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Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och
tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för
demonstrationer och mässor
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beretts möjlighet att inkomma med
synpunkter på remiss kring lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och
tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och
mässor.
•

SKR menar att det är en positivt inte minst för demokratiska fri och rättigheter
som demonstrationsfrihet, när läget i vården tillåter,

•

SKR är positiva till att det ska vara en samlad bedömning av regeringen och
Folkhälsomyndigheten som ligger till grund för lättnader i restriktioner. SKR
anser att smittspridningen och påverkan på hälso- och sjukvården bör värderas
högt i en sådan bedömning.

•

SKR anser vidare att det nu remitterade förslaget skulle behövas förtydligas
kring arrangörens ansvar för publik och förtydligande av vad som avses med
vissa begrepp.

•

SKR anser att påverkan på kollektivtrafiken bör beaktas då ett ökat
deltagarantal innebär utmaningar för kollektivtrafiken, framför allt i form av
ökade kostnader för trafik och personal för att förebygga trängsel.
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Förutsättningar för att genomföra lättnader
I den remitterade promemorian framgår förutsättningar för lättnader i
deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektioner och särskilda
bestämmelser för demonstrationer och mässor. Utgångspunkten i planen ska vara
Folkhälsomyndighetens målnivåer i rapporten Vidareutveckling och konkretisering av
nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19, och
genom en dialog med regeringen och Folkhälsomyndigheten. En samlad bedömning
utifrån dessa nyckeltal ska göras. Noterbart är att det finns en osäkerhet i nationella
data kring smittspridningen då rapporteringssystemet SmiNet tillfälligt stängts ner på
grund av intrångsförsök. SKR konstaterar att de nyckeltal som anger påverkan på
hälso- och sjukvården nu ligger över de måltal som angivits för nivå 2. Av planen
framgår vidare att regeringen är angelägen om att avvecklingen sker ansvarsfullt med
beredskap för att hantera en situation där smittspridningen åter öka.
Folkhälsomyndigheten får enligt begränsningsförordningen även meddela föreskrifter
efter att ha gett berörd smittskyddsläkare och länsstyrelse tillfälle att yttra sig.
SKR anser att det bör läggas stor vikt på smittspridningen och påverkan på hälso- och
sjukvården i bedömningen av om lättnader ska genomföras. Hälso- och sjukvården har
och har haft en mycket ansträngd situation under lång tid. Sommarperioden närmar sig
dessutom med utmaningar när det gäller bemanning och personal som slitigt hårt
under mycket lång tid. Lägg därtill att vi nu har en situation när mutationer av
coronaviruset också sprids i allt snabbare takt. SKR anser att dialogen mellan
regeringen och Folkhälsomyndigheten med regionerna och smittskyddsläkare är
fortsatt viktig för att få ett så bra underlag som möjligt i den samlade bedömningen.
SKR vill också framföra att det är en stor pedagogisk fördel med så stor enhetlighet
som möjligt när det gäller rekommendationer. SKR är medvetna om att förhållanden
kan variera över landet och vill gärna ha kvar möjligheten till regionala anpassningar
men den generella utgångspunkten bör vara att ha så lika rekommendationer som
möjligt över riket.
3.1 Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

SKR vill därtill framföra att det är viktigt att deltagarbegränsningarna i
begränsningsförordningen liksom nu blir ett maxtak, och att Folkhälsomyndighetens
föreskrifter fortsatt gäller, med krav på beräkning av totalt antal deltagare, uppdelning
av sällskap etcetera. Det gör att det fortsatt kommer att finnas andra restriktioner att
förhålla sig till för alla berörda verksamheter.
3.4 Bestämmelser om motionslopp och liknande idrottstävlingar bör ändras och
utvidgas

När det gäller förslaget kring motionslopp är SKR positiva till att
deltagarbegränsningen för själva banan kan tas bort.
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När det gäller frågan om arrangörens ansvar för publikantalet skulle det behöva
förtydligas. Speciell hänsyn behöver tas avseende transport till och från
arrangemanget. Ett ökat deltagarantal kan innebära utmaningar för kollektivtrafiken,
framför allt i form av ökade kostnader för trafik och personal för att förebygga
trängsel. Ett allt för omfattande resande med kollektivtrafiken till och från
evenemanget kan vara svårt att hantera och riskerar att öka smittspridningen. Vilket
ansvar kan i dessa delar läggas på arrangören när det gäller till exempel att uppmuntra
besökare att transportera sig till och från evenemanget på ett smittsäkert sätt?
Därtill skulle det kunna vara bra med ett förtydligande kring begreppet väg i relation
till exempel gata. Även begreppet skog skulle behöva förtydligas. Kan ett alternativ
vara att använda begrepp som stigar över parkmark, ängsmark, strandområden,
fjällområden etcetera?
Sveriges Kommuner och Regioner
Staffan Isling
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