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Föreskrifter  
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om 
smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19;

beslutade den 21 december 2021.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 3 kap. 5 §, 4 kap. 3 § och  
5 kap. 3 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 och 5 § förordningen (2020:527) om tillfäl-
liga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i fråga om myndighetens före-
skrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot 
sjukdomen covid-191

dels att rubriken närmast före 2 kap. 3 § ska utgå, 
dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 2, 3 och 4 §§ och rubriken närmast före  

2 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 2 kap. 5 § ska lyda ”Smittskyddsåtgärder på mässor 

inomhus”,
dels att det ska införas tre nya kapitel, 3-5 kap., elva nya paragrafer, 2 kap. 

3 a och 6 §§, 3 kap. 1-2 §§, 4 kap. 1-4 §§ och 5 kap. 1-3 §§, och närmast före 
2 kap. 3 a och 6 §§, 3 kap. 1 § och 4 kap. 1-4 §§ nya rubriker av följande ly-
delse.

Folkhälsomyndigheten beslutar att rubriken till de allmänna råden till förord-
ningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 ska lyda ”Allmänna råd till 3 kap. 3 och 3 a §§, 4 kap. 1 
och 2 §§ och 5 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 för både inom- och utomhus-
miljöer”. Folkhälsomyndigheten beslutar även om följande allmänna råd.

1 kap.
1 § I denna författning finns kompletterande bestämmelser och allmänna råd 
till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, lagen (2020:526) om tillfälliga 

1 Senaste lydelse av författningens rubrik HSLF-FS 2021:93.
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smittskyddsåtgärder på serveringsställen och förordningen (2020:527) om till-
fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

4 § Föreskrifterna ska tillämpas på allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar som omfattas av 3 kap. 1 § första stycket förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
För mässor finns bestämmelser och allmänna råd i 2 kap. 5-6 §§.

Det finns även allmänna råd som inkluderar flera verksamheter. Dessa all-
männa råd finns under rubrikerna Allmänna råd till 3 kap. 3 och 3 a §§, 4 kap. 
1 och 2 §§ och 5 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 för både inom- och utom-
husmiljöer och Allmänna råd till 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder på serveringsställen. 

2 kap.
2 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning 
inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare ska se till att deltagarna har 
en anvisad sittplats och 
1. använda sådant vaccinationsbevis som anges i 3 kap. 2 b § förordningen 

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdo-
men covid-19, eller 

2. använda smittskyddsåtgärder enligt 4 §.
Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning där delta-

garna står under ceremonin kan anordnaren, istället för anvisad sittplats, anvi-
sa deltagarna en ståplats.

3 § Vid ett arrangemang med vaccinationsbevis ska anordnaren ha en rutin 
för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumen-
teras och följas upp.

Smittskyddsåtgärder med fler än 500 deltagare inomhus 

3 a § Om deltagarantalet är över 500 inomhus ska anordnaren använda vac-
cinationsbevis samt se till att deltagarna har en anvisad sittplats och att
1. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt 

och bakåt från andra sällskap, och 
2. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer. 

 Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sam-
mankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i 
varje.

Smittskyddsåtgärder med fler än 20 deltagare inomhus utan 
vaccinationsbevis

4 § Vid ett arrangemang inomhus utan vaccinationsbevis med fler än 20 och 
högst 500 deltagare ska anordnaren se till att 
1. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt 

och bakåt från andra sällskap, och 
2. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer. 

Antalet deltagare får dock alltid uppgå till 20. 
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Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sam-
mankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i 
varje.

Max antal besökare och utställare på mässor inomhus

6 § Den som ansvarar för en mässa ska 
1. beräkna det maximala antalet besökare och utställare som samtidigt får vis-

tas i verksamhetens lokaler inomhus (maxantalet),
2. beräkna maxantalet så att varje besökare eller utställare, inom varje avgrän-

sat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den 
tillgängliga ytan,

3. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts, 
4. tydligt anslå maxantalet, och
5. säkerställa att maxantalet inte överskrids. 

Åtgärderna enligt 1–5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhets-
lokalerna där människor uppehåller sig. 

Allmänna råd

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att 
räkna antalet in- och utpasserande besökare och utställare. 

3 kap. Platser för fritids- och kulturverksamheter 
Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, 
nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar

1 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en 
gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum, en konsthall, en 
nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning ska, utöver vad som 
framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19
1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller 

erbjuda handdesinfektion, 
3. skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten 

har vidtagit, 
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, 
5. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att 

förhindra smitta, och 
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyn-

digheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

2 § Den som bedriver sådan verksamhet som anges i 1 § ska 
1. beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i verksam-

hetens lokaler inomhus och som inte utgörs av handelsplatser eller serve-
ringsställen (maxantalet),

2. beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område in-
omhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga 
ytan,

3. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts, 
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4. tydligt anslå maxantalet, och
5. säkerställa att maxantalet inte överskrids. 

Åtgärderna enligt 1–5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhets-
lokalerna där människor uppehåller sig. 

Bestämmelserna i 1–5 ska inte tillämpas under den tid som en verksamhets-
lokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdo-
mar födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen 
(2010:800). 

Allmänna råd

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att 
räkna antalet in- och utpasserande besökare. 

4 kap. Handelsplatser och marknader inomhus
Smittskyddsåtgärder på handelsplatser inomhus

1 § Den som bedriver verksamhet på handelsplats inomhus ska, utöver vad 
som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att för-
hindra spridning av sjukdomen covid-19
1. informera sina kunder och andra besökare om hur smittspridning kan und-

vikas,
2. erbjuda sina kunder och andra besökare möjlighet att tvätta händerna med 

tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion, 
3. skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten 

har vidtagit, 
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, 
5. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att 

förhindra smitta, och 
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyn-

digheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

Max antal kunder och besökare på handelsplatser inomhus

2 §  Den som bedriver sådan verksamhet som anges i 1 § ska vidare 
1. beräkna det maximala antalet kunder och andra besökare som samtidigt får 

vistas i verksamhetens lokaler inomhus (maxantalet),
2. beräkna maxantalet så att varje kund och besökare, inom varje avgränsat 

område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den till-
gängliga ytan,

3. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts, 
4. tydligt anslå maxantalet, och
5. säkerställa att maxantalet inte överskrids. 

Åtgärderna enligt 1–5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhets-
lokalerna där människor uppehåller sig.

Bestämmelserna i 1–5 gäller inte för gallerior och köpcentrum.

Allmänna råd

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att 
räkna antalet in- och utpasserande kunder eller andra besökare. 
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Smittskyddsåtgärder på marknader inomhus

3 § Den som ansvarar för att en marknad hålls inomhus ska, utöver vad som 
framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19
1. informera sina kunder och andra besökare om hur smittspridning kan und-

vikas,
2. utforma gångar mellan försäljningsplatserna så att trängsel undviks, 
3. erbjuda kunder och andra besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål 

och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits, 
5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och 
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyn-

digheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

Max antal kunder och besökare på marknader inomhus

4 § Den som ansvarar för en marknad inomhus ska vidare 
1. beräkna det maximala antalet kunder eller andra besökare som samtidigt får 

vistas i en lokal eller annat utrymme inomhus på marknaden (maxantalet),
2. beräkna maxantalet så att varje kund eller besökare, inom varje avgränsat 

område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den till-
gängliga ytan,

3. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts, 
4. tydligt anslå maxantalet, och
5. säkerställa att maxantalet inte överskrids. 

Åtgärderna enligt 1–5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhets-
lokalerna där människor uppehåller sig.

Allmänna råd

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att 
räkna antalet in- och utpasserande kunder eller andra besökare. 

5 kap. Serveringsställen
1 § Den som driver ett serveringsställe ska, utöver vad som följer av lagen 
(2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller 

erbjuda handdesinfektion, 
3. följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder, 
4. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att 

förhindra smitta, och 
5. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyn-

digheten och den regionala smittskyddsläkaren.

2 § Servering av mat eller dryck inomhus får endast ske till besökare som 
sitter ner vid ett bord, en bardisk eller liknande. 

Den som driver serveringsstället ska se till att sällskap kan hålla ett avstånd 
om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
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Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, 
om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från 
besökare som sitter ned. 

3 § När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på 
ett serveringsställe inomhus, ska den som driver serveringsstället organisera 
verksamheten så att besökare sitter ned.

Denna författning träder i kraft den 23 december 2021.

Folkhälsomyndigheten

KARIN TEGMARK WISELL

Bitte Bråstad
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HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se 

Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik 
106 47 Stockholm 
Telefon, kundservice: 08-657 95 00
E-post: order@forlagssystem.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer

SV
AN

ENMÄRKET

Trycksak
3041 0123

Elanders Sverige AB, Vällingby 2021
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