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Remiss - Ändringar i begränsningsförordningen avseende
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor
och platser för privata sammankomster
Remissinstanser

1. Barnombudsmannen
2. Bygdegårdarnas Riksförbund
3. Diskrimineringsombudsmannen
4. Fairlink
5. Folkets hus och parker
6. Folkhälsomyndigheten
7. Företagarna
8. Kommerskollegium
9. Live Nation
10. Länsstyrelsen i Dalarnas län
11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
12. Polismyndigheten
13. Riksdagens ombudsmän (JO)
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14. Riksidrottsförbundet
15. Riksförbundet Våra gårdar
16. Smittskyddsläkarföreningen
17. Småföretagarnas riksförbund
18. Sponsrings & Eventsverige (SES)
19. Svensk Live
20. Svensk Scenkonst
21. Svenska Basketbollförbundet
22. Svenska kyrkan
23. Svenska Innebandyförbundet
24. Svenska Ishockeyförbundet
25. Svenska Nöjesparksföreningen
26. Sveriges Biografägareförbund
27. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
28. Sveriges Producenter och Privatteatrar
29. Visita
Om förslaget

Den 10 januari 2022 skickade Folkhälsomyndigheten in en hemställan till
regeringen om ändringar avseende deltagarbegränsningar för allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar och mässor som äger rum
inomhus samt platser för privata sammankomster. Detta med syfte att
ytterligare minska risken för allvarliga konsekvenser vid eventuell
smittspridning
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Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen fattar beslut om att så snart
som möjligt införa ett maxtak på 500 deltagare för allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar inklusive mässor som äger rum inomhus i
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) då vaccinationsbevis
används samt att sänka maxtaket vid uthyrning av platser för privata
sammankomster från 50 deltagare till 20 i samma förordning.
Med anledning av hemställan från Folkhälsomyndigheten har
Regeringskansliet föreslagit ändringar i begränsningsförordningen som
föreslås träda i kraft den 19 januari 2022. De deltagartak som föreslås för
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och mässor kommer
gälla i de fall där vaccinationsbevis används enligt Folkhälsomyndighetens
föreskrifter.
Inbjudan till remissmöte och att lämna synpunkter

Socialdepartementet önskar ta del av era synpunkter på ovanstående förslag,
dvs. ändringarna i begränsningsförordningen och hemställan från
Folkhälsomyndigheten (exkl. ändringen avseende inreseförbudet).
Socialdepartementet bjuder därför in till ett remissmöte torsdagen den 13
januari kl. 9.00. Remissmötet kommer att genomföras på Skype och
telefon. Praktisk information inför mötet kommer att skickas till anmälda
deltagare med e-post. Anmälan om deltagande görs senast onsdagen den
12 januari 2022 kl. 12.00 till Albert Sundelius, e-post:
albert.sundelius@regeringskansliet.se, telefon: 073 822 285.
Ni som inte har möjlighet att delta är välkomna att skicka in skriftliga
synpunkter om de nu aktuella förslagen till Socialdepartementet senast
torsdagen den 13 januari 2022 kl. 9.00. Skriftliga synpunkter bör lämnas i
bearbetningsbar form (t.ex. Word) per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till
albert.sundelius@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/00066 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentet.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
3 (4)

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Torkel Nyman
Departementsråd
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