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Yttrande över PM om "Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar"
Solna stad har fått rubricerade promemoria på remiss för yttrande senast den 27 augusti 2020.
Den korta remisstiden gör att det inte är möjligt för staden att behandla remissen politiskt och
med anledning av det översänds ett tjänstemannayttrande.
Inledningsvis anser stadsledningsförvaltningen att det är positivt att det nu ges möjligheter att
genomföra vissa allmänna sammankomster med en sittande publik som är fler än 50 personer. En
förutsättning är givetvis att det kan ske utan att risken för smittspridningen i samhället ökar. Om
det är möjligt enbart genom att tillåta sittande publik och att deltagarna håller ett avstånd till
varandra på två meter vid sammankomsten är det svårt att ha någon synpunkt på. Det är, enligt
promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att
anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen som underlättar för besökarna
att hålla avstånd, rutiner och system för att trängsel inte ska uppstå vid toaletter och garderob
eller andra lämpliga åtgärder.
Förvaltningens bedömning är att det kan vara tillräckligt och fungera för mindre arrangemang.
För större arrangemang ska det sättas ett tak som folkhälsomyndigheten ska fastställa. Eftersom
detta tak inte finns angivet är det svårt att ta ställning till förslaget i det avseendet. Det har talats
om att begränsningen kan komma att sättas till 30-40 procent av en anläggnings kapacitet. Om
den begränsningen blir gällande innebär det att Friends Arena i Solna kan ha arrangemang för
20 000 sittande besökare. Det är inte osannolikt att det kan genomföras arrangemang med så stor
publik och att kraven i promemorian i övrigt uppfylls på arenan om arrangören är duktig på att
organisera och systematisera att hålla ordning såväl under ett arrangemang, som i samband med
in- och utsläpp från arrangemanget. För att uppnå syftet om att anordna smittsäkra arrangemang
måste det dock även tas hänsyn till förutsättningarna att hålla avstånd mellan besökarna före och
efter arrangemanget.
I promemorian framförs det exempelvis att större arrangemang i förlängningen kan leda till ett
ökat utnyttjande av kollektivtrafiken, men att det är svårt att överblicka i vilken utsträckning som
nyttjandet kan öka. Det kan därför vara rimligt att en arrangör av större arrangemang tar ett
större ansvar för att säkerställa att tillräckliga kollektivtrafikresurser finns tillgängliga inför och
efter ett arrangemang. Arrangören bör organisera och säkerställa att det finns tillgänglighet till
tillräckliga kollektivtrafikresurser genom samverkan med kollektivtrafikanordnaren, samt tillse att
besökarna inte släpps ut från arrangemanget vid en och samma tidpunkt. Allt för att undvika att
många människor samlas på samma gångstråk eller står trångt på perronger, samt att tillräcklig
kapacitet finns i kollektivtrafiken för att besökarna inte ska trängas där före och efter
arrangemang.
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Karaktären varierar naturligtvis för olika arrangemang. Det finns säkert inte några skäl att förboka
plats till mindre arrangemang, men för större arrangemang skulle det vara lämpligt. För att
undvika att köer med kanske flera tusen besökare sker vid biljettförsäljning på plats, där köerna
sträcker sig långt utanför de lokaler man ska besöka, kan det vara lämpligt att begränsa
biljettförsäljningen till att ske digitalt till större arrangemang, vilket innebär att platsbokningen
gjorts innan man anländer till entrén för arrangemanget.
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