
Gemensamma författningssamlingen  
avseende hälso- och sjukvård,  
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. 
ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27122005HSLF 
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

1

HSLF-FS 
2022:5
Utkom från trycket 
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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 18 januari 2022.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 3 kap. 5 §, 8 kap. 9 § förord-
ningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 och 5 § förordningen (2020:527) om tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder på serveringsställen i fråga om myndighetens föreskrifter och 
allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen 
covid-19

dels att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 2 a och 6 a §§ och 5 kap. 4 § ska ha följan-
de lydelse, 

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 1 a §, 2 kap. 2 b och 6 b §§, 
och närmast före 2 kap. 2 b och 6 b §§ nya rubriker av följande lydelse, 

dels att det närmast före 2 kap. 3 § ska införas en ny rubrik som ska lyda 
”Rutin”.

Folkhälsomyndigheten beslutar att det ska införas två nya allmänna råd till 
2 kap. 2 b och 6 b §§ av följande lydelse. 

Folkhälsomyndigheten beslutar även att de allmänna råden till förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 under rubriken ”Allmänna sammankomster och offentliga tillställ-
ningar som inte använder vaccinationsbevis” och att de allmänna råden till 
lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska 
ha följande lydelse. 

1 kap. 
1 a § Vaccinationsbevis som definieras i 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
har samma betydelse i dessa föreskrifter. 
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2 §1 För att ett vaccinationsbevis ska vara godkänt ska det framgå att perso-
nen för minst två veckor sedan har vaccinerat sig med

1. två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vax-
zevria (Astra Zeneca), Nuvaxovid (Novavax), eller

2. en dos av Covid-19 Vaccine Janssen.

4 §2 Föreskrifterna ska tillämpas på allmänna sammankomster och offent-
liga 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 b §§. 

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 a § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning 
inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare får, utöver vad som framgår av 
2 §, använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. 

Om antalet deltagare är fler än 50 ska, utöver vad som framgår av 2 § första 
och andra stycket, vaccinationsbevis användas.

Antalet deltagare får dock inte vara fler än det antal som anges i förordning-
en (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdo-
men covid-19.

Sektioner

2 b § Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställ-
ning inomhus och delar upp lokalen, området eller utrymmet i sektioner ska 
till varje sektion ha in- och utgångar som är separerade från andra sektioner. 
Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter.

Om det finns hygienutrymmen, serveringsställen, handelsplatser eller lik-
nande inrättningar ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller på 
annat sätt avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt 
med varandra. 

Allmänna råd

För att undvika trängsel i t.ex. kollektivtrafiken till och från sammankom-
sten eller tillställningen samt vid in- och utpassage till sammankomsten 
eller tillställningen kan anordnaren exempelvis ha olika tider för in- och 
utsläpp för olika sektioner. 

Sektioner kan skiljas åt med t.ex. staket och personal som säkerställer att 
deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra  under 
eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen.

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2022:2.
2 Senaste lydelse HSLF-FS 2022:2.
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6 a § Den som ansvarar för en mässa får, utöver vad som framgår av 6 §, 
använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. 

Om antalet besökare och utställare är fler än 50 ska, utöver vad som framgår 
av 6 §, vaccinationsbevis användas. 

Antalet besökare får dock inte vara fler än det antal som anges i förordning-
en (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjuk-
domen covid-19.

Sektioner

6 b § Den som ansvarar för en mässa inomhus och delar upp lokalen i sek-
tioner ska till varje sektion ha in- och utgångar som är separerade från andra 
sektioner. Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter.

Om det finns hygienutrymmen, serveringsställen, handelsplatser eller lik-
nande inrättningar ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller på 
annat sätt avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt 
med varandra. 

Allmänna råd

För att undvika trängsel i t.ex. kollektivtrafiken till och från mässan samt 
vid in- och utpassage till mässan kan en anordnare av en mässa exempelvis 
ha olika tider för in- och utsläpp för olika sektioner. 

Sektioner kan skiljas åt med t.ex. staket och personal som säkerställer att 
besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under 
eller i direkt anslutning till mässan.

5 kap. 
4 §3 För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se 
till att antalet besökare inomhus i ett och samma sällskap uppgår till högst 
8 personer. 

Om ett sällskap uppgår till fler än 8 ska den som driver serveringsstället dela 
upp sällskapet med högst 8 besökare i varje. 

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 
utomhusmiljöer 
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte 
använder vaccinationsbevis 

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren 
1. vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid, 
2. informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel 

när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempel-
vis en mässa, 

3. anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar, 

3 Senaste lydelse HSLF-FS 2022:2.
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4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer, 
5. anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det 

avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid 
köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller marken, 

6. anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och 
7. förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen genom att 

personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genom-
strömning. 
Dessa allmänna råd gäller inte för allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar som använder vaccinationsbevis. 

Allmänna råd till 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
För att undvika att trängsel uppstår kan den som driver ett serveringsställe till 
exempel 
1. möblera om eller på annat sätt skapa utrymme, 
2. markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besö-

kare bör hålla till varandra, och 
3. använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem. 

Denna författning träder i kraft den 19 januari 2022.

Folkhälsomyndigheten

KARIN TEGMARK WISELL

Bitte Bråstad
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