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Remissyttrande om förslag till ändringar i 
begränsningsförordningen avseende allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och 
platser för privata sammankomster 
 

Företagarna har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerat förslag. Här följer våra synpunkter. 

Förslagen i korthet 

Folkhälsomyndigheten har till regeringen hemställt den 10 januari 2022 om att regeringen snarast ska 
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 har Regeringskansliet föreslagit dessa ändringar i 
begränsningsförordningen, vilka föreslås träda i kraft den 19 januari 2022.  

Företagarnas synpunkter 

Till att börja med anser Företagarna att den påtagligt korta remisstiden, inte ens två dygn, är orimligt 
snävt tilltagen. Vi uppskattar möjligheten att avge remissyttrande om de förslagna 
förordningsändringarna, men hinner på den korta tiden som getts inte göra mer ingående 
undersökningar bland Företagarnas medlemmar om hur ändringarna kommer att påverka dem. Den 
korta svarstiden gör således att regeringens beslutsunderlag kommer att vara sämre än det hade 
kunnat vara, vid en längre tid för remissyttrande.  

I sak anser Företagarna, vilket vi har angett i ett flertal tidigare remissyttranden1, att inskränkningar i 
grundlagsfästa fri- och rättigheter inte kan göras eller förlängas lättvindigt i en rättsstat. Mötesfrihet, 
näringsfrihet och demonstrationsrätten är alla centrala rättigheter, som har inskränkts på olika sätt 
med hänvisning till potentiell spridning av covid-19. Emellertid kan inte hänvisning till en 
smittspridningsrisk i sig motivera vilka inskränkningar som helst. En redovisning av 
proportionalitetsbedömningen bakom förslagen krävs, liksom redovisning av den empiriska grunden 
för avvägningarna som föranleder förslagen. 

Denna remiss avser dels två förändringar i förordningen 2021:8, dels Folkhälsomyndighetens 
hemställan 00081-2022. Företagarna kan konstatera att hemställan redovisar antal fall av samt antal 
slutenvårdade respektive intensivvårdade med covid-19 för de senaste veckorna, men att 
Folkhälsomyndigheten därefter inte på något sätt påvisar hur denna statistik leder fram till de förslag 
som myndigheten lägger fram om deltagarbegränsningar. Ingenting redovisas om huruvida det är de 
platser som förslagen berör där risken för smittspridning är störst, eller hur myndigheten har kommit 

 
1 Se bland annat yttrandena över S2021/07875, 04707-2021 och S2021/06915. 

https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/remisser/2021/remissyttrande-om-promemorian-vaccinationsbevis-pa-serveringsstallen-och-i-andra-verksamheter-etc-och-forlangning-av-begransnings--och-serveringsforordningarna/
https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/remisser/2021/remissyttrande-om-forslag-till-folkhalsomyndighetens-foreskrifter-och-allmanna-rad-hslf-fs-2021x-om-sarskilda-begransningar-for-att-forhindra-spridning-av-sjukdomen-covid-19/
https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/remisser/2021/promemorian-fortsatt-beredskap-genom-forlangd-giltighet-av-covid-19-lagen-och-lagen-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder-pa-serveringsstallen/
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fram till de föreslagna gränsantalen. Inte heller redovisas hur de föreslagna begränsningarna förväntas 
uppfylla syftet med restriktionerna, dvs. att skydda liv och minska kritiskt tryck på sjukvården. Att 
smitta sprids i befolkningen är inte skäl nog i sig för att begränsa grundlagsfästa rättigheter. 

Denna form av lättvindiga behandling av restriktionsverktyget, där det för de berörda i civilsamhället 
är omöjligt att uttyda hur myndigheter och regering har resonerat, förtar förtroendet för statens 
krishanteringsåtgärder.  

Bristen på empiriskt grundat underlag för och proportionalitetsbedömning av de föreslagna 
åtgärderna, gör att Företagarna avstyrker dem. 
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