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Promemoria ”Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen Covid-19”
Inledning
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på
rubricerad promemoria. Promemorian innehåller i huvudsak förslag på två förordningar – ”Förslag
till förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19” och
”Förslag till förordning om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19”.
Folkets Hus och Parker är en riksorganisation med 520 medlemsföreningar som tillhandahåller
mötesplatser för lokalt förenings- och näringsliv, offentliga aktörer och privata sammankomster.
Medlemmarna bedriver publika kulturverksamheter som till exempel scenkonst, konserter,
konstutställningar och biografverksamhet. Riksorganisationen har tillsammans med sina
medlemsföreningar redan från utbrottet av pandemin tagit ett stort ansvar för att bromsa
smittspridningen, vilket inneburit stora ekonomiska förluster för hela folkrörelsen. Folkets Hus och
Parker vill därför inledningsvis poängtera att vid tillämpandet av ”Covid-19-lag” och här föreslagna
förordningar, måste beslut om nedstängning eller begränsningar av verksamheter följas av
ekonomisk kompensation.
1.3 Förslag till förordning om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19
Folkets Hus och Parker ställer sig positiv till förslaget som innebär en möjlighet att stänga ner
gallerior och varuhus vid en situation då nivån på smittspridningen kräver det. Beslut att verkställa
denna förordning måste dock föranledas av ett mycket extraordinärt läge. Vad gäller ”Undantag
för viss verksamhet i en galleria eller ett varuhus” nämns ”särskilt samhällsviktig verksamhet”,
dock utan närmare definition. Det är allt vanligare att folkbibliotek är belägna i gallerior. Som
påpekats i samband med lagrådsremissen ”Covid-19-lag” är biblioteken att beteckna som en
samhällsviktig verksamhet. Folkets Hus och Parker efterlyser en tydligare definition av begreppet
”särskilt samhällsviktig verksamhet” och ett förtydligande vad som gäller för bibliotek.

3.1 Handelsplatser
Folkets Hus och Parker noterar att numerärer för maxantal vid folksamlingar, enbart förekommer
under avsnitt ”3.4 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”. Riksorganisationen är
positiv till promemorians övergripande innebörd att införa mer träffsäkra regler än vad som
tidigare varit möjligt genom till exempel ordningslagen. Det är dock mot denna bakgrund märkligt
att numerärer vad gäller begränsningar av besökare på en handelsplats inte nämns, samtidigt
som de förekommer vid allmänna sammankomster. Folkhälsomyndigheten får enligt förslaget
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förvisso meddela ytterligare föreskrifter på handelsplatser, men det är rimligt att en likartad
skrivning vad gäller numerären för besökare tillämpas under både ”3.1 Handelsplatser” och ”3.4
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”.

3.3 Platser för privata sammankomster
Allmänna samlingslokaler berörs av förslagen som beskrivs under privata sammankomster. Ett
Folkets Hus eller en folkpark är en mötesplats för både allmänna och privata sammankomster.
Där bedrivs verksamheter yrkesmässigt.
De beslut som tidigare fattats om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med fler än åtta personer, har setts som normerande för andra delar av samhället.
Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar följer de normerande besluten, vilket också innebär
stora ekonomiska förluster. Om offentliga företrädare fattar beslut om nedstängningar eller
begränsningar av verksamheter som bedrivs i och av de allmänna samlingslokalerna, menar
Folkets Hus och Parker att ekonomisk kompensation måste utbetalas.

3.4 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Folkets Hus och Parker noterar att samma bestämmelser som gäller i redan beslutad förordning
om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, förs över i den av
promemorian föreslagna förordningen. Den begränsning som nu gäller om att max åtta personer
får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är i praktiken ett näringsförbud
för kultursektorn. En sådan strikt begränsning kan enbart vara giltig under en kort och avgränsad
period.
Kulturverksamheter har en lång planeringshorisont och därför är det av stor vikt att regering och
berörda myndigheter tillsammans med arrangörerna för en tät dialog så att planerandet av
framtida lättnader är väl förberedda.
”Covid-19-lag” innebär en ökad flexibilitet där publikaverksamheter inom kulturområdet ska kunna
regleras i förhållande till hur säkra de är ur smittskyddssynpunkt. Folkets Hus och Parker anser
att det, när lättnader kan införas, inte ska finnas angivna maxantal för publika kulturverksamheter,
utan att Folkhälsomyndigheten ska ange riktlinjer för hur en säker verksamhet ska bedrivas. På
så sätt kan varje salong och scen bedömas utifrån de där rådande förutsättningar att bedriva en
ur smittskyddssynpunkt säker verksamhet.
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