Remissyttrande över Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och
tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer
och mässor
Socialdepartementet
Dnr: S2021/05005

Vi har tagit del av rubricerade promemoria och anför följande:

Sammanfattning
Mot bakgrund av tidigare remissvar från Svenska Mässan Gothia Towers där vi framhållit hur mässorna till sin
natur är mer likt ett köpcentrum än till exempel idrottsmatcher eller musikkonserter så anser vi att
promemorians förslag att bedöma mässorna efter deras unika förutsättningar att skapa smittskyddsäkra
miljöer istället för att likställa mässor med andra typer av allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar (ASOT) är ett stort steg i rätt riktning. Därmed ställer vi oss positiva till de ändringar som föreslås i
promemorian avseende mässorna.

Synpunkter på förslaget
Positivt att mässorna bedöms efter sin förmåga att arrangeras på ett smittskyddsäkert sätt
I promemorian ”Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och
särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor - S2021/05005” föreslås bland annat nya
bestämmelser om smittskyddsåtgärder vid mässor som innebär att dessa inte kommer att omfattas av de
nuvarande deltagartaken. Istället föreslås följande att gälla:
”3 a § Den som anordnar en sådan mässa som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 4 ordningslagen
(1993:1617), ska i stället för det som sägs i 2 och 3 §§
1. begränsa antalet besökare och utställare i lokaler och avgränsade områden eller
utrymmen utomhus som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från
smittskyddssynpunkt,
2. utforma lokaler samt områden och utrymmen utomhus som anordnaren disponerar, på ett
sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och utställare kan hålla ett från
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
3. se till att in- och utpassage till lokaler samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett
sådant sätt att trängsel undviks.
Folkhälsomyndigheten ska få meddela ytterligare föreskrifter om dessa krav.”
Denna ändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Vi ställer oss positiva till detta.
När covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari 2021 överfördes (ur smittreglerings-synpunkt), de evenemang
som styrs av ordningslagen över till covid -19 lagen som en gemensam kategori. För mässorna innebar det att
man fortsatt (inom covid-19 lagen) tillhör samma kategori som tidigare. Olika kategorier inom covid-19 lagen
har sedan via förordningar olika begränsningar och besökartak.
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Denna kategorisering har gjort att de förordningar som hittills använts för att införa begränsningar har fått
stora inkonsekventa följder. Mässor har likställts med festivaler och fotbollsmatcher, men är i sin art mer lika
köpcentrum och butiker. Till skillnad mot till exempel konserter och tävlingsmatcher, kännetecknas mässor av
att:
• Samtliga besökare kommer och går inte samtidigt. Besöken görs vid olika tidpunkter under en dag och är
dessutom spritt på olika dagar.
• Besökarna sprids över en stor yta, istället för att allt fokus riktas mot en scen, en idrottsplan eller dylikt.
• Arrangörerna har stora möjligheter att styra besökarflöden, såväl via endast tillgång via förbokade biljetter,
flera entréer, tidsintervall och antalsbegränsningar.
• Både besökare och utställare på fackmässor strävar efter korta och tidseffektiva möten.
I Regeringens plan för avveckling av restriktioner anges att mässor vid ett förbättrat smittläge inte längre ska
regleras som offentliga tillställningar i begränsningsförordningen utan att mässverksamhet istället ska regleras
efter deras förutsättningar att bedriva smittskyddsäker verksamhet.
I promemorian Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och
särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor fastslås:
”I likhet med större handelsplatser, särskilt gallerior och köpcentrum, hålls mässor i stora lokaler som ofta har
flera entréer. Lokalerna är som regel flexibla och kan anpassas i stor utsträckning. Besökarna kommer och
lämnar lokalen vid olika tidpunkter under dagen och därmed belastas inte heller kollektivtrafiken vid enskilda
tidpunkter. Det bedöms finnas gynnsamma förutsättningar för mässanläggningar att styra flöden av besökare
både i tid och rum. Det finns även goda internationella erfarenheter av att göra detta under pandemin.”
I promemorian görs bedömningen att det epidemiologiska läget bör vara sådant omkring den 1 juli 2021 att
det även vid mässor bör kunna delta ett större antal deltagare än vad det föreslagna taket tillåter, om det
hanteras på ett ordnat sätt. I promemorian föreslås att bestämmelserna i 3 kap. begränsningsförordningen om
deltagarbegränsning och ytterligare smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar (ASOT) inte ska tillämpas på offentliga tillställningar i form av mässor. I stället föreslås att
mässverksamhet regleras i en särskild bestämmelse i 3 kap.
Mot bakgrund av tidigare remissvar från Svenska Mässan Gothia Towers, anser vi att promemorians förslag att
bedöma mässorna efter deras unika förutsättningar att skapa smittskyddsäkra miljöer är positivt och ett stort
steg i rätt riktning.

En lång tradition av ett nära samarbete och väl upparbetade rutiner ihop med Polismyndigheten
Förslaget innebär bland annat också att Polismyndigheten, till skillnad från vad som gäller beträffande
marknader, kan upplösa en mässa som inte svarar mot kraven i föreskrifter som meddelats med stöd av covid19-lagen. Mässbranschen har sedan tidigare upparbetade rutiner och ett väl fungerande samarbete med
Polismyndigheten för att inför mässor diskutera och förbereda för säkra genomföranden. Detta samarbete har
goda möjligheter att fungera på ett bra sätt även när det gäller smittskyddsfrågor.

En nära och konstruktiv dialog med Folkhälsomyndigheten vid framtagande av krav på smittskyddsåtgärder
Promemorian betonar att ”Utgångspunkten för vilka krav på smittskyddsåtgärder som bör ställas bör tas i den
reglering som i dag gäller för handelsplatser och platser för fritids- och kulturverksamhet, men med anpassning
för de särdrag som mässor har.”
Vidare skrivs att ”Folkhälsomyndigheten bör, på liknande sätt som för handelsplatser och platser för fritids- och
kulturverksamhet, få rätt att meddela ytterligare föreskrifter om de smittskyddsåtgärder som ska vidtas.”
Svenska Mässan Gothia Towers förutsätter att framtagandet och utvecklandet av dessa smittskyddskrav sker i
en nära och konstruktiv dialog mellan representanter för mässbranschen och Folkhälsomyndigheten.
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Tydliga rutiner för samarbete mellan mässarrangör, Länsstyrelsen och Polismyndigheten
Promemorian beskriver att ”Länsstyrelserna har möjlighet att genom förvaltningsbeslut i enskilda fall begränsa
eller helt förbjuda en mässa om det förekommer en omfattande smittspridning där eller om det på goda
grunder kan förutses att ett visst planerat evenemang kommer att medföra stora risker för smittspridning...
När en länsstyrelse har fattat ett sådant beslut om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska
länsstyrelsen enligt 3 kap. 4 § begränsningsförordningen omedelbart underrätta Polismyndigheten om
beslutet, eftersom ett sådant beslut påverkar Polismyndighetens hantering av en ansökan om tillstånd att
anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”
Vi vill i detta sammanhang trycka på betydelsen av att det skapas tydliga direktiv över hur dialogen mellan
dessa tre parter skall ske och i vilken turordning kontakterna ska tas. Detta för att undvika onödig
administration och förlängda beslutsprocesser.

Vi ser fram emot en framtida konstruktiv och nära dialog med berörda parter.

Carin Kindbom, Vd och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers
Göteborg, 18 juni 2021
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