
Minska smittspridningen på platser för privata 
sammankomster
Som verksamhetsutövare är du enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldig att bedriva din 
verksamhet på ett sätt som gör att människor kan hålla avstånd från varandra. Det får inte 
bli trångt i dina lokaler.

Det här gäller dig som driver en verksamhet där du använder, hyr ut eller lånar ut en lokal eller ett område 
till privatpersoner.

Vem gäller regeln för?
Regeln gäller för alla som hyr ut, eller lånar ut, 
en lokal eller ett område i en yrkesmässig verk-
samhet. Den omfattar allt från företag till ideella 
föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser och 
trossamfund, såväl som kommunala och statliga 
verksamheter.

Den gäller inte för dig som är privatperson och 
som till exempel lånar ut din bostad till en bekant.

Vilka lokaler gäller regeln för?  
Regeln gäller för till exempel festvåningar, 
gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrätts-
föreningar, lokaler som tillhör universitet, hög-
skolor och studentkårer. Regeln gäller också för 
bussar och båtar som hyrs ut till privatpersoner 
för att användas vid privata sammankomster. 

Vad är en privat sammankomst?  
En privat sammankomst är något som sker när 
människor träffas utanför arbete, föreningsliv, 
ideella engagemang eller liknande verksamhe-
ter. Det är en träff som är till för de inbjudna. 
Det kan till exempel vara en middag, ett kalas, 
ett bröllop eller en bokcirkel.

Du som använder eller hyr ut 
lokalen till en privat  
sammankomst ska:
• begränsa antalet deltagare vid den privata

sammankomsten till högst 8 deltagare.

Det här är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för  
verksamhetsutövare inom uthyrning och upplåtelse av lokaler. Tänk på att tidigare beslutade 

föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortfarande gäller. 

För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se. För att se fullständig föreskrift, 
allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om 

covid-19 hittar du på 1177.se. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen samt aktuell information om tillsyn utifrån 
covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20214-om-sarskilda-begransningar-for-att_sfs-2021-4
http://www.Folkhalsomyndigheten.se
http://www.1177.se
http://www.lansstyrelsen.se

