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Utkom från trycket 
den X december 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd (HSLF-FS 2021:X) 
om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19; 

beslutade den 25 november 2021. 

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 3 kap. 5 § 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 och beslutar följande allmänna råd. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 §   I denna författning finns kompletterande bestämmelser och all-
männa råd till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att för-
hindra spridning av sjukdomen covid-19 och förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19.  

2 §   För att en person ska anses vara vaccinerad med det totala antalet 
doser vaccin mot sjukdomen covid-19 ska hen ha fått  
1.  två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), 

Vaxzevria (Astra Zeneca), eller 
2.  en dos av Covid-19 Vaccine Janssen. 

3 §   Med kontraindikation mot vaccinering mot sjukdomen covid-19 
avses de kontraindikationer som framgår av respektive vaccins pro-
duktinformation. 

Allmänna råd  

Produktinformation för vaccin mot covid-19 finns på Läkemedels-
verkets webbplats.  

4 §   Föreskrifterna ska tillämpas på allmänna sammankomster och of-
fentliga tillställningar som omfattas av 3 kap. 1 § första stycket för-
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ordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra sprid-
ning av sjukdomen covid-19. För mässor finns bestämmelser och all-
männa råd i 2 kap. 5 §.  

Det finns även allmänna råd som inkluderar flera verksamheter som 
omfattas av förordningen. Dessa allmänna råd finns under rubriken 
Allmänna råd till 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 och 2 §§ och 5 kap. 1 § förord-
ningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra sprid-
ning av sjukdomen covid-19 för både inom- och utomhusmiljöer. 

2 kap. Allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar 

Smittskyddsåtgärder inomhus 

1 §   Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig till-
ställning i en lokal eller annat utrymme inomhus som anordnaren dis-
ponerar ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om sär-
skilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 
1.  informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas, 
2.  erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten 

eller erbjuda handdesinfektion, 
3.  skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verk-

samheten har vidtagit, 
4.  följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, 
5.  säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att 

förhindra smitta, och 
6.  hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folk-

hälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

Allmänna råd 

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och 
spridning av covid-19. En åtgärd för att förhindra smitta kan vara 
att ge adekvat information till personal om vaccination samt att 
uppmuntra till att de vaccinerar sig. 
 
När en anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig till-
ställning anlitar t.ex. musiker, ensemble eller scenarbetare från 
andra länder bör anordnaren särskilt informera dem om Folkhälso-
myndighetens rekommendationer till den som reser in till Sverige. 

2 §   Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig till-
ställning inomhus med fler än 100 deltagare ska  
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1.  använda sådant vaccinationsbevis som anges i 3 kap. 2 b § förord-
ningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra sprid-
ning av sjukdomen covid-19, eller  

2.  använda smittskyddsåtgärder enligt 4 §. 
 

Vaccinationsbevis vid arrangemang inomhus med fler än 100 
deltagare  

3 §   Vid ett arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare med vac-
cinationsbevis, ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevi-
sen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas 
upp. 

Smittskyddsåtgärder vid arrangemang inomhus med fler än 100 
deltagare utan vaccinationsbevis 

4 §   Vid ett arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare utan vac-
cinationsbevis ska anordnaren se till att 
1.  deltagarna har en anvisad sittplats, 
2.  sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt 

framåt och bakåt från andra sällskap, och 
3.  antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 perso-

ner. 
Antalet deltagare får dock alltid uppgå till 100. 
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. 

Mässor inomhus 

5 §   Den som ansvarar för en mässa inomhus ska, utöver vad som 
framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
1.  informera besökare och utställare om hur smittspridning kan und-

vikas, 
2.  erbjuda besökare och utställare möjlighet att tvätta händerna med 

tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion, 
3.  utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att 

trängsel undviks, 
4.  skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vid-

tagits, 
5.  följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och 
6.  hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folk-

hälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.  

Allmänna råd  
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När en anordnare av en mässa har besökare eller utställare från 
andra länder bör anordnaren särskilt informera om Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer till den som reser in till Sverige.  

Den som anordnar en mässa inomhus som omfattar särskilda risker 
ur smittskyddssynpunkt bör göra en riskbedömning och vidta sär-
skilda åtgärder för att minska risken för smittspridning vid de situ-
ationer som bedömts innebära en ökad risk. Sådana situationer kan 
exempelvis vara när besökare uppehåller sig på en och samma plats 
i mässområdet under en längre tid såsom vid en föreläsning eller ett 
föredrag.  

Allmänna råd till 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 och 2 §§ och 5 kap. 
1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 för både 
inom- och utomhusmiljöer 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som 
inte använder vaccinationsbevis 

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren 
1.  vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid, 
2.  informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för 

trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera 
dagar, exempelvis en mässa, 

3.  anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar, 
4.  ta fram alternativa lösningar till fysiska köer, 
5.  anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, 

på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren dispo-
nerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller marken, 

6.  anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och 
7.  förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen ge-

nom att personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en 
jämn genomströmning.  

 
Dessa allmänna råd gäller inte för allmänna sammankomster och of-
fentliga tillställningar som använder sådant vaccinationsbevis som 
anges i 3 kap. 2 b § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  

Fritids- och kulturverksamheter  

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren 
1.  vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid, 
2.  informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för 

trängsel, 
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3.  uppmuntra besökare att reservera plats eller köpa biljett i förväg, 
t.ex. via telefon eller annat bokningssystem, 

4.  anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång, 
5.  ta fram alternativa lösningar till fysiska köer, 
6.  anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra t.ex. ge-

nom markeringar på golvet eller marken, 
7.  anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig, och 
8.  vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, 

t.ex. genom att personal vägleder besökare.  

Handelsplatser 

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren 
1.  anvisa kunder och andra besökare till en särskilt angiven in- eller 

utgång, 
2.  informera kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det 

är mindre risk för trängsel,  
3.  ta fram alternativa lösningar till fysiska köer, 
4.  anvisa vilket avstånd som kunder och andra besökare bör hålla till 

varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken, och 
5.  anvisa i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta 

sig. 

Marknader 

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren 
1.  låta marknaden pågå under flera dagar, 
2.  anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig, och 
3.  förhindra folksamlingar genom att personal på plats vägleder delta-

garna för att det ska vara en jämn genomströmning.  
 

___________ 

Denna författning träder ikraft den 1 december 2021. 
 

Folkhälsomyndigheten 
 
 
 
 

 
KARIN TEGMARK WISELL 
 
 
 Bo Granath 


