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Redovisning av föreslagna ändringar i pandemilagens
begränsningsförordning och förberedelserna för en
nedstängningsförordning
Regeringen presenterade den 17 februari 2021 planerade förändringar i den
lagstiftning som har tillkommit för att hantera den pågående coronapandemin. Den lagstiftning det nu handlar om är




lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Lagen kallas av Regeringskansliet covid-19-lagen
men av alla för pandemilagen.
begränsningsförordningen som är utfärdad med stöd av pandemilagen
förberedelser för en förordning om tillfälliga nedstängningar och
förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som här
kallas nedstängningsförordningen

Pandemilagen i sig är endast en lag som ger regeringen och myndigheter
befogenheter att besluta om förordningar (regeringen) och föreskrifter
(myndigheter, inkluderande kommuner). Pandemilagen innehåller således
inga restriktioner, bara bemyndiganden om att besluta om sådana.
Detta omfattar begränsningsförordningen idag
Begränsningsförordningen innehåller idag regler avsedda att motverka
smittspridning inom följande områden.
 Begränsning av antalet personer vid allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar
 Antal personer och förutsättningar bedriva verksamheten vid
o gym- och sportanläggningar och badhus1
o handelsplatser
 särskilda smittskyddsåtgärder för gallerior och varuhus

Ordet ”badhus” tänker regeringen ändra till ”badanläggning”, tillsammans med de tillägg
som presenterades den 17 februari 2021och som denna promemoria handlar om.
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Begränsning av antalet personer vid upplåtelse av platser för privata
sammankomster
Smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik

Planerade ändringar/tillägg i begränsningsförordningen som
träder i kraft den 11 mars 2021
Regeringen skickade den 17 februari 2021 följande planerade ändringar i
begränsningsförordningen på remiss. Remisstiden går ut den 26 februari
2021 och det är tänkt att ändringarna ska träda i kraft den 11 mars 2021.


Reglerna för gym- och sportanläggningar och badhus (badhus ändras
till badanläggning) ska även gälla museer och konsthallar. Ändringen innebär att museer och konsthallar som hållit stängt kan öppnas.



Verksamhet vid nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande
anläggning får bedrivas om antalet besökare inom anläggningsområdet begränsas, verksamheten utformas så att trängsel undviks
och om in- och utpassering kan ske på ett sådant sätt att trängsel
undviks.



Tillägg/förtydligande om att begravningsceremonier inte omfattas av
begreppet ”tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst”.



Kommunerna får förbjuda allmänheten 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 är föreskrivet i
pandemilagen att smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges
tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas. Den som bryter
mot ett förbud att vistas på vissa platser kan straffas med penningböter2. Det är Polismyndigheten som övervakar efterlevnaden.

Kommunledningskontoret kommer att ta fram ett ärende till kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2021med förslag till kommunfullmäktige om
vilken nämnd som ska kunna besluta om att förbud att vistas i en park/på en
badplats/annan särskilt angiven plats3.
Ändringar i reglerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen kanske beslutar om senare
Regeringen planerar också för separata ändringar i begränsningsförordningen, där ändringarna avser enbart allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar. Anledningen till att de ändringarna planeras genom en separat
förordning är att de beslutas först om regeringen ser att smittläget är sådant
att deltagarantalet kan tillåtas bli högre. Det regeringen ser framför sig är ett
2
3
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regelverk med begränsningar som är anpassade efter verksamheternas olika
förutsättningar att bedrivas på ett smittskyddssäkert.
Begränsning av antalet deltagare blir kvar men regeringen tänker att det kan
anpassas enligt följande.


X1 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas
inomhus



X2 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas
inomhus och deltagarna anvisas en sittplats



X3 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas
utomhus



X4 antal idrottsutövare vid en idrottstävling utomhus i form av ett
motionslopp.

Till detta kommer att komma krav på smittskyddsåtgärder och hur in- och
utpassering ska ske.
Ovanstående ska inte gälla tivolin, de ska i stället följa reglerna om
nöjesparker. Det ska inte heller gälla marknader, som ska följa regler om
handelsplatser.
Folkhälsomyndigheten kommer att få rätt att utfärda mer preciserande regler
och även att ändra antalet personer länsvis, om det behövs ur ett smittskyddsperspektiv.
Planerad nedstängningsförordning
Regeringen förbereder också en förordning om tillfälliga nedstängningar
och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, här kallad
nedstängningsförordningen. Enligt den ska följande kunna stängas helt.





Gym- och sportanläggningar och badanläggningar
Handelsplatser
Platser för privata sammankomster
Serveringsställen

När det gäller handelsplatser (butiker, gallerior, varuhus) får följande vara
öppet.







Livsmedelsbutiker
Öppenvårdsapotek
Optiker
Butiker för försäljning av foder eller andra produkter för djur
Bensinstationer
Byggvaruhus men bara för försäljning till näringsidkare
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Utlämningsverksamheten vid butiker som hanterar utlämning av
brev och paket (=ingen inlämning)

I köpcentrum/varuhus/gallerior får lokaler för följande vara öppet.






Hälso- och sjukvård och tandvård
Veterinärverksamhet
Handläggning av förvaltningsärenden
Socialtjänst
Utlämning av brev och paket

Frisörsalonger, skönhetsmottagningar, massagesalonger, tatueringsstudios
eller andra serviceinrättningar där verksamheten förutsätter nära fysisk kontakt mellan kunden och tjänsteutövaren stängs också.
Beslut om nedstängning ska enligt pandemilagen underställas riksdagen
inom en vecka.
---

