
 
 

  
INFORMATION 
 

 
 

 
Sida 
1(2) 

 

 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
403 40 GÖTEBORG 

Telefon: 
010-224 40 00 (växel) 
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Minska smittspridningen i lokaler för privata samman-
komster, vad gäller? 
 

Den 10 januari i år började den tillfälliga covid-19-lagen och covid-19-

förordningen (begränsningsförordningen) att gälla. Det här gäller för 

dig som yrkesmässigt använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en 

lokal för en tillställning eller privat sammankomst, för till exempel fest 

eller middag. 

Vad innebär begränsningsförordningen för dig? 

 

• Du måste begränsa antalet deltagare till högst åtta personer. 

Hur kan du göra för att minska smittspridning? 

Alla verksamheter i Sverige omfattas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter 

och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12). I dessa ges råd till verksamheter om 

vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika smittspridning. En åtgärd kan 

vara att möblera om i lokalen eller på annat sätt skapa utrymme för att und-

vika trängsel och erbjuda möjlighet att tvätta händer eller erbjuda handdes-

infektion.  

Undantag från begränsningsförordningen  

För en lokal som hyrs ut och där mat, dryck och servering ingår i hyran gäl-

ler Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526).  

Däremot gäller begränsningsförordningen för en lokal som hyrs ut om den 

som hyr lokalen själv står för mat och servering, Lag om särskilda begräns-

ningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:4)  

 

Tänk också på att om den som hyr lokalen tänker anordna en större sam-

mankomst så kan reglerna som gäller för allmänna sammankomster eller of-

fentliga tillställningar vara tillämpliga för arrangemanget. För tillfället finns 

en maxgräns om 8 deltagare även för denna typ av sammankomst.  

Mer information 

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjuk-

domen covid-19  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20214-om-sarskilda-begransningar-for-att_sfs-2021-4
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20214-om-sarskilda-begransningar-for-att_sfs-2021-4
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Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjuk-

domen covid-19 (SFS 2021:8) 

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

Kontakta oss 

E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Telefon: 010-224 40 00  

www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland 

 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-01/SFS2021-8.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-01/SFS2021-8.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2020526-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder_sfs-2020-526

