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Remissvar gällande promemorian Ändringar i det
tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar
Inledning
Regeringen lämnar Vänersborgs kommun möjlighet till yttrande i aktuell promemoria.
Som ett led att göra regleringen mer träffsäker föreslås ändringar i förordning (2020: 114)
om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förslagets
intention är att göra lättnader utifrån sittande deltagare vid vissa sammankomster och
tillställningar och på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förslaget ska möjliggöra
sammankomster och tillställningar där risken för smittspridning kan begränsas på ett
betryggande sätt. Förordningsändringama föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Kommunstyrelsens yttrande
Vänersborgs kommun lämnar följande reflektioner utifrån de lättnader som föreslås i
promemorian och konstaterar att det är många faktorer som påverkar och flera perspektiv
att beakta och väga samman mot varandra utifrån att skydda folkhälsan.
Nuvarande reglering jämte rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, till följd av
pandemin, har drabbat många näringsidkare, kulturarbetare, idrottsföreningar med flera
hårt. En effekt till följd av detta skapar en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa, ökade
hälsoklyftor i samhället och otrygghet för många. Förslaget öppnar upp möjligheter för
företag, organisationer och föreningar att komma tillbaka igen. Många individer upplever
en minskad livskvalitet sedan utbrottet av covid-19. Promemorians förslag till förändring
kan höja livskvaliteten hos många genom att kunna ta del av exempelvis kultur och idrott.
Det ger en känsla av sammanhang.
Det föreligger en risk för smittspridning när människor vistas i närhet till varandra även om
skyddsåtgärder vidtas genom myndigheter, arrangörer, näringsidkare med flera. Det är
viktigt att den enskilda individen i samhället tar sitt ansvar för att inte sprida smitta vidare.
Det kan konstateras att den enskilda individen inte har följt de rekommendationer som
finns med avstånd, att vara hemma vid symptom, tvätta händerna etc. Förslaget öppnar
emellertid upp för positiva effekter utifrån ökad livskvalitet, ökad sysselsättning, möjlighet
att rädda företag från att läggas ned för att nämna några.
Föreslagen förändring kan bli otydlig för allmänheten, företagare och tillsynsmyndigheter
genom att det vid en offentlig tillställning krävs 2 meters avstånd mellan varje deltagare
men vid en offentlig tillställning på ett serveringsställe räcker det med avstånd mellan olika
sällskap. För ett sällskap som umgås, en familj med barn, eller någon som behöver ha sin
ledsagare eller personliga assistent vid sin sida så förefaller regleringen ha en utmaning
genom avstånd om 2 meter vid offentlig tillställning. Regeringen bör beakta möjligheten
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att utforma en enhetlig lydelse utifrån att man även vid sittande deltagande vid vissa
sammankomster och tillställningar kan sitta sällskapsvis, med avstånd till nästa sällskap.
En sådan ordning kan emellertid försvåra för arrangör utifrån biljettförsäljning.
Det finns utmaningar kring hur tillsyn och kontroll ska ske för efterlevnad. För den
kommunala tillsynen av verksamheter bör förtydliganden genom riktlinjer för hantering
finnas på plats för att underlätta bedömningsgrunder. Tydlighet borgar för likabehandling
och för att underlätta inför avvägningar man ställs inför vid tillsyn. Det kan vara svårt att
vid en tillsyn bedöma ett sällskap och gränsdragning mellan olika sällskap i avstånd på
exempelvis ett dansgolv.
Om lättnader införs och det åvilar företag, organisationer och föreningar att efterleva
regleringen för att undvika smittspridning kan stöd i arbetet kring detta behövas. På vilket
sätt sådan stöttning kan ske och genom vem har inte närmare belysts.
För att öka incitament till att personer som är sjuka ska stanna hemma om de köpt biljett
till evenemang är det av vikt att påtala rekommendation för arrangör om återbetalning.
Privatekonomi ska inte vara ett incitament till att strunta i risken till smittspridning.
Gällande deltagargräns som bör gälla för evenemang med sittande publik kan konstateras
att utformning och storlek på lokaler avgör antalet deltagare beaktat att arrangör kan leva
upp till begränsning av smittspridning på betryggande sätt och i enlighet med det som
förordningen kommer att stadga.

Regelverk
Beslutet är fattat med stöd av delegeringsordning för kommunstyrelsen, antagen den 20
december 201 7, § 246, punkten 1.1.
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