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Remissvar 
Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, 
S2021/01524 
 

Det finns en stor önskan hos medborgare och verksamheter om en återgång till den situation som fanns 
före pandemin, det vill säga möjligheten att mötas till exempel vid en allmän sammankomst eller en 
offentlig tillställning. Smittskyddsläkarföreningen förstår detta men måste samtidigt i sina bedömningar 
prioritera invånarnas hälsa och risken för att fler får svår sjukdom bland befolkningen.  
 
Den 29 mars gjorde Folkhälsomyndigheten en hemställan om att lättnader skulle skjutas upp från den 11 
april till den 3 maj och slutligen till den 17 maj på grund av att smittläget och läget i vården inte 
förbättrats. I dagsläget ser vi en fortsatt hög samhällssmittspridning och en tung belastning på vården 
med ett högt antal inneliggande patienter med covid på vårdavdelningar och IVA. Situationen ser 
likartad ut i hela landet. Nivåerna på antalet bekräftade fall (incidensen) och antalet sjukhusvårdade fall 
samt antalet fall på IVA behöver minska tydligt innan enligt remissen föreslagna åtgärder genomförs. 
Även vaccinationstäckningen behöver vara högre innan lättnader genomförs. Försiktighet krävs för att 
inte fler ska bli sjuka och lida allvarliga men för sin hälsa. 
 
Förslaget i förordningen: 
- att åtta deltagare ska tillåtas om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus är i linje med 
nuvarande rekommendationer. 
- att tillåta 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna 
anvisas en sittplats är för tidigt när smittspridningen och trycket på sjukvården är så pass stort. 
- att ha 100 deltagare föreslås om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus. 
Smittspridning sker också utomhus. När för många personer deltar kan trängsel skapas och därmed 
smittspridning. 
- Att tillåta 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna 
anvisas en sittplats är för tidigt. Smittspridning sker också utomhus. När för många personer deltar kan 
trängsel skapas och därmed smittspridning. Det handlar också, förutom själva sammankomsten, om 
tillkomst av andra aktiviteter i samband med sammankomsten samt resa till och från sammankomsten 
med ökad rörelse i samhället och trafiken.  
 
När det gäller religiösa möten är det ologiskt att bara tillåta 8 personer, jämfört med ovan nämnda 
tillåtna deltagarantal för andra arrangemang. Samma tveksamma logik gäller vid begravningar (20 
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personer) om regeringen tillåter 50 deltagare vid andra sammankomster. Detta borde kunna lösas med 
anvisade sittplatser. 
 
Sammanfattningsvis föreslår Smittskyddsläkarföreningen att den gradvisa öppningen flyttas fram något i 
tiden. Vi bedömer att det kommer att dröja längre än till den 17 maj då det förslag som presenteras i 
remissen anger att det är lämpligt att öppna upp. En tydlig nedgång i antalet patienter med covid inlagda 
sjukvården och intensivvården samtidigt med en högre vaccinationstäckning krävs för att ett gradvist 
öppnande ska vara smittsäkert.  
 
 
För Smittskyddsläkarföreningen 
 
Eva Melander    Peter Gröön 
Smittskyddsläkare    Landstingsjurist 
Smittskydd Skåne    Smittskydd Stockholm 
Region Skåne    Region Stockholm 
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