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Föreskrifter
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om
smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19;
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2022:2
Utkom från trycket
den 14 januari 2022

beslutade den 10 januari 2022.
Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 3 kap. 5 § och 8 kap. 9 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 och 5 § förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i fråga om myndighetens föreskrifter och
allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen
covid-19
dels att 2 kap. 3 a och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 3 a och 4 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 2 och 4 §§ och 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 2 a och 6 a §§, 5 kap. 4
och 5 §§ och närmast före 5 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 § För att ett sådant vaccinationsbevis som avses i 8 kap. 1 § förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 ska vara godkänt ska det framgå att personen för minst två veckor
sedan har vaccinerat sig med
1. två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria
(Astra Zeneca), eller
2. en dos av Covid-19 Vaccine Janssen.
4 §1 Föreskrifterna ska tillämpas på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av 3 kap. 1 § första stycket förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19. För mässor finns bestämmelser och allmänna råd i 2 kap. 5-6 a §§.
Det finns även allmänna råd som inkluderar flera verksamheter. Dessa allmänna råd finns under rubrikerna Allmänna råd till 3 kap. 3 och 3 a §§, 4 kap.
1 och 2 §§ och 5 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
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för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 för både inom- och utomhusmiljöer och Allmänna råd till 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

2 kap.
2 §2 Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare ska se till att deltagarna har en
anvisad sittplats och att
1. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
2. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.
Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i
varje.
Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren, istället för anvisad sittplats, anvisa deltagarna en ståplats.
2 a § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning
inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare får, utöver vad som framgår av
2 §, använda sådant vaccinationsbevis som avses i 1 kap. 2 § som en smittskyddsåtgärd.
Om antalet deltagare är fler än 50 ska, utöver vad som framgår av 2 § första
och andra stycket, vaccinationsbevis användas.
6 a § Den som ansvarar för en mässa får, utöver vad som framgår av 6 §,
använda sådant vaccinationsbevis som avses i 1 kap. 2 § som en smittskyddsåtgärd.
Om antalet besökare och utställare är fler än 50 ska, utöver vad som framgår
av 6 §, vaccinationsbevis användas.

5 kap.
4 §   För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till
att antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.
Om ett sällskap uppgår till fler än 8 ska den som driver serveringsstället dela
upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.
Öppettider
5 §   Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället
mellan klockan 23.00 och klockan 05.00.
Ett serveringsställe får, oavsett vad som sägs i första stycket, hålla öppet för
försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning
ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.
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Denna författning träder i kraft den 12 januari 2022.
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Folkhälsomyndigheten
KARIN TEGMARK WISELL
Bitte Bråstad
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Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik
106 47 Stockholm
Telefon, kundservice: 08-657 95 00
E-post: order@forlagssystem.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se
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