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Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 

att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 

näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 

stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. En viktig aspekt i detta 

arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i gränslandet mellan en företagares vardag och 

svensk myndighetsutövning. I stor utsträckning tenderar småföretagare att vara den svagare parten 

beträffande regelverk och tillämpning av desamma, vilket förstärker upplevelsen av orättvisa villkor, 

ökat regelkrångel och en negativ attityd till företagande från myndigheternas sida.  

Med mycket kort varsel har Småföretagarnas Riksförbund tagit del av Folkhälsomyndighetens 

ändringar i föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19.  

Ändringarna i föreskrifterna är följande. Det ska införas ett nytt andra stycke i 3§ Maxantalet enligt 

första stycket får aldrig överstiga 500 personer samt införande av ny paragraf  5 § Sådana 

handelsplatser som avses i 1 § ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte 

besöker handelsplatsen samtidigt. Detta gäller dock inte barn eller andra personer som är i behov av 

stöd. 

Åtgärderna ska dokumenteras och följas upp enligt vad som anges i 1 § 7 och 8. 

Beträffande maxtaket på 500 personer ser vi detta som en positiv förbättring än förslaget om 

maxgräns på 300 personer som presenterades i förslag till särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19. Dock anser förbundet fortsatt att det vore en säkrare lösning att 

ange riktlinjer kring avstånd mellan människor, ventilationsförhållande samt hur man bäst förhindrar 

trängsel i anslutning till olika event. Många studier visar att ventilation och uppehållstid i lokaler har 

avgörande betydelse för virusets förmåga att sprida sig mellan människor. 

Småföretagarnas Riksförbund anser att förslag till ny paragraf 5 kommer medföra rejält minskade 

intäkter och rejält ökad administrativ börda för berörda näringsidkare som verkar inom ramen för 

sådana handelsplatser som avses i 1 §. Att endast tillåta 1 person att besöka handelsplatsen kommer 

medföra att spontanköpen kommer minska kraftigt vilket medför en direkt påverkan på 

omsättningen. Därutöver kommer näringsidkarna att behöva anställa personer som ska bistå med 

hjälp för att kunna genomföra de insatser som ges i de allmänna råd som presenteras. Vidare 

tillkommer en administrativ belastning för att dokumentera vidtagna åtgärder. Då föreslagna 

åtgärder kommer ha en kraftigt negativ påverkan på de näringsidkare som blir påverkade av förslaget 

anser Småföretagarnas Riksförbund att det är anmärkningsvärt att konsekvensutredningarna  
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kommer att utföras i efterhand. Då nuvarande ersättningssystem inte är fungerande för många 

småföretagare borde det rimligtvis anges en konsekvensanalys kring de ekonomiska förluster som 

företagare drabbas av. När konkurser redan skett spelar det ingen roll vad en senarelagd 

konsekvensanalys redovisar.  

Småföretagarnas Riksförbund anser även att det är märkligt att restriktionerna i paragraf 5 inte 

omfattar barn. Enligt vissa bedömningar så finns det signaler om att den engelska mutationen är mer 

smittsam bland barn. Skulle så vara fallet så motverkar föreslagna ändringar syftet med att minska 

smittspridning och åstadkommer i sådana fall endast negativt utfall för berörda näringsidkare.  

I förslag till 5 § hänvisas det till 1 § 7 och 8, vilket förbundet uppfattar som en felaktig referens. I HSLF 

_ FS 2021:2 finns ingen punkt 7 och 8 i 1 § utan denna återfinns i 2 §.  

Avslutningsvis vill Småföretagarnas Riksförbund starkt kritisera de korta och odemokratiska 

beslutsprocesser som omgärdar de åtgärder som föreslås inom ramen för begränsningar för att 

hindra spridning av sjukdomen covid-19. Sista dag för inlämnande av remissvar är den 3 mars och 

ändringsförslag ska implementeras den 6 mars. Den 2 mars går Folkhälsomyndigheten ut med 

information till allmänheten om ändringsförslagens verkställighet. Det innebär att remissinstansernas 

svar inte kan komma att beaktas och tas tillvara på. Finns det då någon anledning att remittera detta 

ärende? 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamot Mattias 

Andersson varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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