
 
INFORMATION 1 (2) 

 Datum  
  2020-03-27  

 Diarienr (åberopas)   

    

   

Polismyndigheten 

Rättsavdelningen 

Enheten för förvaltningsrätt 

 

 

 

 

Information till den som har tillstånd (4).docx 

Information om förbud mot att hålla allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare 
  

 

Bakgrund 

Polismyndigheten har tidigare meddelat dig tillstånd för att anordna en allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning.  

 

Enligt 2 kap. 15 § ordningslagen får regeringen föreskriva att allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas inom ett visst 

område, om förbudet är nödvändigt för att motverka epidemi. 

 

Regeringen har den 11 mars 2020 utfärdat förordning (SFS 2020:114) om 

förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Förordningen innebar ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. 

 

Regeringen har den 27 mars 2020 beslutat att ändra förordningen. Ändringen 

innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 

50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Ändringen träder i kraft kl. 00.00, natten 

mellan den 28 och 29 mars 2020. 

 

Vad innebär det för dig? 

Förordningen innebär nu att det är förbjudet att anordna allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Det 

innebär att du endast får anordna din sammankomst eller tillställningen om du 

begränsar deltagarna till maximalt 50 personer.  

 

Förordningen meddelad av regeringen om maximalt antal deltagare vid en 

sammankomst eller tillställning ersätter tidigare meddelat villkor om antal 

deltagare. Det innebär att du inte behöver kontakta Polismyndigheten för att få 

ett nytt tillstånd. Du som anordnare förväntas efterleva den begränsning som 

gäller enligt förordningen. 

 

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de som samtidigt besöker 

evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget 

eller besöker danstillställningen. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, 

ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. 

Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer 
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utanför t.ex. en krog räknas inte som deltagare. Vid ett fotbolls- eller 

hockeyevenemang och friidrottstävlingar räknas endast publiken, inte idrottare 

och tränare, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större 

folksamlingen. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, 

inte ensemblen eller bandet, som deltagare. När det gäller vissa 

idrottevenemang t.ex. motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består 

av de som utövar idrotten, inräknas i begreppet deltagare både publiken och 

löparna. 
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