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Remiss – Förslag till föreskrifter om ändring i 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
 

Ni inbjuds att lämna synpunkter på Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter 

om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19 och tillhörande konsekvensutredning inklusive tidigare genomförda 

ändringar. 

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till 

Folkhälsomyndigheten senast den 15 mars 2021 kl. 16.00 Remissvar skickas till 

registrator@folkhalsomyndigheten.se med kopia till 

jessica.storm@folkhalsomyndigheten.se och anne-

lie.magnusson@folkhalsomyndigheten.se   

Vänligen ange diarienumret 01047-2021 i remissvaret.  

Observera den mycket korta remisstiden! 

Bakgrund 

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka från en redan hög nivå. Under 

vecka 8 rapporterades drygt 26 700 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, en ökning 

med 13 procent jämfört med vecka innan.  Det finns fortfarande smittrisker med 

större samlingar av personer. Detta gäller även i sådana verksamheter som i 

huvudsak bedrivs utomhus. Flera av dessa risker kan undvikas med olika 

smittskyddsåtgärder.  

Mot bakgrund av det epidemiologiska läget beslutade Folkhälsomyndigheten om 

skärpta tillfälliga bestämmelser för serveringsställen som trädde i kraft den 1 mars 

2021. Myndigheten har även beslutat om skärpta tillfälliga regler för 

handelsplatser, badhus, gym- och sportanläggningar som trädde i kraft den 6 mars 

2021. Skälen för dessa ändringar motiveras av det försämrade epidemiologiska 

läget och behovet av att vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för 

smittspridning i miljöer där för varandra okända människor samlas. Dessa åtgärder 
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bedömdes mycket angelägna, varför konsekvensutredning för dessa genomförs i 

samband med den nu aktuella remissen. 

Regeringen remitterade den 17 februari 2021 sitt förslag om ändringar i 

förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19. Förslaget innebär att det ställs krav på särskilda 

smittskyddsåtgärder för nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och 

konsthallar. Dessa verksamheter har inte tidigare reglerats i covid-19-regelverken. 

Förslagen innebär även att marknader och stadigvarande tivolinöjen inte längre 

kommer att omfattas av maxtaket i begränsningsförordningen och därmed kommer 

att kunna samla ett större antal personer än 8. 

Folkhälsomyndigheten har tillstyrkt de föreslagna ändringarna i förordningen och 

den 11 mars 2021 börjar bestämmelserna om särskilda smittskyddsåtgärder för 

nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar att gälla. Under 

förutsättning att det nationella epidemiologiska läget medger det, kan 

bestämmelsen som gäller för stadigvarande tivolinöjen och marknader träda i kraft 

den 11 april 2021. Folkhälsomyndigheten avser att under de kommande veckorna 

återkommande följa upp det epidemiologiska läget för att kunna bedöma huruvida 

det är möjligt med ett ikraftträdande den 11 april.  

Ändringen i förordningen innebär att ett större antal personer kommer kunna 

samlas på en begränsad yta med en risk för ökad smittspridning och därmed även 

risk för en utökad belastning på hälso- och sjukvården. I dessa miljöer vistas man 

generellt längre stunder och vistelsen syftar till socialt umgänge, vilket ökar risken 

för smittspridning. Om trängsel uppstår i sådana miljöer ökar risken för 

smittspridning genom att nya smittkedjor startas i nya grupperingar. Det är också 

fråga om miljöer där det är svårt att smittspåra då man inte vet vem som befunnit 

sig på platsen vid ett givet tillfälle. Därför föreslår Folkhälsomyndigheten nu 

bestämmelser om de verksamheter som genom förordningsändringen inkluderas i 

regelverket. Förslaget innebär bl.a. att dessa verksamheter ska omfattas av de 

smittskyddsåtgärder som redan gäller för andra verksamheter, såsom 

handelsplatser. 

Vidare föreslår myndigheten en särskild bestämmelse om nöjesparker, djurparker, 

temaparker och liknande anläggningar att det maxantal som ska beräknas ska utgå 

ifrån 20 kvadratmeter per besökare, såväl inomhus som utomhus. Detta kan 

jämföras med det maxantal som ska beräknas för andra verksamheter om 10 

kvadratmeter per kund eller besökare. Nöjesparker och liknande verksamheter 

samlar ofta ett mycket stort antal personer, samtidigt som de ofta har stora ytor som 

antalet ska beräknas utifrån. Det finns dock risk för att besökare samlas kring ytor 

där exempelvis attraktioner eller sevärdheter finns och att hela den tillgängliga ytan 

därmed inte faktiskt nyttjas. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att när det 

gäller nöjesparker m.fl. är det viktigt att, i ett första skede, begränsa antalet 

besökare i enlighet med försiktighetsprincipen och därmed att varje besökare inom 

anläggningsområdet ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga 

ytan.  
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Folkhälsomyndigheten konstaterar också att många av dessa verksamheter bedriver 

även annan verksamhet som omfattas av bestämmelserna om allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar i begränsningsförordningen och att 

dessa alltjämt gäller i de delarna. Därtill finns ofta verksamheter som omfattas av 

reglerna om serveringsställen och handelsplatser, där dessa bestämmelser istället 

ska tillämpas.  

Föreslagna ändringar  

I det remitterade förslaget föreslås huvudsakligen följande ändringar i 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

 Även museer, konsthallar och nöjesparker, djurparker, temaparker eller 

andra liknande anläggningar föreslås omfattas av smittskyddsåtgärderna i 

HSLF-FS 2021:2 vilket innebär att de t.ex. ska räkna fram maxantal för 

besökare. 

 För museer och konsthallar kommer reglerna om maxantal besökare vara 

samma som för gym- och sportanläggningar, badhus (badanläggningar) 

samt handelsplatser. Det vill säga att varje besökare ska kunna disponera 

minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan, men maximalt 500 

personer. 

 För nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar ska 

maxantalet beräknas så att varje besökare ska kunna disponera minst 20 

kvadratmeter av den tillgängliga ytan. 

 För samtliga verksamhetsutövare som omfattas av föreskrifterna införs ett 

krav på att säkerställa att personalen får adekvat information om 

hygienåtgärder för att förhindra smitta.  

 Vissa justeringar i de allmänna råden för anpassning till de nya 

verksamheter som föreslås omfattas, samt förslag på nya allmänna råd som 

förutom de nya verksamheterna även kommer omfatta gym- och 

sportanläggningar samt badanläggningar. 

 En bestämmelse om smittskyddsåtgärder för tivolianordningar eller 

liknande attraktioner. 

De föreslagna bestämmelserna syftar till att minska risken för smittspridning i de 

aktuella verksamheterna och skapa ett så långt det är möjligt likartat regelverk för 

liknande verksamheter.  

Förskrifterna föreslås träda i kraft den 25 mars 2021 

Observera den mycket korta remisstiden! 
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Bifogade dokument 

 Förslag till Föreskrifter om ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 

och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

 Konsekvensutredning 

 

Sändlista 

 Arbetsmiljöverket 

 Astrid Lindgrens Värld 

 Företagarna 

 Göteborgs stad 

 Handelsanställda 

 Hotell och restaurangfacket 

 Härnösands konsthall 

 Jamtli 

 Järvzoo 

 Kneippbyn 

 Kommerskollegium 

 Liljevalchs 

 Liseberg 

 Länsstyrelsen Dalarna 

 Länsstyrelsen Stockholm 

 Malmö stad 

 Naturhistoriska riksmuseet 

 Polismyndigheten 

 Regelrådet 

 Riksförbundet Sveriges Museer 

 Smittskydd Region Blekinge 

 Smittskydd Region Dalarna 

 Smittskydd Region Gotland 

 Smittskydd Region Gävleborg 

 Smittskydd Västra Götalandsregionen 

 Smittskydd Region Halland 

 Smittskydd Region Kalmar 
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 Smittskydd Region Kronoberg 

 Smittskydd Region Jämtland Härjedalen 

 Smittskydd Region Jönköpings län 

 Smittskydd Region Norrbotten 

 Smittskydd Region Skåne 

 Smittskydd Region Stockholm 

 Smittskydd Region Sörmland 

 Smittskydd Region Uppsala 

 Smittskydd Region Värmland 

 Smittskydd Region Västerbotten 

 Smittskydd Region Västernorrland 

 Smittskydd Region Västmanland 

 Smittskydd Region Örebro län 

 Smittskydd Region Östergötland 

 Socialstyrelsen 

 Stiftelsen Nordiska museet 

 Stockholms stad 

 Svensk handel 

 Svenska Nöjesparksföreningen 

 Svenskt näringsliv 

 Sveriges Kommuner och Regioner 

 Umeå kommun 

 Visita 
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