Stockholm den 18 juni 2021

Till Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian ” Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster
och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer
och mässor”
(Dnr S2021/05005)

Stockholm Live AB (”Stockholm Live”) har genom remiss den 14 juni 2021 beretts tillfälle att
avge yttrande över socialdepartementets promemoria Lättade deltagarbegränsningar för
sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för
demonstrationer och mässor.
Stockholm Live tillstyrker förslaget till ändringar, men vill dock framföra följande avseende
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Deltagarbegränsningar och sektioneringar
Stockholm Live ställer sig positiv till förslaget om ett nytt regelverk som innebär att
deltagarbegränsningar föreslås ta hänsyn till lokalens storlek och beskaffenhet, möjlighet till
sektionering samt möjligheten att kombinera stående publik och sittande publik för de olika
sektioneringarna. Genom att låta begränsningarna gälla inom sektioneringar blir dessa mer
träffsäkra och relevanta för näringsidkare vars operationella förutsättningar kan skilja sig
avsevärt, t ex är stora arenor lokaler där det går tämligen enkelt att vidta åtgärder för att tillse att
deltagare håller ett smittskyddssäkert avstånd till varandra.
Flexibiliteten som förslaget med det nya regelverket där hänsyn tas till verksamheters olika
förutsättningar till sektionering och att max deltagarantal inom sektioneringen uppnår i stor
utsträckning möjligheten att tillställningar kan genomföras utan att trängsel uppstår samt på ett i
övrigt smittskyddssäkert sätt.
Genom att storleken på sällskapen harmoniserar med vid var tid gällande regler för
restaurangverksamhet så skapas både en enkelhet för allmänheten när det gäller regler att
förhålla sig till, och en logik i att t ex samma sällskap som tillåts intaga en måltid på restaurang
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kan fortsatt sitta tillsammans under tillställningen. Här bör man möjligen beakta det faktum att
man för serveringsställen utomhus planerar att släppa restriktioner för storlek på sällskap samt
avstånd från och med den 1 juli, men att man för allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med anvisad sittplats utomhus fortsatt föreslår att restriktioner gällande storlek på
sällskap och avstånd likt det som gäller för serveringsställen inomhus ska gälla. Om enhetlighet
mellan restriktioner ska gälla bör även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med anvisad- eller utan sittplats utomhus också få genomföras utan restriktioner på avstånd och
storlek på sällskap.
Som redan påpekas i tidigare remissyttranden så är det oerhört viktigt att begränsningarna inte
blir mera långtgående än vad som är nödvändigt och proportionerligt med hänsyn till ändamålet,
eftersom begränsningarna innebär ett ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter. Vidare så
kommer Stockholm Live, och alla andra aktörer inom evenemangsnäringen, att göra
ekonomiska förluster så länge som det finns begränsningar (små eller stora), vilket i längden
inte är hållbart och kommer får förödande konsekvenser. Begränsningarna behöver därför
löpande följas upp och inte vara kvar längre än absolut nödvändigt.
Eget ansvar
Stockholm Live vill understryka vikten av att individer som besöker tillställningar uppmanas att
ta eget ansvar för att förhindra att trängsel uppstår. Även om arrangören är ansvarig för att
skapa förutsättningar för att trängsel inte uppstår så krävs det en efterlevnad från allmänheten
för att social distansering ska kunna upprätthållas och trängsel undvikas. Begränsningar och
rekommendationer bör harmoniseras så långt det är möjligt över olika branscher och samhället i
stort för att skapa bästa förutsättningar för åtlydnad av utfärdade begränsningar och
rekommendationer.
Tillståndsgivning och tillsyn
I och med att evenemang kräver en lång planeringshorisont finns det behov av flexibilitet och
transparens i tillståndsprocessen som tar hänsyn till förändringar i det epidemiologiska läget.
Genom att möjliggöra för tillståndsmyndigheten att lämna tillstånd under vissa förutsättningar så
skapas en tydlighet för arrangörer så att dessa vågar planera, boka och förbereda evenemang.
Stockholm Live vill understryka vikten av att det skapas en enhetlig tolkning av förordningen
mellan tillståndsgivande myndighet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
och tillsynsmyndighet samt en samsyn i hur begränsningarna ska tillämpas. På grund av
begränsningarnas ingripande karaktär på grundlagsskyddade rättigheter behöver det finnas en
nationell och enhetlig bedömning för länsstyrelserna att luta sig mot så att det inte blir regionala
och subjektiva skillnader när tillsyn utövas. Om tillstånd till allmän sammankomst eller offentlig
tillställning har lämnats av tillståndsgivande myndighet så bör det indikera att arrangören har en
godtagbar plan kopplat till de restriktioner som gäller vid tidpunkten för tillståndsansökan.
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Smittskyddsåtgärder i nivå 1
Det föreslås att deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
helt när Sverige befinner sig i den fas som Folkhälsomyndigheten benämner nivå 1. Förslaget
betonar dock att bestämmelser avseende smittskyddsåtgärder bör kvarstå, vilket innebär att
evenemang ska genomföras på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla
ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra samt att in- och utpassage kan ske
utan trängsel.
Förslaget innebär således i praktiken att full beläggning inte kommer att kunna uppnås i många
verksamheter i evenemangsnäringen förrän smittspridningen är helt eliminerad. Stockholm Live
vill därmed uppmärksamma regeringen på att behovet av finansiellt stöd kan komma att kvarstå
även under denna fas.
Övrigt
Stockholm Live har i snart ett års tid arbetat med att analysera och dokumentera hur
tillställningar kan genomföras i arenor på ett smittsäkert sätt och har i samband härmed vidtagit
förberedande smittskyddsåtgärder. Arbetet har genomförts i nära dialog med arrangörer,
fastighetsägare, andra näringsidkare i branschen samt berörda myndigheter. Det finns mycket
goda förutsättningar för att i arenor anvisa sittplatser med behörigt avstånd mellan sällskap och i
övrigt vidta åtgärder som syftar till att trängsel kan undvikas. Vissa av åtgärderna har redan
omnämnts i Stockholm Lives remissvar Dnr Ju2020/02984/L4. Stockholm Live är således väl
förberett för att kunna hantera tillställningar med publik i de arenor som Stockholm Live driver
och är övertygad om att motsvarande förberedande arbete har bedrivits av övriga näringsidkare
i branschen. Evenemangsnäringen står redo för att öppna upp för tillställningar med publik så
snart som Folkhälsomyndigheten bedömer nivån på smittspridningen är sådan att ett begränsat
antal deltagare kan tillåtas närvara vid tillställningar där relevanta smittskyddsåtgärder har
vidtagits.
Stockholm som ovan
Andreas Sand
VD
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Bakgrund kopplat till Stockholm Live
Stockholm Live är arenaoperatör och driver Nordens mest besökta arenor; Friends Arena, Tele2
Arena, Ericsson Globe, Hovet och Annexet. Varje år arrangeras här ca 300 evenemang med 3
miljoner besökare. Arenorna är s.k. multifunktionsarenor, vilket betyder att de kan anpassas för
olika typer av evenemang med olika kapaciteter, möbleringar och användningsområden.
Varje evenemang har en extern arrangör som ansöker om tillstånd hos polismyndigheten att
anordna en allmän sammankomst enligt ordningslagen i en av arenorna. Den ansökan görs i
samverkan med Stockholm Live i egenskap av arenaoperatör där Stockholm Live
sammanställer en risk och sårbarhetsanalys och bifogar planer för genomförande inom t.ex.
säkerhet, logistik och besökarflöden. Det finns således redan en bred och lång erfarenhet av
samverkan mellan arenaoperatör, arrangör och myndigheter kring säkerhet och därmed också
en väl upparbetad process som det går att koppla på smittskyddsplan till för att undvika trängsel
och vidta andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
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