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Remissyttrande – Föreskrifter om ändring i 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade föreskriften. Här följer 
våra synpunkter. 

Föreskriftens förslag 

I det remitterade förslaget föreslås att det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i en 
verksamhets lokal samtidigt aldrig får överstiga 500 personer. Vidare föreslås att handelsplatser ska 
vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt. 
Barn och andra personer i behov av stöd är undantagna denna bestämmelse. Åtgärderna ska 
dokumenteras och följas upp.  

En konsekvensutredning kommer att utföras i efterhand med stöd av 4 § förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning. Föreskrifterna föreslås gälla från och med den 6 mars 2021. 

Företagarnas synpunkter 

Företagarna och de cirka 60 000 företagare som organisationen företräder tar smittspridningen av det 
virus som orsakar covid-19 på mycket stort allvar. Att förhindra större folksamlingar utan tillräckligt 
avstånd mellan enskilda individer är en av de viktigaste åtgärderna för att motverka smittspridningen. 
Sedan förekomsten av viruset blev känt i Sverige har landets företag och företagare vidtagit kraftiga 
åtgärder för att hindra smittspridningen, för att så långt det är möjligt säkerställa att kunder och 
gäster håller tillräckligt stort avstånd. 

Företagarna har under det senaste året i en rad remissyttranden1 framhållit att eventuella begränsande 
åtgärder, i synnerhet sådana som inskränker grundläggande fri- och rättigheter i form av rörelsefrihet 
och näringsfrihet, måste för att vara legitima och godtagbara vara evidensbaserade och grundas i en 
koppling till en faktisk risk för sådan smittspridning som sjukvården inte klarar att hantera.  

 
1 Se bland annat tidigare remissyttranden från Företagarna: 
 

• Promemorian Covid-19-lag 2020-12-23: https://www.foretagarna.se/politik-
paverkan/remisser/2020/remissyttrande-over-promemorian-covid-19-lag/ 

• Promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 2021-01-04: 
https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/remisser/2021/remissyttrande-promemorian-sarskilda-begransningar-
for-att-forhindra-spridningen-av-sjukdomen-covid-19/ 

• Promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare 
2020-11-17: https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/remisser/2020/remissyttrande--forbud-mot-att-halla-
allmanna-sammankomster-eller-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-atta-deltagare/ 
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När det gäller de förslag som ges i föreskriften anser Företagarna att mindre än två dagars remisstid är 
för kort tid för att kunna sammanställa ett seriöst yttrande. För att kunna göra en ordentlig analys av 
vad konsekvenserna blir för de näringsidkare som påverkas av förslagen skulle det krävts betydligt mer 
tid, vilket gör att Företagarna ej kan tillstyrka föreskriftens förslag.  

Att det i föreskriften också helt saknas en konsekvensutredning gör det nästintill omöjligt för 
Företagarna att kunna värdera rimligheten i föreskriftens förslag. Företagarna ställer sig frågande till 
på vilken grund gränsen för maximalt 500 personer är satt. Särskilt då det i föreskriften saknas 
hänvisning till hur den faktiska smittspridningen i butiker ser ut, vilket skulle kunna motivera en 
sådan inskränkning. Detsamma gäller gränsen med maximalt 1 person per sällskap vid besök på 
handelsplatser. 

Vidare framgår det inte vad konsekvenserna blir för de näringsidkare som ej uppfyller föreskriftens 
förslag och om det kan bli aktuellt med förelägganden. Företagarna ser en stor risk att butiker kommer 
behöva avsätta personal för att gå runt och separera kunder som handlar tillsammans, vilket inte är 
rimligt. I det här fallet borde det vara tillräckligt med ett anslag utanför butiken som upplyser kunder 
om föreskrifterna. 

Företagarna bistår gärna Folkhälsomyndigheten med underlag om hur myndighetens åtgärder för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 påverkar Sveriges näringsidkare, men för att kunna göra 
det på ett meningsfullt sätt är det helt nödvändigt med längre remisstid än den som ges i den 
rubricerade föreskriften.  
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