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REMISSVAR
2022-02-10
Diarienummer S2022/00468

Socialdepartementet

Remissvar angående promemorian ”Upphävande av covid-19-lagen och
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen”
Inledning
Folkets Hus och Parker har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på promemorian
”Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen”
(S2022/00468).
Folkets Hus och Parker är en riksorganisation med 520 medlemsföreningar i hela landet, som
tillhandahåller scener för kultur och mötesplatser för föreningsliv, offentliga och privata aktörer.
Medlemsföreningarna bedriver publika kulturverksamheter inom 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.
Tidigare begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har i praktiken
inneburit näringsförbud inom flertalet av våra och våra medlemsföreningars verksamheter. Den
återstart som påbörjades under hösten 2021 stoppades abrupt genom införandet av nya
restriktioner. Detta har varit ett hårt ekonomiskt slag mot en folkrörelse som driver öppna
mötesplatser för kultur och bildning.
Våra medlemsföreningar har varit ansvarstagande, återhållsamma och uthålliga under en oerhört
prövande tid. Det är därför viktigt att det ideella kulturlivet tilldelas såväl ekonomiska resurser som
rimliga förutsättningar att kunna klara av en lång återstartsprocess.

Folkets Hus och Parkers synpunkter
Folkets Hus och Parker har ställt sig förstående för de åtgärder som vidtagits för att begränsa
smittspridning och underlätta läget i vården. Vi har dock hela tiden understrukit, att åtgärder och
restriktioner måste vara ytterst begränsade i sin omfattning, och inte användas på ett sätt som
oskäligt riskerar att skapa större skada än vad den pandemiska situationen rimligen krävt.
Det är vår övertygelse att kulturbranschen och de allmänna samlingslokalerna i alla skeden av
pandemin tvingats ta större ansvar, och drabbats hårdare av långtgående restriktioner än andra
branscher. Det är därför av extra vikt att kulturens och samlingslokalernas återstart tilldelas stöd
för alla delar av denna samhällsviktiga process.
Folkets Hus och Parker ställde sig bakom regeringens beslut att i januari förlänga den så kallade
covid-19-lagen till utgången av maj, med hänsyn taget till det smittläge som vara rådande vid den
tidpunkten. På samma sätt ser vi det som rimligt att upphävandet av lagen tidigareläggs, till följd
av det förändrade läget, i och med att Folkhälsomyndigheten i sin hemställan till regeringen
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(2022-02-02) om restriktionernas upphävande, menar att covid-19 inte längre bör klassas som en
samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.
Likväl som avskaffandet av restriktioner inte är likställt med att pandemin upphört, understryker
Folkets Hus och Parker att pandemins effekter på kulturlivet fortsatt innebär stora svårigheter och
betydande utmaningar, samt att ett långsiktigt offentligt stöd för kulturens och samlingslokalernas
återstart därför är en absolut nödvändighet.

För Riksorganisationen Folkets Hus och Parker
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