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Information om den tillfälliga covid-19-lagen 
Till dig som är kontaktperson för en hembygdsförening  

 
Den tillfälliga covid-19-lagen, även kallad pandemilagen, gäller sedan den 
10 januari i Sverige. Lagen innebär att det finns bestämmelser för hur olika 
typer av verksamheter får bedrivas för att smittspridningen av covid-19 ska 
begränsas. 

Så anpassar du din verksamhet utifrån covid-19-lagen 
Hembygdsföreningens olika verksamheter kan omfattas av lagstiftningen.  
 
Om ni t ex har en hembygdsgård och hyr ut den till fester, arrangerar 
allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, har 
museiverksamhet eller bedriver butiksförsäljning omfattas ni av covid-19-
lagen och kan läsa mer om gällande regler på länsstyrelsens webbplats 
(länkar finns längre ned i detta brev). Om din förening inte bedriver någon 
av dessa verksamheter kan ni bortse från detta brev. 
 
Vi vill särskilt uppmärksamma er som har en hembygdsgård om vad som 
gäller om ni hyr ut den för privata sammankomster.   
 
För privata sammankomster som omfattas av pandemireglerna gäller en 
deltagarbegränsning om max åtta deltagare. Det är den som yrkesmässigt 
använder eller upplåter lokaler eller andra utrymmen inomhus som har att se 
till att de inte används eller upplåts till en tillställning eller någon annan 
liknande privat sammankomst som har fler än åtta deltagare. Exempel på 
lokaler som omfattas av deltagarbegränsningen är festlokaler som hyrs ut på 
kommersiell grund. Sammankomster som omfattas av bestämmelsen är t.ex. 
fester med anledning av högtider, födelsedagar, bröllopsfester, dopfester och 
studentfester där huvudsyftet med sammankomsten är det sociala umgänget.  
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Information för handelsplatser: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-
leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-
handelsplatser.html   
 
Information för kultur- och fritidsverksamhet: 
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-
covid-19-lagen/begransningar-for-fritids--och-kulturverksamhet.html#0 
 
Information för offentliga sammankomster och offentliga tillställningar: 
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-
covid-19-lagen/begransningar-for-allmanna-sammankomster-och-
offentliga-tillstallningar.html  

Tillstånd enligt ordningslagen 
Om du ska anordna evenemang, t ex valborgsmässofirande utomhus, kan 
det krävas tillstånd från polisen enligt ordningslagen. Kontakta polisens 
tillståndsenhet via tillstand.bergslagen@polisen.se om ni är osäkra på om 
tillstånd krävs eller inte. För närvarande gäller max åtta personer på 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.  

Länsstyrelsen ger information och kontrollerar att lagen 
efterlevs 
Länsstyrelsen i Örebro län arbetar med att informera och ge råd till 
verksamheter för att du som verksamhetsutövare ska veta vad du behöver 
göra för att följa bestämmelserna utifrån covid-19-lagen. 
Informationsspridningen är en del av Länsstyrelsens uppdrag att kontrollera 
att lagen efterlevs. Förutom att arbeta med informationsspridning genomför 
vi bland annat också tillsynsbesök hos verksamheter. Länsstyrelsen är 
ansvarig tillsynsmyndighet för den tillfälliga covid-19-lagen.  

Mer information  
Mer information, frågor och svar, material på andra språk samt 
informationsfilmer finns på vår webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/orebro/covid-19-lagen  

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-handelsplatser.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-handelsplatser.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-handelsplatser.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-fritids--och-kulturverksamhet.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-fritids--och-kulturverksamhet.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar.html
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/covid-19-lagen

	Så anpassar du din verksamhet utifrån covid-19-lagen
	Tillstånd enligt ordningslagen
	Länsstyrelsen ger information och kontrollerar att lagen efterlevs
	Mer information

