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Hemställan om begränsningsförordningen
Bakgrund
Den 17 februari 2021 remitterades promemorian Ändringar i
begränsningsförordningen. Promemorian innehöll förslag om ändringar i
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. Delar av förslaget berör sådana verksamheter och
arrangemang som omfattas av ordningslagen (1993:167) innebärande att
stadigvarande tivolinöjen och marknader regleras särskilt samt att övriga sådana
verksamheter och arrangemang som omfattas av ordningslagen ska begränsa
antalet deltagare beroende på att antal faktorer, såsom huruvida det gäller sittande
deltagare eller om arrangemanget genomförs inom- eller utomhus.
Folkhälsomyndigheten konstaterade i sitt remissvar att det är svårt att bedöma hur
det epidemiologiska läget kommer att utvecklas både på kort och på lång sikt.
Myndigheten föreslog dock bl.a. vilka deltagarbegränsningar som bör gälla för
olika arrangemang samt att de nu nämnda förordningsändringarna skulle träda
ikraft den 11 april 2021.
Mellan vecka 10 och 11 ökade antalet fall nationellt med 16 % och
smittspridningen ökar i de flesta regionerna med en ökad belastning på hälso- och
sjukvården pga. covid-19 som följd. Preliminära data visar också på att ökningen i
smittspridning fortsatte även under vecka 12. Sammantaget gör därför
Folkhälsomyndigheten bedömningen att smittläget och läget i hälso- och
sjukvården nu är sådant att förändringarna som föreslogs i promemorian och i
Folkhälsomyndighetens remissvar inte är möjliga att genomföra den 11 april utan
bör skjutas fram en tid.
Myndigheten gör för närvarande bedömningen att förändringarna istället kan träda
ikraft i månadsskiftet april/maj 2021. Bedömningen görs utifrån de antaganden om
smittspridningen och effekten av insatta åtgärder som myndigheten har gjort och
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bland annat presenterat i de scenarier över utvecklingen under våren 2021 som
presenterades i slutet av februari. Vidare har hänsyn tagits till att
vaccinationstäckningen i riskgrupperna successivt ökar under april månad.

Folkhälsomyndigheten hemställer därför om att de föreslagna
förordningsändringarna ska träda ikraft den 3 maj 2021.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Anders Tegnell, Karin Tegmark Wisell,
Anna Bessö och Britta Björkholm deltagit. Chefsjuristen Bitte Bråstad har varit
föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Bitte Bråstad
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