska 

endast medges för arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån och som inte 

kan skjutas upp 

3. att uppmana alla styrelser ide kommunala bolagen att tillse att allt arbete 

inom bolaget sker hemifrån och att undantag endast medges för 

arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån och som inte kan skjutas upp 

4. att tillhandhålla kommunens lokaler eller andra anläggningar för organiserad 

och bokad idrott och andra aktiviteter inomhus för barn- och unga i 

gymnasieålder och yngre, födda 2002 och senare, 

5. att utbudet för att stimulera och underlätta aktiviteter utomhus ska utökas på 

lämpliga platser i parker och i friluftsområden, 

6. att bemannade verksamheter som vänder sig till allmänheten vid kommunens 

friluftsområden öppnas för uthyrning av utrustning men i övrigt ska hålla 

fortsatt stängt, till exempel servering, 

7. att kulturnämnden håller öppet för verksamheter som specifikt riktar sig till 

organiserade grupper för barn- och unga i gymnasieålder och yngre, födda 

2002 och senare, 

8. att samtliga verksamheter som drivs av kulturnämnden i övrigt fortsätter hålla 

stängt, med undantag för bibliotek med begränsad verksamhet och för 

internetpunkter, 

9. att kommunens öppna förskolor öppnar för aktiviteter som kan ske på distans 

eller utomhus, 

10. att kommunens träffpunkter för äldre ska erbjudas utomhus, 

11.att arbetsmarknadsförvaltningen till sportlovet ska stödja att fritidsbanken 

öppnas och om möjligt att platser för utlåning utökas i samråd med 

stadsbyggnadsförvaltningen, 
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12. att arbetsmarknadsinsatser i övrigt fortsatt håller stängt, 

13.att uppmana Fyrishov att möjliggöra verksamhet för simskola, 

14. att uppmana berörda bolag att i möjligaste mån tillhandhålla lokaler eller 

andra anläggningar för organiserade aktiviteter inomhus och utomhus för 

barn- och unga i gymnasieålder och yngre, födda 2002 och senare, 
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ledning och samordning Covid, 

16.att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med en rapport om 

planeringen inför sportlovet 2021, 
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f) äldrenämndens ansvar gällande punkt 10 

g) arbetsmarknadsnämndens ansvar gällande punkt 11-12 

h) samtliga nämnder gällande punkt 15 

Sammanfattning 

Regeringen meddelade den 18 december 2020 skärpta restriktioner för att minska 

smittspridningen i samhället. En skarp uppmaning var att arbeta hemma och att all 

verksamhet som bedrivs av kommuner och som inte är helt nödvändig bör stängas ner 

omedelbart. Den 21 januari gick regeringen ut med uppmaningen att enbart hålla helt 

nödvändig offentlig verksamhet öppen, med undantag för idrotts-, kultur och 

fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare. Den 4 februari förlängde 

regeringen uppmaningen om att fortsätta hålla ej nödvändig verksamhet stängd. 

Samtidigt gjorde en justering av undantaget till att även omfatta gymnasieungdomar, 

födda 2002 och senare. I föreliggande ärende föreslås justeringar av 

krisledningsnämndens beslut från den 22 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021 

• Bilaga 1: Nödvändig verksamhet 
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Erik Pelling (S) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Erik Pelling (S) yrkar: 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med en rapport om planeringen inför 

sportlovet vecka 8. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att 

nämnden avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag med redaktionella ändringar mot 

avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Många av ärendena i krisledningsnämnden är inte tillräckligt genomtänkta och de flesta 

ärendena kan med fördel behandlas ide nämnder eller styrelser som har det relevanta 

ansvaret. 

Lagen är tydlig om när och hur Krisledningsnämnder kan användas. 1 samtliga 

krisledningsträningarjag deltagit på har det mycket tydligt lärts ut att 

Krisledningsnämnden ska utnyttjas mycket sparsamt och endast när det är situationer 

som inte ordinära verksamheterna kan sköta. Jag anser att Krisledningsnämnden i 

nuläget används på ett helt felaktigt sätt som rör till möjligheterna för viktigt 

ansvarsutkrävande på ett oklokt sätt. Om man följer inriktningen i nedan citat inser man 

snabbt att Krisledningsnämnden spårat ur. 

"Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning 

som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När 

förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 

nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Lag 

(2019:925)." 

Det är ansvarslöst att uppmana kommunens alla bolag "att allt arbete inom bolaget sker 

hemifrån och att undantag endas medges för arbetsuppgifter som inte kan utföras 

Justerandes signatur 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-02-05 

hemifrån och som inte kan skjutas upp." Tolkningen av "som inte kan skjutas upp" kan bli 

mycket kostsam och det är en helt onödig formulering när den föreslagna Att-sats 1 är 

fullt tillräcklig om man har tillit till att kommunens styrelse och bolagsledningar har den 

kompetens de ska ha för sina uppdrag. Jag yrkade avslag på ATT-sats 3 och yrkade 

istället för en ersättande ATT-sats 3: Att uppmana alla styrelser ide kommunala bolagen 

att tillämpa att-sats 1. 

Jag tycker att Att-satserna 5 och 6 är mycket bra men väl exemplifierar att tidigare 

ärenden till Krisledningsnämnden inte är tillräckligt bra beredda. Jag har hela tiden i 

liknande ärenden i Krisledningsnämnden varit tydlig med att det är av stor betydelse att 

kommunen upprätthåller goda möjligheter för våra invånare att bedriva hälsofrämjande 

aktiviteter. Om man har invånarnas bästa i fokus borde kommunen mycket fortare ha 

kunnat besluta om att tillhandahålla Träffpunktsträffar utomhus. I ljuset av att många av 

våra äldsta invånare lider mycket av ensamhet, även under normala förhållanden, är 

Träffpunktema viktiga för många människors psykiska välbefinnande. 

Justerandes signatur 
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Krisledningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-02-05 

§10 

Utökat lager av mun- och andningsskydd 

KSN-2021-00419 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att överta kommunstyrelsens ansvar i detta ärende, 

2. att uppdra åt kommunledningskontoret att utöka lagerhållning av munskydd 

och andningsskydd till motsvarande sex månaders nuvarande förbrukning, 

samt 

3. att uppdra åt kommunledningskontoret att inrätta rutin för att säkerställa 

samordnad och kontrollerad användning av kommunens lager av munskydd 

och andningsskydd. 

Sammanfattning 

Förbrukningen av munskydd har den senaste tiden ökat kraftigt. För att säkerställa 

behovet inom främst vård- och omsorg föreslås att lagret av munskydd och 

andningsskydd utökas.1 ärendet föreslås också att kommunledningskontoret ska 

inrätta rutiner om i vilka situationer skydden ska tillhandahållas och på vilket sätt de 

ska användas. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021 

• Läkemedelsverket: Använda munskydd som privatperson 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Justerandes signatur 

   

Utdragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) [ämnar ett särskiEt yttrande: 

Varför kan inte kommunstyrelsen fatta detta beslut nästa vecka? 

Krisledningsnämnden har spårat ur. Det är fel att i så stor utsträckning centralisera 

beslut som med fördel kan hanteras i den ordinarie verksamheten. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2021-02-05 

§11 

Uppdrag rörande stödåtgärder till nationslivet 

KSN-2021-00421 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att överta kommunstyrelsens ansvar i detta ärende, 

2. att uppdra åt kommunledningskontoret att snarast inleda dialog med 

studentnationerna, studentkårerna och universitet om nationers situation 

med anledning av pandemin och senast den 15 februari 2021 återkomma med 

förslag på åtgärder som kommunen kan vidta. 

Sammanfattning 

1 ärendet föreslås att kommunledningskontoret snarast inleder dialog med 

studentnationerna och studentkårerna om deras situation med anledning av 

pandemin. Kontoret ska därefter inkomma med förslag på åtgärder som kan behövas 

för att upprätthålla nationernas verksamhet under och efter pandemin. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag med redaktionell ändring mot avslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Varför är detta ens ett ärende?Att genomföra en liknande dialog blvklart relevanta 

delar av kommunens förvaltningar i sitt grunduppdrag. Om liknande dialoger leder till 

Justerandes signatur 
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förslag som kräver beslut av till exempel kommunstyrelsen kan ett sådant ärende lyftas. 

Krisledningsnämnden har spårat ur. Det är fel att iså stor utsträckning centralisera 

beslut som med fördel kan hanteras i den ordinarie verksamheten. 

Justerandes signatur 

bl/ 
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Kristedningsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-02-05 

§12 

Redovisning av åtgärder för att få 
medarbetare att vaccinera sig 

KSN-2021-00422 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att överta kommunstyrelsens ansvar i detta ärende, 

2. att lägga redovisningen av insatser för att uppmuntra medarbetare i Uppsala 

kommun att vaccinera sig till handlingarna. 

Sammanfattning 

I ärendet redovisas åtgärder som hittills vidtagits och som planeras i syfte att 

uppmuntra medarbetare att vaccinera sig i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021 

• Bilaga 1: Exempel på kommunikation i Uppsala kommun om vaccination 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Detta ärende hade utan problem kunnat lyftas på nästa veckas kommunstyrelsemöte. 

Krisledningsnämnden har spårat ur. Det är fel att i så stor utsträckning centralisera 

beslut som med fördel kan hanteras i den ordinarie verksamheten. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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§13 

Uppdrag rörande stödåtgärder till 
restaurangbranschen 

KSN-2021-00423 

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att överta kommunstyrelsens ansvar i ärendet, 

2. att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag rörande 

eventuellt stöd eller kompensation till restaurangbranschen enligt 

föredragning i ärendet, uppdraget redovisas på kommunstyrelsen onsdagen 

den 10 februari 2021 och 

3. att delegera till ordförande att på krisledningsnämnden vägnar tillskriva 

regeringen om vikten av förändringar i stöd till företag och snabbare 

utbetalning av beviljade stöd inom besöksnäringen och i synnerhet 

restaurangbranschen.t 

Sammanfattning 

Restaurangbranschen är hårt drabbat av pandemin och har i samtal med kommunen 

fört fram önskemål om kommunens stöd.1 ärendet föreslås att 

kommunledningskontoret utreder och tar fram ett förslag på om och hur stöd till 

restaurangbranschen kan ske. Ordförande föreslås vidare få delegation på att tillskriva 

regeringen angående statligt stöd till branschen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Justerandes signatur 
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Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Ärendet är tveklöst kopplat till några av våra företagare som är hårdast drabbade av 

Covidpandemins negativa effekter. Det är viktigt att kommunen anstränger sig för att 

genomföra generella lättnader för särskilt utsatta branscher. Liknande branschspecifika 

ärenden är lätta att se som mer politiskt spel än realistiska förslag. Jag har svårt att se 

hur liknande stöd skulle kunna inrymmas i den kommunala kompetensen. Något 

liknande skulle också sannolikt strida mot likabehandlingsprincipen. Varför ska inte i så 

fall till exempel hårt drabbade småbutiker och skönhetssalonger inkluderas? 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Justeringens 
datum: 

10 februari 2021, Stationsgatan 12   

Underskrifter: 
   

 Helena Nordström Källström, 
ordförande 

 Therez Almerfors, justerare 

    

 Åsa Tingström, sekreterare   
 
 

Minnesanteckningar 
Plats och tid: Digitalt via Teams, 9.00-11.00 

Närvarande 
ledamöter: 

Helena Nordström 
Källström (MP), ordförande 
Hans Nordström (C), vice 
ordförande 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Therez Almerfors (M) 
Tobias Smedberg (V) 
Anders A Aronsson (L) 
Michael Carlsson (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
 

 

Övriga deltagare: Åsa Dahlin, enhetschef översiktsplanering 
Lovisa Neikter, strategisk samhällsplanerare 
Åsa Tingström, sekreterare 
Lars Johansson, innovationsledare Klimatfärdplan Uppsala 
Martin Wetterstedt, Uppsala universitet 
 

Utses att justera: Therez Almerfors Paragrafer:  1-9 

Landsbygdsberedningen Sammanträdesdatum: 3 februari 2021 
Minnesanteckningar  
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Landsbygdsberedningen Sammanträdesdatum: 3 februari 2021 
Minnesanteckningar  

§ 1. Val av justeringsperson samt datum och plats för 
justering 
Landsbygdsberedningen utser Therez Almerfors att jämte ordföranden justera 
minnesanteckningarna den 10 februari på Stationsgatan 12.  

§ 2. Fastställande av föredragningslista 
Utsänd dagordning fastställs med följande ändring; 

- Punkt 4, Utvärdering Servicepunkter utgår 
- Utvärdering av medborgarbudget område 3 läggs till under punkt 6 

§ 3. Återkoppling workshop om klimatfärdplanen 
Föredragande: Lars Johansson, Innovationsledare Klimatfärdplanen Uppsala och 
Martin Wetterstedt, Uppsala universitet 

Presentation av klimatfärdplanen och arbetet framöver, se Bilaga 1. 

En diskussion fördes om Klimatfärdplanen och landsbygden. När det gäller 
kommunens möjligheter att påverka lyftes faktorer som solpaneler, solceller, 
detaljplaner och bygglov. Det finns många kulturmiljöer på landsbygden vilket ibland 
hindrar klimatinnovativa åtgärder på exempelvis tak. Samarbete mellan kommunen 
och näringslivet tas upp som en viktig fråga. En annan aspekt som lyftes var 
diversiteten på landsbygden som behöver vägas in. Det finns jordbruksnäring, 
bilbaserade företag (exempelvis hantverkare), kransorter och arbetsnära pendlande. 
Målgrupperna, behoven och åtgärderna kan se väldigt olika ut beroende på vilken 
grupp som avses. Frågan ställs om hur resultaten i den sociala kompassen kommer in i 
arbetet med klimatfärdplanen. Frågor som uppvärmning, gemensamma transporter, 
logistik, lokala kontorshotell och lokal matproduktion lyftes också. 

§ 4. Rapport, utvärdering servicepunkter 
Föredragande: Yasmine Fröbom, Näringslivsutvecklare 

Punkten utgår, ersätts med skriftlig information. 

§ 5. Regeringens budget och påverkan på landsbygderna – 
några nedslag. Uppsala kommuns mål och budget – vad 
säger den om landsbygderna? 
Föredragande: Lovisa Neikter, Strategisk samhällsplanerare 
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Landsbygdsberedningen Sammanträdesdatum: 3 februari 2021 
Minnesanteckningar  

Föredragning om satsningar i regeringens budget kopplat till landsbygden och Uppsala 
kommun samt satsningar i Uppsala kommuns mål och budget, se Bilaga 1.  

En översikt av olika satsningar presenterades. Det är till viss del svårt att se tydliga 
kopplingar till just Uppsala kommun eftersom kommunen inte nödvändigtvis 
definieras som en landsbygdskommun. I många fall börjar arbetet med att avgöra vilka 
som ska ta del av satsningarna nu. Ett mellanrum mellan stad och glesbygd kan 
identifieras på nationell nivå. Regionala och kommunala satsningar kan därför vara 
extra viktiga.  

I diskussionen lyftes Landsbygdsberedningens roll; att bevaka nationella och regionala 
landsbygdsfrågor samt verka för att nämnder och styrelser arbetar med frågorna enligt 
överenskomna mål och satsningar. Landsbygdsberedningen har inget operativt 
ansvar, men många av satsningarna kan påverka regional och kommunal verksamhet 
samt kommunen i stort. Förslag väcks om att kontakta regionen och nämnder för att få 
en uppdatering om hur de jobbar med frågorna, exempelvis driftstöd för kommersiell 
service, kommunens skogsinnehav, vägunderhåll av finmaskigt vägnät etc. En önskan 
framförs om att bjuda in Region Uppsala för att berätta om vad de gör kopplat till 
budgetpropositionen, den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) mm. 

En fråga som också diskuterades bredbandssatsningen som är historiskt stor, men 
avtar efter 2021. Vikten av bra mobiltäckning lyfts och att satsningar behövs för att 
säkra detta även på landsbygden. 

Även kommunens planering för genomförandet av uppdragen i Mål och budget pågår, 
och Landsbygdsberedningen kan återkomma till frågan. Uppdrag finns bland annat 
om pendlarparkeringar, kollektivtrafik, transporter och servicepunkter. En ny modell 
för områdesplanering införs vilket medför en omorganisering inom 
Stadsbyggnadsförvaltningen. Plan- och bygg har delats in i fem geografiska områden 
för att skapa kontinuitet och bygga robust kunskap om områdena. Områdesstrateger 
har veckovisa avstämningar för att knyta samman områdena. Arbetet kopplas närmare 
översiktsplaneringen för att ta vara på lokal kunskap och koppla ihop processerna. En 
förhoppning är också att sakkunniga tjänstepersoner ska nå ut bredare i 
organisationen. Landsbygdsstrategen kan ha återkommande dialog för att säkra att 
landsbygdsperspektivet tas om hand. Landsbygdsfrågorna blir lätt åsidosatta i 
konkurrens med staden, men det finns en tydlig prioritering från politiken. 
Förvaltningen arbetar med att säkerställa att alla som arbetar med planering ska bära 
landsbygdsperspektivet, även i innerstaden. Kommunen har också lagt tyngd på 
regional samhällsplanering i arbetet med den Regionala utvecklingsstrategin och 
hoppas att detta kan stärka landsbygdsfrågorna regionalt och öka samarbetet mellan 
kommunerna. Kommunen har också framfört vikten av avsatta resurser för att hantera 
kommunövergripande samarbete. 

§ 6. Representanter till styrgrupp för medborgarbudgetens 
område 4, samt lägesbild område 2 och 3 
Föredragande: Lovisa Neikter, Strategisk samhällsplanerare 
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Landsbygdsberedningen Sammanträdesdatum: 3 februari 2021 
Minnesanteckningar  

6.1 Lägesbild område 2 och 3 

Ett stort antal förslag har inkommit i område 3 och en vinnare kommer att koras i 
februari. Ett antal förändringar har föreslagits för att förtydliga arbetet i nästa område, 
exempelvis att öka kvaliteten i förslagen, sätta någon form av kostnadstak och att 
koppla den lokala arbetsgruppen mer till arbetet med att förverkliga idéerna. Se 
presentation i Bilaga 1. 

I diskussionen framgår att det är stor variation i omfattning i de förslag som inkommit 
hittills. De kan handla om allt från ett fotbollsmål till stora projekt som en ny simhall. 
Tveksamhet framförs gällande att överföra arbetsuppgifter på de lokala 
arbetsgrupperna i större utsträckning eftersom de till största delen deltar i arbetet 
ideellt. I diskussionen understryks att det är viktigt att projektet bidrar till en bra dialog 
med föreningar, näringsliv och personer på landsbygden för att inte skada övrig 
verksamhet och dialog.  

En annan aspekt som diskuterades var vikten av att det finns rutiner för urval och att 
kriterierna för vilka förslag som väljs ut behöver vara kända innan. Ett exempel som 
togs upp var ett förslag kopplat till padel som avslogs eftersom idrotten inte godkänts 
av idrottsförbundet. En annan fråga som lyftes var driftkostnader och att få förslag kan 
genomföras utan att generera kostnader på sikt. 

Vikten av återkoppling, kontinuitet och dialog belystes, samt förtydliganden om vad 
som ligger inom kommunens ansvarsområde och vad som rör andra aktörer. I 
diskussionen framfördes att förslag och synpunkter som inte ligger inom kommunens 
ansvar behöver tas om hand. Att processen är återkommande har lyfts vid tidigare 
sammanträde som en viktig faktor för ett lyckat medborgarbudgetarbete. I vissa fall är 
förbättring svårt eftersom varje delområde är ny mark. Vissa saker kan ändras till nästa 
område, annat får tas med vid en eventuell fortsättning. 

Lovisa och Åsa tar med synpunkterna till styrgruppen för projektet. 

6.2 Val av representanter till medborgarbudgetens område 4 

Landsbygdsberedningen beslutar att välja Hans Nordström, Helena Nordström 
Källström och Tobias Smedberg som representanter från Landsbygdsberedningen i 
medborgarbudgetens område 4. 

§ 7. Landsbygderna som en del av klimatveckan och MR-
dagarna 
Föredragande: Lovisa Neikter, Strategisk samhällsplanerare 

Presentation av förslag på programpunkter under Klimatveckan och MR-dagarna. Se 
Bilaga 1. Andra idéer som lyfts är ett projekt i Sundsvall som skapar klimatsmarta 
verktyg för de som vill bygga hus samt frågan om lokalt skogsbruk. Frågan ställs om 
Upplandsstiftelsen är inbjudna till Klimatveckan, Lovisa tar reda på det. 
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Landsbygdsberedningen Sammanträdesdatum: 3 februari 2021 
Minnesanteckningar  

§8. Nästa möte 
Nästa möte sker den 17 maj. Planen är att fokusera på att sammanfatta 
Landsbygdsberedningens första år och blicka framåt hur vi ska bli Sveriges bästa 
landsbygdskommun. Det är möjligt att komma med inspel inför planeringen av 
kommande möte. 

Föredragningar som önskats är: 

- Utredningen om lokala bygderåd 
- Utvärdering servicepunkter 
- Utvärdering av medborgarbudgetprojektet 
- Näringslivsanalys – uppföljning 
- Konsekvenser av pandemin för landsbygden 
- Gatu- och samhällsmiljönämndens arbete med landsbygdsfrågor 
- Regionens arbete med landsbygdsfrågor 

§ 9. Övriga frågor 
- Uppsökarna kommer att ordna inspirationstillfällen och utbildningar under 

våren riktade mot föreningar på landsbygden. Mer information kommer att 
skickas ut till ledamöterna via e-post. 

- Lovisa går på föräldraledighet i mars och ska under sin ledighet ersättas med 
en vikarie. Information kommer senare om vem som tar hand om 
Landsbygdsberedningen under Lovisas ledighet. 



Landsbygdsberedningen 
3 februari 2021 



Föredragningslista

2

Innehåll Föredragande 

1. Val av justeringsperson samt datum och plats för justering Ordförande 

2. Fastställande av föredragningslista Ordförande 

3. Återkoppling workshop om klimatfärdplanen
Lars Johansson, Innovationsledare Klimatfärdplanen 
Uppsala och Martin Wetterstedt, Uppsala universitet

4. Rapport, utvärdering servicepunkter Yasmine Fröbom, Näringslivsutvecklare 

5. Regeringens budget och påverkan på landsbygderna –
några nedslag. Uppsala kommuns mål och budget – vad säger 
den om landsbygderna?

Lovisa Neikter, Strategisk samhällsplanerare 

6. Representanter till lokal arbetsgrupp för 
medborgarbudgetens område 4

Lovisa Neikter, Strategisk samhällsplanerare 

7. Landsbygderna som en del av klimatveckan och MR-
dagarna

Lovisa Neikter, Strategisk samhällsplanerare 

8. Nästa möte Ordförande 

9. Övriga frågor Ordförande 



Färdplan Klimatpositivt Uppsala
Klimatfärdplan Uppsala samskapas av Uppsala kommun 

och Uppsala klimatprotokoll 2019-2021

Ett projekt i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030



Färdplanen visar vägen

Uppsala ska vara en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt 2050.

Vi ska nå klimatmålen och samtidigt säkerställa livskraftiga ekosystem och ett 
gott liv för alla kommunens invånare. Detta kräver en stor omställning av hela 
samhället.

Färdplanen blir en konkret vägledning för klimatneutralt Uppsala 2030 och 
lägger grunden för de innovationer och systemskiften som krävs för ett 
klimatpositivt samhälle.



Klimatfärdplan Uppsala
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Så tar vi fram färdplanen

Nuläge

Pågående och planerade 
åtgärder

Målet

Berättelsen om fossilfria Uppsala 
2030 och klimatpositiva Uppsala 
2050

Systemskiften, 
fleraktörsåtgärder & strategier

I process med Uppsala Klimatprotokoll, 
resusorganisationer, sakansvariga i 
kommunen, kommunala bolag och 
andra intressenter

Klimatfärdplan Uppsala



Klimatfärdplan Uppsala

Färdplanen växlar upp klimatarbetet

1. Vi tydliggör effekten av pågående processer

2. Vi stärker pågående processer

3. Vi drar igång processer som saknas

4. Vi bygger en helhet för att skapa 
klimatpositiva Uppsala

Modellering ger beslutsunderlag för åtgärder

Visualisering ger transparens och mobilisering

Innovationskapacitet ger transformation



Så tar vi fram färdplanen

Nuläge

Pågående och planerade 
åtgärder

Målet

Berättelsen om fossilfria Uppsala 
2030 och klimatpositiva Uppsala 
2050

Systemskiften, 
fleraktörsåtgärder & strategier

I process med Uppsala Klimatprotokoll, 
resusorganisationer, sakansvariga i 
kommunen, kommunala bolag och 
andra intressenter

Klimatfärdplan Uppsala





Landsbygdsperspektivet i Färdplanen

Klimatfärdplan Uppsala

Workshop med 
landsbygdsberedningen

Dialogmöte med 
föreningslivet

Workshop med 
servicepunkterna

PM

Klimatveckan
?



Landsbygdsperspektivet i Färdplanen

Klimatfärdplan Uppsala

Q1 - ett utkast av Färdplanen skrivs 
fram

Q2 - ram för genomförande inklusive 
”ett” antagande

Men …
ett glapp kring hur vi 
ska ta oss till denna 

framtid.



Dialog: En klimatpositiv landsbygd

Hur skapar vi förutsättningar för omställning och utveckling på 
landsbygden med hjälp av Klimatfärdplanen?



Klimatfärdplan Uppsala

▪ Klimatförändringarna är ett symptom på ett 
strukturproblem och en sorts omställning krävs

▪ Omställningen omfattar näringsliv, samhälle 
(landsbygd och stad), akademi (och 
innovationssystem)

▪ Målet är att ställa om till ett samhälle inom de 
planetära gränserna och samtidigt ger 
förutsättningar för en rättvis och god 
samhällsekonomisk utveckling

▪ Omställningen kräver exponentiella åtgärder

Vilket problem ska vi lösa?



Ett fokus i färdplanen 

Kunskap/kompetens

Standard

Data

Finansiering/Styrning

Policy

Lagar

Kultur/Värderingar

Applikationer

Teknik

Lösningar

I fokus för att 
möjliggöra 
ett klimatpositivt 
Uppsala

Klimatfärdplan Uppsala



Klimatfärdplan Uppsala

Omställning och utveckling på landsbygden 

→Hur…

… skapar vi villkor för förändring?

… ska vi stötta experiment?

… kan vi utveckla flera vägar till målet? Skalning, lärande, principer.

… arbetar vi med inbäddad förändring och bygger vidare på våra styrkor?

… ska vi involvera hela samhället? Nya partnerskap, legitimitet, ansvar.

… fasar vi ut det som inte är bra?

→ Gemensam målinriktad handling



Klimatfärdplan Uppsala

Åtgärder för omställning och utveckling

A. Vilka åtgärder krävs för att understödja 
och skapa en klimatpositiv 
landsbygdsutveckling?  

B.Vilka aktörer är viktiga för att genomföra 
dessa åtgärder? 

C. Vilka hinder och möjligheter ser ni för 
dessa åtgärder/aktörer?

Åtgärder som …
… skapar villkor för förändring?
… stöttar experiment?
… utvecklar flera vägar till målet?
… arbetar med inbäddad förändring?
… involverar hela samhället?



Klimatfärdplan Uppsala

Tack!



Regeringens budget –några 
nedslag. Uppsala kommuns mål 
och budget –vad säger den om 
landsbygderna?
Lovisa Neikter 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

2021-02-03 



Satsningar i BP21 med bäring på Sveriges 
landsbygder (urval) 

Satsning (mkr) UO 2021 2022 2023 Slutår/perm

Finansiering av landsbygdsprogrammet

under övergångsperioden

23 3050 3198 0 2022

Vägunderhåll finmaskigt nät på landsbygd 22 500 500 500 2023

Särskilt stöd till besöksnäringen 24 120 0 0 2021

Bredbandsutbyggnad 22 1400 500 100 2025

Nationellt skogsprogram 23 22 22 2022

Utveckling av företagsklimat i gles-

och landsbygdskommuner (stödområde A)

23 70 0 0 2021

Lärcentrum 16 40 35 35 2023

Distansutbildning 16 15 15 0 2021

Driftstöd i sårbara och utsatta områden 

(kommersiell service)

19 35 35 2022

Förlängning av livsmedelsstrategin 23 72 72 2025

Nya uppgifter till Tillväxtverket 24 4 4 20

• För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och 
välfärd (SOU 2017:1). 



BP21 och Uppsala kommun 
• Uppsala kommun, täta kommuner nära en större 

stad

• Vilken form av landsbygd satsar regeringen på? 

• Vikten av regionala och kommunala satsningar på 
landsbygderna 



Mål och budget 2021 – vad säger den om 
landsbygderna?
Spaning 1 – Mål och budget idag 

Spaning 2 – våren 2021 när verksamhetsplanerna är färdiga –
genomförandeperspektiv 

22



Inriktningsmål 3 - Uppsalas stad och landsbygd ska 
växa genom ett hållbart samhällsbyggande
• Uppdrag från 2020: Bygga fler pendlarparkeringar under 

planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland 
annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. (KS, 
GSN, PBN och Parkeringsbolaget) 

• Uppdrag 7: Stärk kommunen som kravställare för utveckling av 
kollektivtrafik och nationell infrastruktur. (KS och GSN)

• En modell för områdesplaneringen är under framtagande och 
beräknas vara färdig under 2021

• Främja ökad bredbandstäckning 

+ Nytt uppdrag om att prioritera byggande i de prioriterade tätorterna 
så att en planreserv om 400 bostäder uppnås. Just nu: ta fram 
projektdirektiv

23



Inriktningsmål 2 - Uppsala ska vara tryggt 
och attraktivt att leva, verka och vistas i 
• Attraktiv stad och landsbygd - arbete pågår med att skapa nya 

samverkansformer mellan offentliga, ideella och privata aktörer kring 
service på landsbygden inom ramen för en servicepunktssatsning.

24



Utse representanter till 
arbetsgrupp för 
medborgarbudgetens område 4 



Vad har hänt hittills       Processen framåt 

• 271 förslag

• 936 personer röstade 

26

• Vinnare koras januari/februari 
2021

• Utbetalning och genomförande 
under året

Område 3 - lägesrapport  



Förändringsförslag från område 2 och 3
• Varje förslag ska utformas av minst tre personer.

• Syfte: Öka acceptansen för förslagen och mer genomtänkta förslag.

• Den lokala arbetsgruppen bestämmer ett tak för vad ett förslag får 
kosta, anpassat efter budgetens storlek.

• Syfte: Tydligare kommunikation kring vilka förslag som är genomförbara. 

• Den lokala arbetsgruppen deltar mer aktivt med att kontakta 
föreningar och hitta lösningar för förslagen. 

• Syfte: Starkare lokal förankring och lokalt ägandeskap.



Tre representanter från 
landsbygdsberedningen i 
den lokala arbetsgruppen  

• Vaksalaområdet och 
Rasbobygderna 2021/2022

• Lokal arbetsgrupp med fem 
invånare och tre politiker 

• Delta vid möten med lokala 
arbetsgruppen och vid möten i 
bygderna 

• Utse tre representanter från 
landsbygdsberedningen. 



Landsbygderna som en del av 
klimatveckan och MR-dagarna



Syfte –mobilisera hushållen
Stärka samhällskontraktet

dvs Uppsalabornas intention att samarbeta och uppfatta 
ett gemensamt ägarskap för de nödvändiga omställningar 
som krävs för att Uppsala ska nå klimatmålen.

Målgrupp –Uppsalas invånare
För att motivera Uppsalas invånare att få insikt och ta ett 
ägarskap i omställningen behöver vi tilltala dem som individer 
och samhällsmedborgare.

Klimatveckan 2021, 21-27 mars



Tre till fyra event/seminarium under 
klimatveckan med fokus på landsbygderna
• ”Samåkningstjänster för ett fossilfritt land och stad i Uppsala 

kommun”. Två aktörer på marknaden deltar (NaboGo och Freelway) 
för dialog med invånare och kommun. 

• Hur ser hållbar utveckling ut på landsbygden? Miniföreläsningar med 
tre olika initiativ till hållbar utveckling på landsbygd. Exempel REKO-
ring, Bygdebolag och Rekobyn. 

• Upplandsbygd lokalt ledd utveckling – Återvinnarna 

31



MR-dagarna april 
2021
Programpunkt: ”Stökig förort och 
avfolkad landsbygd – hur 
påverkas vi av mediernas 
berättelser?”

Deltagare: 

• Lotta Svensson, forskare

• Filippa Rosenberg, journalist

• Representanter från landsbygd 
och Gottsunda 



Uppsökarna – Projektstöd för en hållbar 
landsbygdsutveckling

Vi erbjuder fyra inspirationstillfällen och två utbildningar.

• 2 februari kl. 18.00-20.00: Ungdomar som löser samhällsutmaningar

• 9 februari kl. 18.00-20.00 Jämställdhet

• 17 februari kl. 18.00-20.00 Vad är bygdebolag och hur fungerar det?

• 2 mars kl. 18.00-20.00 Vad är egentligen Agenda 2030?

Utbildningar

Styrelseutbildning för nybörjare

Organisationsutveckling för föreningsaktiva

Mer info kommer skickas ut via mail. Sprid i era kanaler och nätverk! Uppsökarna – Projektstöd för 
en hållbar landsbygdsutveckling - Uppsala kommun

33

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/landsbygd/uppsokarna--projektstod-for-en-hallbar-landsbygdsutveckling/
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Justeringens 

plats och datum: 

Stationsgatan 12 den 12 februari 2021   

Underskrifter: 

   

 Helena Hedman Skoglund, ordförande  Pia Ek, justerare 

    

 Åsa Tingström, sekreterare   
 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Digitalt via Teams, 13.00-16.00 

Närvarande 

ledamöter: 

Helena Hedman Skoglund (KS/UBN), ordförande 

Fredrik Larsson (Funktionsrätt Uppsala kommun), vice ordförande 

Astrid Mäkitalo (Funktionsrätt Uppsala kommun) 

Birgitta Anér (Funktionsrätt Uppsala kommun) 

Bo Östen Svensson (Funktionsrätt Uppsala kommun) 

Finn Hedman (Funktionsrätt Uppsala kommun) 

Gunilla Ekholm (Funktionsrätt Uppsala kommun) 

Hans Richter (Funktionsrätt Uppsala kommun) 

Kerstin Angeldahl (Funktionsrätt Uppsala kommun) 

Marielle Sandstedt (Funktionsrätt Uppsala kommun) 

Pia Ek (Funktionsrätt Uppsala kommun) 

Kristina Solid (PBN) 

Robin Kronvall (AMN) 

Madeleine Andersson (KS) 

Mikael Eriksson (IFN) 

Per Eric Rosén (GSN) 

Rezene Tesfazion (SCN) 

Siri Strand (OSN) 

 

  

Övriga deltagare: Nina Klinge-Nygård, hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret 

Åsa Tingström, sekreterare, kommunledningskontoret 

Jeanette Nordin, brukarombud, omsorgsförvaltningen 

Michael Jestin, ombudsman, Funktionsrätt Uppsala kommun 

Föredragande tjänstepersoner 

Utses att justera: Pia Ek 
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§ 1. Mötet öppnas 

§ 2. Val av justeringsperson samt datum och plats för 
justering 

Uppsala kommuns funktionsrättsråd beslutar 

• att utse Pia Ek till justerare, samt 

• att justering sker den 12 februari på Stationsgatan 12 i receptionen 

§ 3. Fastställande av föredragningslista samt föregående 
protokoll 

Uppsala kommuns funktionsrättsråd beslutar  

• att lägga till punkten byte av datum under § 9. Nästa möte, samt 

• att föredragningslistan därefter fastställs, samt 

• att föregående protokoll läggs till handlingarna 

§4. Tillgänglig information 

4. 1 Inledning 

Inledning av Helena Hedman Skoglund. Kommunen arbetar med implementeringen av 
programmet för full delaktighet. Arbetet med tillgänglig information är ett gemensamt 
ansvar inom kommunen. Det finns ambitioner att skapa ett helhetsgrepp om tillgänglig 

information och ett arbete pågår gällande detta. 

4.2 Presentation av Kontaktcenter 

Föredragande: Lena Forssell och Susanna Schumacher 
Presentation av kontaktcenter och dess verksamhet, se presentationsbilder i Bilaga 1. 

Kontaktcenter tar emot ungefär 50–70 besök, 1100 telefonsamtal och ett par hundra 
mejl varje dag. 
Kontaktcenter tar gärna emot förslag och synpunkter på hur deras verksamhet kan bli 
bättre. Ett förslag som lyfts från Funktionsrätt Uppsala kommun är att personalen på 
kontaktcenter lär sig de hjälpmedel som finns inbyggda i besöksdatorerna för att 

kunna stötta medborgare som kommer dit. Funktionsrätt Uppsala kommun hjälper 
gärna till med information om val av hjälpmedel och diskussioner. En annan fråga som 

togs upp var väntetiden i telefonkön som uppfattas som lång, vilket kan få 
konsekvenser för exempelvis personer med psykisk ohälsa. Kontaktcenter arbetar med 

rekrytering och information för att minska köerna och sprida ut samtalen mer.  
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4.3 Tillgänglighetsdirektivet och uppsala.se 

Föredragande: Jenny Eriksson och Toni Lassila 
Presentation av webbtillgänglighetsdirektivet och hur Uppsala kommun arbetar med 
tillgänglighet på webbplatser. Se presentationsbilder i Bilaga 2.  

En synpunkt som kom upp i samband med presentationen var att hemsidan behöver 

bli enklare för personer med kognitiv och /eller intellektuell funktionsnedsättning, att 
den upplevs rörig och att språket är svårt att ta till sig. Frågan ställdes också hur de 
arbetar med att involvera de som använder webbplatserna. Förslag lyfts om att 

förtydliga syftet med blanketten för att påtala brister. Bilder och ikoner skulle kunna 
användas i större utsträckning. Även här kan Funktionsrätt Uppsala kommun hjälpa till 
och förmedla kontakter. Länkning till material utanför kommunen eller material som 
kommunen inte är upphov till, exempelvis filmer som inte är textade togs också upp 

som ett problem. 

4.4 Funktionsrätt Uppsala kommun om tillgänglig information 

Föredragande: Michael Jestin 
Presentation av Funktionsrätt Uppsala kommuns perspektiv på tillgänglig information. 

Presentationsbilderna finns i Bilaga 3.  
Funktionsrätt Uppsala kommun poängterar att det är svårt att veta om och påtala att 
information är otillgänglig om det inte går att ta del av den. Tillgängligheten beror på 

den som ska ta del av informationen och vilka behov den personen har. Ofta upplevs 

att det är nödvändigt att ta hjälp av en närstående som kan förklara, hjälpa till att hitta 

information, slå telefonnummer, använda Bank-ID mm. Funktionsrätt Uppsala 
kommun anser att information ofta är anpassad för majoriteten. Den minoritet som 
behöver tillgänglig information förutsätts hitta den själv. Ofta finns den svårare 

informationen först och användare behöver klicka för att hitta lättläst information eller 

telefonnummer om de vill ställa frågor. Ett alternativ som skulle hjälpa både personer 

med funktionsnedsättningar och andra är att skriva den lättlästa informationen först 
och ge de som vill möjlighet att klicka vidare och läsa mer istället. Det skulle också 

hjälpa att ha kontaktinformation som telefonnummer överst för att hjälpa dem som vill 

ställa frågor. 
Synpunkter som framförs om Uppsala kommuns hemsida är att det är mycket text, 

långa meningar och saknas bilder. Länkar upplevs otydliga och förklarande text önskas 
om vad länkarna leder till. Ett annat problem som lyfts är att det inte står i text om 
länken öppnas i ett nytt fönster vilket gör det lätt att tappa bort sig. När det gäller 

filmer kan bakgrundsljud som exempelvis musik gör det svårt att höra. 
Många av föreningarna påtalar att dialog saknas och att de erbjuder hjälp men inte får 

gehör. Det upplevs också som ett problem med vidarekoppling och många knappval 
vid kontakt via telefon. Knappval kan dels vara fysiskt omöjligt, men det kan också vara 

psykiskt påfrestande. 
Digitaliseringen upplevs också som problematisk eftersom många inte har råd eller 
saknar fysisk, kognitiv eller neuropsykiatrisk förmåga att använda digital information. 
Bank-ID uppges också som begränsande eftersom vissa grupper inte får ha Bank-ID. 

Det finns ett alternativ, e-legitimation på ID-kortet från Skatteverket, men det är få 
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webbplatser som tillåter den typen av e-legitimation och det medför en kostnad för 
användaren. 
En försvårande faktor som lyfts är att det ofta inte går att fylla i enkäter och formulär 

med talsyntesen påslagen. Detta hindrar de som inte kan se texten att fylla i svaren 
utan hjälp från en seende person.  
Föreningar och brukare inom Funktionsrätt Uppsala kommun hjälper gärna till med att 

testa och stötta i tillgänglighetsarbetet. 

4.5 Brukarombudet Uppsala kommun om tillgänglig information 

Föredragande: Jeanette Nordin 
Brukarombudet påminner om att allas rätt till information både är en fråga om 

mänskliga rättigheter och demokrati. Om informationen görs tillgänglig kan det leda 

till ökad delaktighet. Något som skulle kunna göras i större utsträckning enligt 

brukarombudet är att undersöka om informationen svarar mot behovet tillsammans 
med användarna. Detta kan ske genom att till exempel fråga dem som använder 

hemsidan eller be någon testa att fylla i en ansökan om en insats. Olika användare har 

olika behov, så det är viktigt att prova med olika målgrupper som barn, vuxna och 

äldre.  
En annan sak kommunen kan göra är att erbjuda rätt verktyg och stöd. Om den som 

informationen riktar sig till behöver hjälp av någon annan och inte har en anhörig 

skulle kommunen kunna erbjuda någon som kan hjälpa till. Ett annat alternativ kan 

vara att erbjuda tillgång till datorer med utbildad personal som kan hjälpa till.  
Brukarombudet framhåller att det är viktigt att medvetandegöra om och minska det 
digitala utanförskapet. En åtgärd skulle kunna vara att ge tillgång till internet i 

gemensamhetsutrymmen på till exempel gruppbostäder och på servicebaser.  
En utmaning som beskrivs är att Uppsala kommun är en stor organisation med många 

avdelningar med olika behov hos användarna, men det är bra att arbetet med 

tillgänglighet börjar nu.  

Jeanette finns tillgänglig att ställa frågor till, men de som vet bäst är Funktionsrätt 

Uppsala kommun, Michael kan lotsa vidare. 

4.6 Frågor och diskussion 

Sammanfattande diskussion om tillgänglig information. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att arbete pågår, men att mycket arbete också kvarstår. Kommunen 
behöver bli bättre på att ta hjälp av exempelvis Funktionsrätt Uppsala kommun och 
brukarombudet. 
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§ 5 Information  

5.1 Riktlinje för rådgivande och beredande organ i Uppsala kommun samt 
föreskrifter 

Efter de synpunkter som inkommit har kommunstyrelsen beslutat att revidera ärendet 

om Riktlinje för rådgivande och beredande organ i Uppsala kommun. Information har 
även skickats ut till LSS-rådet. Planen är att ett nytt beslut ska fattas i 
kommunstyrelsen i april eller maj. Arbetet med att revidera Funktionsrättsrådets 

föreskrifter pausas tills riktlinjerna är beslutade. 

5.2 Sammanslagning av omsorgs- och äldreförvaltningen 

Under senaste mötet lyftes farhågor för att funktionsrättsfrågorna och LSS-frågorna 

skulle tappas bort vid en sammanslagning av förvaltningarna. Beslutshandlingen har 

kompletterats med skrivningar som tydliggjort och kravställt att SoL och LSS ska hållas 

organisatoriskt separerade. I praktiken innebär det två olika myndighetsorganisationer 

som arbetar med de olika lagstiftningarna. Det första som kommer att ske är att 
ledningsgrupperna slås samman. Nästa steg kan vara sammanslagning av övrig 

verksamhet, men detta ska i så fall beslutas av respektive nämnd.  

§ 6. Rapport från Funktionsrätt Uppsala kommun 

Föredragande: Fredrik Larsson, Pia Ek och Michael Jestin, Funktionsrätt Uppsala 
kommun 

Fredrik kommer att kvarstå som vice ordförande i Funktionsrättsrådet. Pia är ny 

ordförande för Funktionsrätt Uppsala kommun. Föreningen förbereder för årsmöte 

och har många möten inplanerade med kommunen den närmaste framtiden. 
Funktionsrätt Uppsala kommun har en hemsida och ett digitalt informationsblad, där 
information om bl.a. webbinarier av intresse för de lokala föreningarna läggs ut.  

Mark- och miljödomstolen har gett Funktionsrätt Uppsala kommun tillstånd att 

överklaga en detaljplan för ombyggnaden av kvarteret Sala (vid biografen Royal). 
Flertalet problem och hinder som påverkar personer med funktionsnedsättningar har 

identifierats. En ny överklagan av detaljplanen har skickats in. 

Flertalet personer från Funktionsrätt Uppsala kommun framförde kritik mot 
Dragarbrunnsgatan och gåfartszonen som upplevs problematisk för många, bland 

annat personer med variationer i syn/hörsel/intellektuell och/eller kognitiv funktion. 
Även Drottninggatan/Vaksalagatan upplevs som problematiska. Ett problem som lyfts 
är att uteserveringar på trottoarerna tvingar ut rullstolar i gatan. 

Ledstråk berördes också som hastigast, en kunskapsbrist upplevs och många gånger 

placeras blomkrukor och liknande på ledstråken. Det påpekas dock att ledstråken 
aldrig kan ersätta naturliga förhållningspunkter som dörrar, trottoarkanter etcetera 
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Uppsala kommuns funktionsrättsråd Sammanträdesdatum: 5 februari 2021 

Protokoll  

Funktionsrättsrådet kommer att återkomma till de här frågorna i maj. 

§ 7. Rapport från brukarombud 

Föredragande: Jeanette Nordin 

En förstudie har påbörjats för utbildningssatsning för programmet för full delaktighet. 

Jeanette, Michael Jestin och Kristina Bromark deltar i det arbetet. Jeanette har träffat 
ung i FUB som har fått mer resurser och arbetar med att föra över sin verksamhet till 
Bilda. En annan nyhet är att Omsorgsförvaltningen, arbete och bostad, kommer att 

starta ett ungdomsråd. Jeanette har tidigare berättat om dialogen om barn och unga i 
skola med NPF som nu har gått över till ett analysstadie. Ett möte kommer att hållas i 

mars om prioriteringar och vägar framåt. 

§ 8. Rapport från nämnder 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Idrotts- och fritidsnämnden rapporterar om att ett nytt avtal med Fyrishov har slutits 
för att ge Uppsala handikappförening tusen timmar i undervisningsbassängen. Detta 
innebär att verksamheten kan fortsätta och överleva. Ett arbete pågår också med att 

tillgänglighetsanpassa nya badhuset. I övrigt är mycket av nämndens verksamhet 
inställt.  

En fråga ställdes vad kommunen gör eftersom barn och unga med 

funktionsnedsättningar inte kommer ut och är med. En uppmaning framförs om att 

kontakta föräldrar och ledsagare för att se till att de kommer på de aktiviteter som 
finns. Om aktiviteter är inställda kan andra aktiviteter genomföras. Här framhålls 

det egna ansvaret som viktigt. 

Mikael Eriksson tar med sig till arbetsutskottet hur budskapet kan förtydligas. 

Många i målgruppen är äldre än 18 år och behöver komma ut. 

En önskan lyfts också om att förtydliga vad som gäller för besökare på Fyrishov, går det 
att göra privata besök eller inte? 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Per Eric Rosén informerar om färdtjänsten och förändringar i avtalen. Ett företag har 

blivit av med sitt tillstånd och avtalet med dem har sagts upp. Bortfallet täcks för 

närvarande upp av övriga företag som kommunen har avtal med. I samband med 

skolstarten var 6 % av färdtjänstresorna försenade, antingen genom att bilden kom för 

sent eller att resenären kom fram för sent. Nu är den siffran tillbaka på 3 %. Även innan 
det kritiserade bolaget hade avtal med kommunen låg förseningarna på 2–3 %. Färre 
reser med färdtjänsten med anledning av pandemin, inställda aktiviteter och 
hemarbete. En upphandling har inletts för att öka volymen framöver. I den nya 

upphandlingen har förvaltningen tittat på aspekter som förare och bemötande. 
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Uppsala kommuns funktionsrättsråd Sammanträdesdatum: 5 februari 2021 

Protokoll  

Förhoppningen är att upphandlingen ska vara färdig till sommaren, men det finns risk 
för försening med anledning av överklaganden. Per Eric informerar också om att alla 
som kör färdtjänst ska ha munskydd, och han vill gärna veta om det fungerar i 

praktiken. 

En fråga ställs om hur mycket turerna kring det uppsagda företaget har kostat, Per Eric 

ska återkomma i frågan. 

Michael Jestin berättar att Funktionsrätt Uppsala kommun har varit i kontakt med en 
lektor som forskat om juridik i upphandling. De vill gärna vara med i utformandet av 
upphandlingen. 

Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden rapporterar att nämnden kommer att gå med nollresultat i år. Dels 

har många statliga bidrag inkommit, men det beror också på att många inte har 
utnyttjat sina myndighetsbeslut om ledsagning, assistans, hemtjänst, daglig 

verksamhet med mera. Många sitter hemma och nämnden har tagit upp att 

förvaltningen behöver ha beredskap för den psykiska ohälsa som kan bli resultatet. 

Inför nästa år har förvaltningen i uppdrag att föreslå hur budgeten kan begränsas för 
att klara resultatet. Eftersom verksamheten till 98 % är lagstyrd kan det innebära 

problem som exempelvis sänkta föreningsbidrag. Detta kommer också att tas upp i 
LSS-rådet. 

Utbildningsnämnden 

Helena Hedman Skoglund rapporterar att utbildningsnämnden deltar liksom flera 

andra nämnder och Funktionsrätt Uppsala kommun i dialogen om barn och unga med 
NPF. Förvaltningen har tagit fram en rapport om tillgängligt lärande, hur extra medel 

har använts och hur nämndens medel har använts. Nämnden arbetar också med 
kommunala resursenheter och att fler ska få tillgång till särskilda 

undervisningsgrupper. Det sker också samarbeten med andra förvaltningar. 

Kommunstyrelsen 

Rapport kring riktlinjer och sammanslagning av omsorgsförvaltningen och 

äldreförvaltningen gavs under egna punkter på dagordningen. Madeleine Andersson 

meddelar att de synpunkter som framförts under mötet om tillgänglig information, 
Dragarbrunnsgatan och upphandling av färdtjänst kommer att tas vidare till 
kommunstyrelsen.  

Madeleine sitter också i Fyrishovs styrelse och meddelar att de arbetar för högre 

tillgänglighet tillsammans med Uppsala handikappförening.  

Madeleine framhåller att idrottsrörelsen har blivit utsatt och isolerad under pandemin 

och att psykisk ohälsa ökar. En uppmaning riktas till alla att hitta egna nätverk och 
aktiviteter och inte ställa in allt för att ta ansvar för vårt mående i pandemin. 
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Uppsala kommuns funktionsrättsråd Sammanträdesdatum: 5 februari 2021 

Protokoll  

§ 9. Nästa möte 

Nästa möte skulle ha hållits den 21 maj, men ett nytt datum behöver hittas på grund av 
krockar i verksamheten.  

Uppsala kommuns funktionsrättsråd beslutar  

• att fastställa nästa sammanträde till den 7 maj 

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor diskuterades 



Kontaktcenter

Lena Forssell 

Kontaktcenter

5 februari 2021



Uppsala kommuns 
Kontaktcenter 
• Öppnade i november 2019

• ~25 medarbetare (kommunvägledare och 
verksamhetssamordnare)

• Fråga-Svar om kommunens verksamhet

• Administrativ hantering: 
• felanmälan offentlig miljö

• boendeparkeringsansökningar 

• vigseladministration

• utlämning nycklar bokade lokaler
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Vilka är vi till för?
Syfte, uppdrag, målbild



Syfte med Kontaktcenter

4

• Bidra till att de som kontaktar kommunen är 
välinformerade och får god och jämlik service. 

• Bidra till att stärka demokrati och delaktighet.

• Effektivisera kommunens hantering av 
inkommande frågor och ärenden genom att 
avlasta kommunens verksamheter



Kontaktcenters målgrupp och uppdrag
Målgrupper:

• De som lever, verkar och vistas i 
kommunen

• Kommunens interna organisation

5

Uppdrag: 

• Möjliggöra en tydlig väg in till Uppsala 
kommun för privatpersoner, näringsliv och 
organisationer så att dessa kan få 
information och insyn i kommunens 
verksamheter 

• Informera, vägleda, handlägga enklare 
ärenden samt ta emot synpunkter och 
felanmälan på offentlig miljö. 

• Utgöra en informativ funktion för 
Uppsalabor och besökare.
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Vilka är vi?
Organisation & roller



Projekt ’Införande av Kontaktcenter’ 
Ny Kontaktcenterorganisation
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Växel
(Verkstadsgatan 3)

Växel
(Verkstadsgatan 3)

Kommuninformation

(Stationsgatan 12)

Kommuninformation

(Stationsgatan 12)

Servicecenter(1)

(Danmarksgatan 26)
Servicecenter(1)

(Danmarksgatan 26)

1) Felanmälan gata-park, offentlig miljö
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Upphandling och inköp
Susanne Afzelius (tf)

Service  
Ann-Charlotte Berger  

d’Argy

Städservice
Rolf Gaude

Måltidsservice
Anders Sundin

Susanne Afzelius

Gemensam service

Område 1

Område 2

Område 3

Område 4

Område 5

Område 6

Enhet 1

Enhet 2

Enhet 3

Enhet 4

Enhet 5

Enhet 6

Servicetjänster

Hållbara transporter

Varor och tjänster

Fastighet och entreprenad

Stöd
Receptionstjänster

Fordonsservice

Transportservice

Kontaktcenter
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Hur når vi målet?
Uppdragsetablering



Kontaktcenter - ”en tydlig väg in” 
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Kontaktcenter

Besök

Telefon

E-post

(Chatt)

Sociala 
Medier

Webb/App

E-tjänst

Invånare

Förvaltning 
D

Förvaltning 
B

Förvaltning 
C

Handläggning ärende

System

Resurser

Processer

Kompetens Resurser
System IT & Telefoni

Processer 
Metoder

Servicelöfte

Förvaltning 
A

Företagare 

Organisationer



Kontaktcenter etablering 
ROSA-modellen - ärendefördelare
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Allmän Individuell

Info eller förändring
i pågående ärenden

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kontaktcenter Förvaltning



Uppdragsöverföring från 
förvaltningarna
• Kartlägga och fastställa vanligt förekommande 

frågor tillsammans med varje förvaltning. 

• Upprätta checklistor så att invånaren ska få 
samma svar oavsett vem som svarar på frågan.

• Upprätta rutiner mellan förvaltning och 
Kontaktcenter. 

• Förbereda och genomföra eventuella 
utbildningsinsatser. 



Från verksamhetsperspektiv till 
kundperspektiv
Verksamhetsförändring för hela kommunen!

Ändrat arbetssätt ska bidra till:

• Ökad tillgänglighet 

• Ökad medborgarnöjdhet 

• Ökad lösningsgrad i första kontakten 

• Minskad andel ”onödig efterfrågan” 

• Ökat medborgarinflytande

• Snabbare digitalisering och inkludering

• Effektiviserad administration och handläggning 



Tillgänglighet
• Besök

• Telefon

• Mejl

• Sociala medier

• Post





Tillgänglighetsdirektivet
Jenny Eriksson & Toni Lassila

Kommunikationsstaben



Tillgänglighetsdirektivet, i korthet
• 2016: EU-direktiv

• 2019: Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Ingen användare ska hindras från att få tillgång till vår digitala service
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Tillgänglighetskrav
• Vår digitala service ska vara möjlig att uppfatta och hantera, 

begriplig och robust
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• Webbriktlinjerna WCAG 2.1 nivå AA

• Koden är skriven på ett korrekt sätt

• Färger, bilder och grafik har rätt kontraster

• Att text är korrekt uppmärkt och på klarspråk

• Länkar, tabeller, formulär, filmer etc.



Vad det innebär för oss i praktiken
• Regelbunden granskning och rättning av webbplatser

• Publicering av tillgänglighetsredogörelser

• Erbjuda möjligheten att påtala brister och begära ut information i 
tillgängligt format
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Det här har vi gjort
• Granskningar utförda

• Tillgänglighetsredogörelser publicerade 

• Möjlighet för påtalande av brister och att begära ut information

• Rättat redaktionella och tekniska brister

• Dokument

• Information, utbildning, kommunikation
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Arbetet framåt, på gång
• Fortsatt rättning av brister

• Plan för framtida gransknings- och rättningsarbete (av vem och hur?)

• Inklusive rutin för nya webbytor & rutin för bibehållen tillgänglighet

• Utbildnings- och informationsmaterial - ökad medvetenhet
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Kan alla ta del av 
informationen?

”DET ÄR OMÖJLIGT ATT VETA VILKEN 

INFORMATION SOM ÄR OTILLGÄNGLIG”



Vad är tillgänglig information?

”I Uppsala ska alla kunna ta del av 
information och kommunicera utifrån sina 
förutsättningar”

- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

________________________________________

”Skulle man inte ha en närstående som 
förklarar situationen så skulle man stänga 
in sig hemma tills vaccin kommer på 
posten”

Michael Jestin, ombudsman

Funktionsrätt Uppsala kommun

Enligt Uppsala kommuns policy ska 
kommunikationen till invånare kännetecknas 
av:
◦ ”ett proaktivt arbetssätt som innebär att förutse 

omvärldens intresse och göra information 
tillgänglig innan den efterfrågas,

◦ dialog med målgrupper och öppenhet för idéer, 
kritik och frågor som sedan används på ett 
konstruktivt sätt i utveckling av det fortsatta 
arbetet,

◦ arbeta för att informera på ett sätt som når alla 
oavsett funktionsnedsättning,

◦ texter på klarspråk, det vill säga med ett enkelt, 
tydligt och begripligt språk i alla olika 
sammanhang,”



Vilka problem upplevs?

▪ Digitalisering
▪ Många saknar fysisk möjlighet att använda teknik 

eller har inte råd.

▪ Bank ID begränsar

▪ Är man utanför förblir man det

▪ Överfallande mycket intryck
▪ Mycket text, långa meningar, inga bilder

▪ Otydliga länkar och nya flikar

▪ Störande inslag

▪ Mindre direktkontakt
▪ Okunnigt eller dåligt bemötande

▪ Vidarekoppling

▪ Knappval

Michael Jestin, ombudsman

Funktionsrätt Uppsala kommun



Vad som krävs

”Det finns kanske ingenting som passa alla, 

men om man utgår ifrån det lättast möjliga 

så kan man söka sig till det svårare om man 

behöver”

◦ Det är lättare att leta upp eller be om mer invecklad 
information än om lättare information.

”Man blir inte erbjuden någon som svarar 

på ens frågor. Man måste hitta den 

personen själv”

◦ Det ställs krav på individen att göra informationen 
tillgänglig för den själv genom att be om hjälp.

Michael Jestin, ombudsman

Funktionsrätt Uppsala kommun



Tillgänglig 
information
Jeanette Nordin

Brukarombud

5 februari 2021



Tillgänglig information – varför?

✓ Mänsklig rättighet

✓ Demokratifråga
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Tillgänglig information – ökad delaktighet

✓ Känna till och förstå lagstiftningen

✓ Undersök användarnas behov tillsammans med dem

✓ Erbjuda rätt verktyg och stöd utifrån behov

✓ Medvetandegöra om och minska det digitala utanförskapet
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Utmaningar i Uppsala kommun

✓ Stor organisation

✓ Åtgärda kända tillgänglighetsbrister

✓ Utbilda och informera medarbetare

✓ Utbilda och informera användare/invånare

https://www.uppsala.se/--/rapportera-brister-i-webbplatsens-tillganglighet/
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https://www.uppsala.se/--/rapportera-brister-i-webbplatsens-tillganglighet/
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PROTOKOLL 

Centrala samverkansgruppen (CSG) i Uppsala kommun 

Datum: 20 januari 2021 
Plats: Microsoft Teams-möte 
 

NÄRVARANDE 

För arbetsgivaren 
Anna Bittner, HR-direktör 
Anna Lind, förhandlingschef 
Jonna Berggren, biträdande förhandlingschef 
Anna-Karin Rick, koordinator 

Thomas Ekvall, CIO (föredragande punkt 4.1 och 4.2) 
Marie-Louise Lindh, HR-specialist (föredragande punkt 4.7) 
Elisabeth Adriansson Sandberg, konsult (föredragande punkt 4.8) 

 

För arbetstagarna 

Maria Persson, Akademikerförbundet SSR/Sacorådet 
Helena Ersson, Kommunal 

Jennie Eriksson, Vision 
Kristian Hjertén, Vårdförbundet 

Thorbjörn Kättström, Sveriges Skolledarförbund 
Helena Dübeck, Lärarnas Riksförbund 
Ingela Grehn, Lärarförbundet 

 

Sekreterare: Anna-Karin Rick 

 
DAGORDNING 

1. Val av justeringsdag 
Protokollet skickas till arbetstagarorganisationerna för påseende den 25 januari. Eventuella 
synpunkter ska vara sekreteraren tillhanda via e-post senast den 26 januari. Den 27 januari ska 

samtliga representanter som deltagit i mötet ha skickat ett svar till mötets sekreterare via e-

post att protokollet godkänns enligt bilaga. Därefter lämnas protokollet för diarieföring. 

 
2. Fastställande av föredragningslista 
Dagordningen fastställs efter tillägg av punkt 4.9, 4.10 och 4.11. 

 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

http://www.uppsala.se/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1k_OapfvcAhXJx6YKHfRtBWsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/pressreleases/uppsala-kommun-ska-faa-ny-logotype-och-visuell-identitet-2519525&psig=AOvVaw0SpN-_Y_TcGtSbkUSpw0Uk&ust=1534842818387208


2 (3) 
 

4. Informationsärenden enligt 19 § MBL 
 
4.1 Status utvecklingsportfölj 

Arbetsgivaren informerar om status i pågående projekt inom IT och digitalisering samt 

vilka utvecklingsinitiativ som är på gång framåt. Presentationen förmedlas till 
arbetstagarorganisationerna att ta del av. 
 

4.2 Sekretesslösningar i digitala möten 

Arbetsgivaren återkopplar kring frågan om sekretesslösningar i digitala möten som 

inkommit från Akademikerförbundet SSR. Arbetsgivaren informerar om att Uppsala 
kommun fortsätter att utveckla en tjänst för säkra digitala möten tillsammans med 

Inera. Tjänsten har testats som pilot i ett fåtal verksamheter men har hittills inte haft 

tillräckligt god kvalitet för att kunna lanseras brett inom kommunen. När tjänsten är 
stabil och fungerar som det är tänkt kommer den att lanseras i verksamheten, något 
som kommer att ske tidigast om en månad. I dagsläget är det telefonmöten som är 
den säkraste lösningen när sekretessbelagda uppgifter behöver hanteras i ett möte. 

Uppsala kommuns jurister gör bedömningen att Microsoft Teams inte är en säker 

lösning. 
 

4.3 Centrala avtal 
Arbetsgivaren informerar om att ersättningsnivåerna i RIB 19 är fastställda. 

 

4.4 Rapport från utskott och råd 

Arbetsgivaren rapporterar från utskott och råd. Presentationen förmedlas till 
arbetstagarorganisationerna att ta del av. 

 

4.5 Aktuella politiska ärenden 

Arbetsgivaren informerar om aktuella politiska ärenden. Presentationen förmedlas till 
arbetstagarorganisationerna att ta del av. 
 

4.6 Medarbetarundersökningen 
Arbetsgivaren informerar om process och tidplan för årets medarbetarundersökning. 

Presentationen förmedlas till arbetstagarorganisationerna. Enkäten skickas ut den 1 

mars och sista svarsdag är den 29 mars. Frågorna är samma som tidigare år. Den 

rådande situationen med Covid-19 innebär fortsatta utmaningar under våren, vilket 
innebär att olika verksamheter kommer att kunna lägga olika mycket tid på arbetet 
med resultatet. 
 

4.7 Riktlinjen för kompetensförsörjning – summering av arbetet och plan framåt 

Arbetsgivaren informerar om arbetet hittills och planen framåt. Presentationen 
förmedlas till arbetstagarorganisationerna att ta del av. Planen är att riktlinjen för 
kompetensförsörjning införlivas som en del i den överordnande riktlinjen ”Riktlinje för 
nämndernas och bolagsstyrelsernas planering, uppföljning och internkontroll” som 

ska behandlas av kommunstyrelsen i mars 2021. 
 

4.8 Omställningsfonden 
Arbetsgivaren informerar om de medel för kompetens och omställningsstöd som 
Uppsala kommun har tilldelats att använda till insatser under 2021 års avtalsperiod. 

Presentationen förmedlas till arbetstagarorganisationerna att ta del av. 
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4.9 Rekrytering kommunikationsdirektör 

Arbetsgivaren informerar om att nuvarande kommunikationsdirektör Marica Nordwall 
slutar i Uppsala kommun den 31 mars. Jonny Eliasson för Sacorådet och Liselotte Ehn 
för Vision deltar som fackliga representanter i rekryteringsprocessen av ny 

kommunikationsdirektör. 

 
4.10 Yttrande över kommunrevisionens granskning av den strategiska 

kompetensförsörjningen 

Arbetsgivaren informerar om det yttrande som kommunstyrelsen har gjort över 
kommunrevisionens granskning av den strategiska kompetensförsörjningen. 

Underlaget förmedlas till arbetstagarorganisationerna att ta del av. 

 
4.11 Hantering av underskrifter på protokoll 

Arbetsgivaren informerar om att fysiska underskrifter på protokoll inte är nödvändiga. 

Istället ska respektive representant från arbetstagarorganisationerna som deltagit i 

mötet skicka ett svar via e-post till mötets sekreterare där det framgår att man 
godkänner protokollet enligt bilaga. 
 

5. Beslutsärenden enligt 11 § MBL 
Inga beslutsärenden. 
 

6. Övrigt – önskemål från Lärarförbundet 
Lärarförbundet uttrycker en önskan om att fortsätta diskutera och ha en dialog om 

Omställningsfonden vid nästa samverkansmöte. Därtill önskar Lärarförbundet fortsätta 
arbetet med kompetensförsörjningsplanen i enlighet med Hök-18 parallellt med den 
presenterande kompetensförsörjningsplanen. 

 
 

 
 

JUSTERAS 

Protokollet justeras genom att respektive representant från arbetstagarorganisationerna som 

deltagit i mötet godkänner protokollet via e-post. Samtliga e-postsvar biläggs protokollet, bilaga 1. 

Protokollet lämnas därefter över till registraturen för diarieföring. 
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Bilaga 1 
 
Inkomna e-postsvar från representanterna för arbetstagarorganisationerna som deltog i mötet 

redovisas nedan och ersätter fysiska underskrifter på protokollet. 
 
 

 
Kristian Hjertén, Vårdförbundet 

 
 

 
 

Ingela Grehn, Lärarförbundet 
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Maria Persson, Sacorådet 

 
 
Thorbjörn Kättström, Sveriges Skolledarförbund 

 
 

Jennie Eriksson, Vision 

 
 

Helena Ersson, Kommunal 

 
 
Helena Dübeck, Lärarnas Riksförbund 
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PROTOKOLL 

Centrala samverkansgruppen (CSG) i Uppsala kommun 

Datum: 17 februari 2021 

Plats: Microsoft Teams-möte 

 

NÄRVARANDE 

För arbetsgivaren 

Anna Lind, förhandlingschef, KLK 

Jonna Berggren, biträdande förhandlingschef, KLK 

Anna-Karin Rick, koordinator, stab HR 

Sara Duvner, enhetschef kvalitet och planering (föredragande punkt 5.2) 

Malin Fjellstedt, HR-specialist, stab HR (föredragande punkt 4.3) 

 

För arbetstagarna 

Maria Persson, Akademikerförbundet SSR/Sacorådet 

Helena Ersson, Kommunal 

Maria Ros, Vision 

Thorbjörn Kättström, Sveriges Skolledarförbund 

Helena Dübeck, Lärarnas Riksförbund 

Ingela Grehn, Lärarförbundet 

Kristian Hjertén, Vårdförbundet 

 

Sekreterare: Anna-Karin Rick 

 
DAGORDNING 

1. Val av justeringsdag 
Protokollet skickas till arbetstagarorganisationerna för påseende senast den 22 februari. 

Eventuella synpunkter ska vara sekreteraren tillhanda via e-post senast den 23 februari. Den 24 

februari ska samtliga fackliga representanter som deltagit i mötet ha skickat ett svar till mötets 

sekreterare via e-post att protokollet godkänns enligt bilaga. Protokollet betraktas då som 

justerat. 

 

2. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställs. 

 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

4. Informationsärenden enligt 19 § MBL 
 

4.1 Rapport från utskott och råd 

Arbetsgivaren rapporterar från utskott och råd. Presentationen förmedlas till 

arbetstagarorganisationerna att ta del av. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1k_OapfvcAhXJx6YKHfRtBWsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/pressreleases/uppsala-kommun-ska-faa-ny-logotype-och-visuell-identitet-2519525&psig=AOvVaw0SpN-_Y_TcGtSbkUSpw0Uk&ust=1534842818387208
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4.2 Aktuella politiska ärenden 

Arbetsgivaren informerar om aktuella politiska ärenden. 

 

4.3 Fackliga ombud i Iris 

Arbetsgivaren redogör för hanteringsordningen hur fackliga ombud registreras i Iris. 

Tanken är att det är förbundet och inte ombudet som gör registreringen i Iris. 

Akademikerförbundet SSR/Sacorådet tar upp frågan hur hanteringen ska ske för 

förbund som inte har tillgång till Iris. Arbetsgivaren tar fram ett förtydligande kring 

detta. 

 

4.4 Internutredningar 

Frågan kommer från Lärarförbundet. Arbetsgivaren berättar att det inom kommunen 

finns en gruppering som utreder misstänkt korruption. När det handlar om grövre 

förseelser i tjänsten är det HR tillsammans med chef som gör utredningen. Kommunen 

utreder inte brott, det sköter polisen. Det är den som blir utsatt för brott som anmäler 

detta till polisen. 

 

4.5 Uppföljning av riktlinjen för intern rörlighet 

Frågan kommer från Akademikerförbundet SSR/Sacorådet som ser ett behov av att se 

över riktlinjen och dess innehåll. Arbetsgivaren berättar att ett arbete har påbörjats för 

att se över riktlinjen och hur den skulle kunna utvecklas. Arbetsgivaren skapar 

utrymme för delaktighet i den processen. 

 

5. Beslutsärenden enligt 11 § MBL 
 

5.1 Bankens avdragsservice (uppgift på lönespecifikation) 

Arbetsgivaren redogör för förslag till beslut att säga upp tjänsten avdragsservice med 

Nordea. Förslaget innebär att medlemmar i fackliga organisationer själva måste 

ombesörja inbetalningar av medlemsavgiften, till exempel via autogiro eller stående 

överföring. Kommunal, Lärarnas Riksförbund och Vision motsätter sig arbetsgivarens 

förslag till beslut. Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR/Sacorådet, Sveriges 

Skolledarförbund och Lärarförbundet ställer sig bakom de övriga förbunden.  

Eftersom detta är en fråga som berör fackens förhållande till sina medlemmar avser 

arbetsgivaren avstå från att fatta beslut enligt det lagda förslaget. Ärendet är därmed 

slutsamverkat den 17 februari 2021. 

 

5.2 Revidering av riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas 

verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll 

Arbetsgivaren redogör för förslag till beslut på reviderad riktlinje för nämndernas och 

bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll. 

Beslut förväntas i kommunstyrelsen den 3 mars. Arbetstagarorganisationerna har 

inget att erinra gällande arbetsgivarens förslag till beslut. Ärendet är därmed 

slutsamverkat den 17 februari 2021. 

 

 

JUSTERAS 

Protokollet justeras genom att respektive representant från arbetstagarorganisationerna som 

deltagit i mötet godkänner protokollet via e-post. Samtliga e-postsvar biläggs protokollet, bilaga 1. 
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Bilaga 1 
 

Inkomna e-postsvar från representanterna för arbetstagarorganisationerna som deltog i mötet – 

ersätter fysiska underskrifter på protokollet. 

 

Helena Dübeck, Lärarnas Riksförbund 

 
 

Ingela Grehn, Lärarförbundet 

 
 

Torbjörn Kättström, Sveriges skolledarförbund 

 
 

Maria Ros, Vision 
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Maria Persson, Akademikerförbundet SSR/Sacorådet 

 
 

Kristian Hjertén, Vårdförbundet 

 
 

Helena Ersson, Kommunal 
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