
 

 

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20. 

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

 
 

  

 

 

Mottagare 

Socialdepartementet 
 

103 33 Stockholm 

 
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

 

Handläggare 

Bitte Bråstad 

Vårt ärendenummer 

04680-2021 

Datum 

2021-11-17 

Sida 

1 (3) 

 

 

Hemställan om ändring i förordningen 

(2021:8) om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

Hemställan 

För att möjliggöra en effektiv användning av vaccinationsbevis vid allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar hemställer Folkhälsomyndigheten att 

regeringen fattar beslut om ändring i förordning (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Myndigheten ser 

att det finns ett behov av att reglera allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar med fler än 100 personer inomhus. Ändringen i förordningen bör 

träda ikraft den 1 december 2021.  

Bakgrund 

Under hösten 2021 har smittspridningen av covid-19 legat på en relativt jämn och 

låg nivå i Sverige, men den senaste tiden har smittan ökat något i vissa regioner. 

Av Folkhälsomyndighetens veckorapport om covid-19 för vecka 44 framgår dock 

att antalet bekräftade fall per 100 000 invånare under hösten 2021 legat betydligt 

högre bland ovaccinerade personer än bland vaccinerade. Vaccinen skyddar 

mycket väl mot allvarlig sjukdom och död. Skyddet mot att bli smittad och sprida 

smittan vidare är dock inte lika effektivt även om riskerna minskar med 

vaccination. 

Under de senaste veckorna har smittspridningen i Europa ökat, ökningen har skett i 

länder med lägre vaccinationstäckningsgrad än i Sverige men även i länder som har 

en liknande vaccinationstäckningsgrad som Sveriges och även i övrigt bedöms ha 

en liknande situation. I till exempel Nederländerna, Österrike och Danmark har den 

kraftiga smittspridningen bland ovaccinerade personer även fått konsekvenser för 

den vaccinerade andelen av befolkningen vilket i sin tur har lett till ett ytterligare 

ökat slutenvårdsbehov inklusive intensivvård. 
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Spridning av covid-19 sker framför allt vid nära kontakter mellan personer genom 

små och stora droppar från luftvägarna. Risken för smittspridning ökar när man 

vistas nära varandra under en längre tid i trånga utrymmen, särskilt om 

ventilationen är bristfällig. Risken för smittspridning är även högre inomhus än 

utomhus.  

Regeringen har presenterat ett förslag till förändringar i förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

(S2021/06359). Förslaget innebär att den som anordnar en allmän sammankomst 

eller offentlig tillställning kan ställa upp krav på att samtliga deltagare uppvisar ett 

vaccinationsbevis. 

Skälen för myndighetens hemställan 

Folkhälsomyndigheten ser i dagsläget att det finns ett behov av att se över vilka 

åtgärder som skulle kunna vara ändamålsenliga i Sverige vid en liknande 

utveckling som den i Nederländerna, Österrike och Danmark. I de scenarier över 

möjlig utveckling i smittspridningen som myndigheten presenterade den 20 

oktober framgår också att en liknande utveckling är möjlig i Sverige med en 

smittotopp i december1. Av smittskyddslagen (2004:168) framgår att de åtgärder 

som vidtas för att begränsa smittsamma sjukdomar ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet och de får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt 

med hänsyn till faran för människors hälsa2. Vidare framgår att när åtgärder rör 

barn ska barnets bästa beaktas. Detta betyder att alla smittskyddsåtgärder som 

vidtas ska vara proportionerliga, adekvata och sättas in i rätt tid.  

Genom att arrangera allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med 

vaccinationsbevis kommer ovaccinerade personer inte att kunna delta och därmed 

kommer risken för smittspridning att minska.  Genom vaccinationsbevis minskar 

risken för att ovaccinerade personer smittas och blir sjuka vilket medför en lägre 

risk för en överbelastning av hälso- och sjukvården.  

Som tidigare beskrivits är det framför allt ovaccinerade personer som riskerar att 

bli smittade, sprida smittan vidare och behöva sjukhusvård på grund av covid-19. 

Det innebär att Folkhälsomyndigheten, i syfte att minska riskerna för 

smittspridning, kommer att ta fram föreskrifter för allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar med fler än 100 personer där vaccinationsbevis inte 

används. De begränsningar som kan komma att införas är bland annat regler om 

antal personer per kvadratmeter (maxantal) och krav på avstånd mellan sällskap.  

Mot bakgrund av att barnets bästa bedömer Folkhälsomyndigheten att kraven på 

vaccinationsbevis endast ska gälla för vuxna personer (18 år eller äldre).  

                                                      

 

1 Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9ff003627b8a4a1a881f34844f0fcc0a/scenarier-fortsatta-
spridning-delrapport-6.pdf  

2 1 kap. 4 § smittskyddslag (2004:168).  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9ff003627b8a4a1a881f34844f0fcc0a/scenarier-fortsatta-spridning-delrapport-6.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9ff003627b8a4a1a881f34844f0fcc0a/scenarier-fortsatta-spridning-delrapport-6.pdf


Sida 
3 (3) 

 

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20. 

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

 
 

  

 

 

För att verksamheter som kommer att påverkas av ändringen i förordning (2021:8) 

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska 

kunna förbereda sig föreslår Folkhälsomyndigheten att ändringen börjar gälla den 1 

december 2021. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 

slutliga handläggningen har avdelningscheferna Britta Björkholm, Anders Tegnell 

och tillförordnad (tf) avdelningschef Andreas Bråve deltagit. Chefsjuristen Bitte 

Bråstad har varit föredragande. 

 

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

 

Bitte Bråstad 


