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Förslag till 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 gränserna mellan en företagares vardag och 
svensk myndighetsutövning.  

Vikten av att minska smittspridningen av viruset som ger upphov till covid-19 kan inte nog 
understrykas. Att nu tiden verkar inne för lite lättnader i restriktionerna är goda nyheter, och i detta 
läge är det viktigt att ändringar i regelverket ger ett tydligt ramverk som landets medborgare förstår 
och accepterar samt rimliga förutsättningar för landets företagare att tillämpa. 

Begränsningen av 10 m2/person inomhus och 20 m2/person för nöjesparker, djurparker, temaparker 
utomhus samtidigt som reglerna ”För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som 
inte har anvisade sittplatser till deltagarna föreslås att anordnaren ska beräkna maxantalet deltagare 
i en lokal inomhus så att varje deltagare kan disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga 
ytan och på områden utomhus minst 5 kvadratmeter” kommer tyvärr att ge förutsättningar för 
negativa krafter att ifrågasätta alla ansträngningar att begränsa smittspridandet. Detta bör undvikas. 

Dessa olika siffor skapar komplexitet för företagare och medborgare att ta åt sig bestämmelserna 
särskilt då det ter sig ologiskt utifrån att Folkhälsomyndighetens uttalande som sedan förra våren 
angivit att smittan sprids mindre utomhus. Ifall förhållandena varit det omvända kunde de 
underbyggas och förstås logiskt. Att olika branscher ges olika förutsättningar driva verksamhet saknar 
stöd i FHM:s underlag och blir därför diskriminerande när de eventuella stöd som finns ej på 
motsvarande sätt prioriterar dem. 

För att begränsa smittspridning utomhus samt för enkelhetens skull för företag och för förståelse hos 
landets medborgare borde regeln om 10 m2/person utomhus tillämpas generellt.  

Att verksamhetsutövare dokumenterar hur man beräknat antal möjliga människor i utrymmet, samt 
redovisar antalet tydligt är rimligt. Dock blir passusen skriftligt dokumentera de övriga smittskydds-
åtgärder som verksamheten har vidtagit väl långtgående med hänvisning till de olika anvisningar som 
Folkhälsomyndigheten redovisat under senaste året. För att underlätta för företagen bör det tas fram 
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en lista på de åtgärder myndigheten för närvarande anser behöva vidtas så att verksamhetsutövare 
kunde ”pricka av” dessa och säkerställa att en sådan mall blir tillgänglig för de som är satta att 
skriftligt dokumentera vidtagna åtgärder.  

Enligt regeringens förslag ska följande maxantal gälla: 

8  - allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus. 
20 – vid religionsutövning med anledning av dödsfall 
50 – allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus och deltagarna anvisas en sittplats. 
100 – allmän sammankomst eller offentlig tillställning utomhus. 
500 – allmän sammankomst eller offentlig tillställning utomhus och deltagarna anvisas en sittplats 

Det blir osedvanligt komplicerat med dessa gränser då ingen förklaring eller motivering presenterats 
för de olika nivåerna. Maxantal för marknader sätts till 500 personer oberoende av lokaliteternas 
storlek eller möjligheter att förhindra trängsel. Vad finns det för grund till att just 500 personer är en 
perfekt gräns och inte att undvika trängsel?  Ingår t.ex. funktionärer i maxantalet? Fotbollsspelare 
och domare? Det är däremot väl att Folkhälsomyndigheten aviserar lättnader i tre steg. Dock saknas 
vad som behöver uppnås för att respektive steg ska börja gälla. Ifall det skulle baseras på smittläget 
och sjukvårdens belastning så borde dessa faktorer inte vara homogena över riket. Innebär detta att 
stegen för lättnader kan bli olika för olika delar av Sverige?  
 
Avståndsbegränsningar om 1 m borde kunna tillämpas som grund för alla arrangemang för tydlighet 
och enkelhets skull. Att ange 2 m vid marknad utomhus eller helt utan avstånd vid religionsutövning 
med anledning av dödsfall blir ologiskt. 

Att sällskap bara får bestå av 4 personer som grund kan bli tydligt, men blir närmast absurt om den 
sammanboende familjen är 5 eller fler. Varför skulle smitta spridas mer i offentlig miljö eller på en 
restaurang än i det egna vardagsrummet? Var kan man finna belägg för denna kunskap? Det viktiga 
borde vara att inte sällskap blandas och inte att en familj måste sitta vid olika bord på samma 
restaurang? 

För att verksamhetsutövare ska kunna efterleva de begränsningar i antal och avstånd som 
föreskrifterna anger så behövs någon form av bemyndigande eller hjälp från ordningsmakten eller 
andra myndigheter. Något förslag om detta syns inte i föreskrifterna. Småföretagarnas Riksförbund 
föreslår att myndigheterna plockar fram enkla och lättillgängliga mallar för att förenkla 
implementeringsarbetet för berörda näringsidkare. 

I konsekvensbeskrivningen anges att Konkurrensförhållanden för företagen kan komma att påverkas 
på det sättet att företag med starkare ekonomi klarar regleringarna bättre än de med svagare, 
företrädesvis de mindre aktörerna. Det är en initierad och vällovlig insikt, men något förslag eller 
avhjälpande av denna konsekvens kan inte spåras. Här vill Småföretagarnas Riksförbund återigen 
påpeka behovet av att Tillväxtverket och andra myndigheter som handlägger stödåtgärder måste ges 
direktiv och möjlighet att korta ner sina handläggningstider omedelbart. Fler handläggare verkar inte 
vara tillräcklig lösning utan man måste revidera arbetsordningen och prioritering i respektive 
handläggningsprocess. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn    Erik Sjölander 
Förbundsordförande   Näringspolitiskt sakkunnig 
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