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Yttrande avseende promemorian: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 (S2020/09963)
Sammanfattning
Med anledning att Svensk Live beretts tillfälle att yttra sig om ovanstående promemoria vill vi anföra
följande:
Svensk Live representerar cirka 250 arrangörer av livemusik i Sverige. Vi ser pandemilagen och dess
förordning som en förutsättning för att arbeta mer träffsäkert för att begränsa spridningen av covid19. Möjligheterna att agera med lagstiftning mot verksamheter där smittspridning kunnat befaras har
hittills varit mycket begränsad. Istället har restriktion lagts till restriktion på verksamheter där
smittspridningsrisk varit låg och åtgärder redan varit möjliga att göra för att undvika smittspridning;
kultur, restaurang och idrott.
Promemorian ger regeringen helt andra verktyg till att införa särskilda begränsningar i hela samhället
för att förhindra smittspridningen men också ett mycket stort ansvar för att inte hålla fast vid dessa
begränsningar längre än nödvändigt. En ny ekonomisk ersättning till företag och anställda som
drabbas av beslutade nedstängningar eller verksamhetsbegränsningar är därför viktig.
Till skillnad från i princip all annan samhällsverksamhet väljer regeringen i promemorian att begränsa
antalet tillåtna deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till max åtta
deltagare, med undantaget 300 vid sittande evenemang. Just en så tydlig markering gör det extra
viktigt att regeringen klargör de angivna talen som ett nuläge som inte är tänkt ligga kvar till slutet av
september månad, då förordningen ska upphöra.
Utifrån de löften regeringen givit om när alla svenskar ska kunna erbjudits vaccin är vi optimistiska
över att smittläget ska förändrats så att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar åter
ska kunna tillåtas i relativ närtid.
Förslagen i promemorian
1.1 Förslag till förordning
Svensk Live tillstyrker i princip förslaget till förordning om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19, men de kraftiga inskränkningar i mötesfrihet och förbud för
offentliga tillställningar som föreslås innebär det största intrånget i medborgarnas fri- och rättigheter

i modern svensk historia. Regeringen bär därför ett stort ansvar för hur dessa begränsningar
utformas och efterlevs.
3.4 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Svensk Live tillstyrker förslaget att bestämmelser om begränsning av antalet deltagare vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar motsvarande de som finns i förordningen om förbud
mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förs in i den nya förordningen, d v s att
även undantaget för sittande publik med upp till 300 personer finns kvar. Detta utifrån den allmänna
smittspridning som just nu råder i samhället.
Vi är dock tveksamma till om generella begränsningar av antalet deltagare vid exempelvis konserter
skulle vara det mest ändamålsenliga ur smittskyddssynpunkt, eftersom arrangören bäst känner de
lokala förhållandena. Därför hade det varit bättre om förslaget följt promemorians förslag till
regleringar avseende platser för handel och fritidsverksamhet.
Svensk Live tillstyrker förslaget om att de som genomför ett arrangemang (artister, värdar, tekniker
etc.) inte ska räknas som deltagare när antalet deltagare vid en offentlig tillställning beräknas.
Svensk Live tillstyrker vidare länsstyrelsens möjligheter att besluta om begränsningar i enskilda fall
för att ytterligare öka träffsäkerheten i restriktionerna, vilket bör medföra att verksamheter som kan
genomföras på ett smittsäkert sätt inte utsätts för onödiga restriktioner. Förutom smittskyddsläkaren
och Folkhälsomyndigheten bör även arrangörer som är föremål för en sådan begränsning ges
möjlighet till samråd innan åtgärderna vidtas.
Svensk Live tillstyrker vidare förslaget att länsstyrelsen inte ska få meddela föreskrifter om
begränsningar där det högsta deltagarantalet sätts lägre än åtta personer.
5.1 Tidsbegränsning samt ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Svensk Live tillstyrker att förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 tillåts gälla som längst till utgången av september 2021. Vi delar bedömningen i
promemorian att det finns behov av att ta fram bestämmelser som möjliggör genomförande av säkra
arrangemang så snart det medges av smittskyddsläget.
För livemusikbranschen är det helt nödvändigt att i god tid känna till förutsättningarna för beslut,
som kan ge arrangörer något att förhålla sig till i planeringsarbetet och utifrån de framsteg som görs i
vaccinationsprogram förbereda för en återstart.
De dramatiska samhällseffekterna av förbuden om allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar upphör inte den dag de hävs, utan först när verksamheterna åter kan komma igång. Det
finns därför ett ömsesidigt intresse av att verksamheternas omstart inte försvåras och att det
tydliggörs att de restriktioner som anges i förordningen utgår från situationen när den skrevs och att
den knappast kommer vara relevant den sista september. Annars lägger förordningen sig som en
onödig våt filt över verksamheter som troligen, utifrån regeringens utlovade vaccinationsprogram,
kommer att kunna genomföras långt innan dess – t ex sommarens festivaler.
Svensk Live ansluter sig till förslaget om att publikbegränsningarna ej ska gälla längre än nödvändigt
samt att de ska omprövas kontinuerligt, men vill att man förtydligar kontinuerligt och lägger till ett
minsta tidsintervall om två veckor. Omprövningen bör också ske transparent och besluten motiveras.

7.1 Konsekvenser för företag och andra verksamhetsutövare
Svensk Live är kritisk till att inga förslag lämnas till hur företag och anställda som drabbas av de nya
restriktionerna ska kompenseras ekonomiskt. Vi anser att det måste bli än tydligare att nu rådande
och kommande förbud mot verksamheter ska följas av ekonomisk kompensation för dem som
drabbas.
De stöd som funnits under pandemin har i huvudsak varit långsiktiga och underlättat för
verksamheter som delvis kunnat drivas vidare. De dramatiska effekter som den nya lagen medger
kan innebära att verksamheter under begränsade perioder stängs ned helt och stödsystemet måste
därför kompletteras med andra, snabba och effektiva åtgärder.
Företag inom kultursektorn som drabbas av de nya restriktionerna ska givetvis kompenseras. Stödet
måste ges på ett transparent och instrumentellt sätt utifrån företagsekonomiska grunder och vara
utformat som ett näringspolitiskt stöd.
Stockholm 2021-01-05
SVENSK LIVE

Joppe Pihlgren
verksamhetsledare

