
Minska smittspridning vid allmänna  
sammankomster och offentliga tillställningar
Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förhindra smittspridning 
genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor 
kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Antalet deltagare som samtidigt 
besöker en allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning få högst 
uppgå till:
• 50 deltagare om sammankomsten eller  

tillställningen anordnas inomhus utan anvisade 
sittplatser. En allmän sammankomst som hålls för 
religionsutövning med anledning av dödsfall alltid 
får ha minst 20 deltagare oavsett lokalens storlek.

• 300 deltagare om sammankomsten eller  
tillställningen anordnas inomhus och deltagarna 
anvisas en sittplats.

• 600 deltagare om sammankomsten eller  
tillställningen anordnas utomhus utan anvisade 
sittplatser.

• 3 000 deltagare om sammankomsten eller  
tillställningen anordnas utomhus och deltagarna 
anvisas en sittplats.

• 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i 
start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus 
i form av motionslopp eller liknande.

• 1 800 deltagare får delta vid demonstrationer 
utomhus.

Denna information publicerades 2021-07-01. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella 
regler. Detta är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhets-
utövare som anordnar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Observera att redan tidigare 
beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller. 

För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se. För att se fullständig föreskrift, 
allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om 

covid-19 hittar du på 1177.se. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen samt aktuell information om tillsyn utifrån 
covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se.

Du som anordnar en allmän samman-
komst eller en offentlig tillställning i 
en lokal, på ett avgränsat område eller 
utrymme som anordnaren disponerar 
ska:
• Utforma lokaler, områden och utrymmen som  

anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel 
undviks och att deltagare kan hålla ett från smitt-
skyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

• Se till att in- och utpassage till lokaler, områden och 
utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett 
sådant sätt att trängsel undviks.

• Informera deltagare eller idrottsutövare om hur  
smittspridning kan undvikas.

• Erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att  
tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda 
handdesinfektion.

• Säkerställa att personalen eller funktionärer får  
adekvat information om hygienåtgärder för att  
förhindra smitta.

• Dokumentera skriftligt de övriga smittskyddsåtgärder 
som verksamheten har vidtagit.

• Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.

• Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten och den regionala  
smittskyddsläkaren.
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Råd om hur trängsel kan undvikas och information  
om de allmänna råden för att förhindra smittspridning  

hittar du på folkhalsomyndigheten.sefolkhalsomyndigheten.se

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20214-om-sarskilda-begransningar-for-att_sfs-2021-4
http://www.Folkhalsomyndigheten.se
http://www.1177.se
http://www.lansstyrelsen.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
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Sektioner
Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller  
utrymme där den allmänna sammankomsten eller  
offentliga tillställningen hålls i sektioner, så att deltagare 
från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra 
under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller  
tillställningen, gäller deltagarbegränsningarna för varje 
sektion. Mer information om vad som gäller för sektioner 
finns på Länsstyrelsernas webbplats.

Avstånd mellan sällskap med anvisad sittplats
Den som anordnar en allmän sammankomst eller en  
offentlig tillställning ska se till att:
• Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst  

1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra 
sällskap.

• Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till 
högst fyra personer.

Antalet deltagare får inte vara fler än det som anges i 
förordningen (2021:8). Om ett sällskap uppgår till fler 
än fyra deltagare ska den som anordnar sammankomsten 
eller tillställningen dela upp sällskapet med högst fyra 
deltagare i varje.

Avstånd mellan sällskap utan anvisad sittplats
Du som anordnar en allmän sammankomst eller en  
offentlig tillställning utan anvisad sittplats i en lokal,  
på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren  
disponerar ska:
• Beräkna det maximala antalet deltagare som samtidigt 

får vistas i lokalen, på det avgränsade området eller 
utrymmet. 

• Dokumentera skriftligt maxantalet och hur  
beräkningen har gjorts. 

• Anslå tydligt maxantalet.
• Säkerställa att maxantalet inte överskrids. Sida 2/2

Du som anordnar en idrottstävling  
utomhus i form av ett motionslopp eller 
liknande ska:
• Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med 

olika starttider.
• Se till att start- och målområdet är tydligt  

avgränsat.
• Säkerställa att enbart idrottsutövare och  

funktionärer befinner sig i start- och målområdet.
• Antalet deltagare får inte vara fler än det som  

anges i förordningen (2021:8).

Detta gäller även andra idrottstävlingar utomhus i vilka 
allmänheten kan delta som utövare och som huvudsak-
ligen genomförs i skog, på väg eller i eller på vatten. 

Beräkning av maxantal utan anvisad  
sittplats inomhus
• Maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje 

deltagare inom varje avgränsat utrymme inomhus, 
ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den 
tillgängliga ytan. Antalet deltagare får dock alltid 
uppgå till 8. För begravning gäller 20 personer.

Beräkning av maxantal utan anvisad  
sittplats utomhus
• Maxantalet på ett avgränsat område eller utrymme 

utomhus ska beräknas på ett sådant sätt att varje 
deltagare inom området eller utrymmet ska kunna 
disponera minst 5 kvadratmeter av den tillgängliga 
ytan. Antalet deltagare får inte vara fler än det som 
anges i förordningen (2021:8).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20214-om-sarskilda-begransningar-for-att_sfs-2021-4
http://www.Folkhalsomyndigheten.se
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http://www.lansstyrelsen.se

