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Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla
allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar
Svar på remiss från Justitiedepartementet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande.
Som svar på remissen ”Ändringar i det tillfälliga förbudet mot
att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”
hänvisas till vad som anförs i stadsledningskontoret
tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Regeringen beslutade 27 mars om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50
personer. Justitiedepartementet har tagit fram en promemoria med
förslag på förändringar. Förslagen är ett första steg för att
möjliggöra sammankomster och tillställningar där risken för
smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt.
Stadsledningskontoret ser positivt på att det nu bedöms vara möjligt
att införa lättnader i den tillfälliga förordningen. Konsekvenserna av
förbudet är och har varit stora på stockholmare, näringsliv och den
kommunala verksamheten. Det är av största vikt att relevanta och
balanserade åtgärder fortsatt vidtas för att minska risk för
smittspridning i samhället.

Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
stockholm.se

Stadsledningskontoret förstår vikten av tydlighet i de restriktioner
som beslutas. Förslagen är specifika och riskerar dock att genom
avgränsning bortse från andra typer av sammankomster och
arrangemang som utifrån förutsättningar och relevanta åtgärder bör
kunna uppnå likvärdig smittsäker miljö. Vidare vill
stadsledningskontoret poängtera vikten av att den nationella nivån, i
den mån det är möjligt, utformar och kommunicerar långsiktiga
strategier för återgång till en mer normal situation för att ge bättre
förutsättningar för planering av verksamheten.
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Bakgrund
Regeringen beslutade 27 mars om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50
personer. Den tillfälliga förordningen syftar till att motverka
spridningen av det virus som orsakar Covid-19.
Justitiedepartementet har tagit fram en promemoria med förslag på
förändringar som ska göra regleringen mer träffsäker. Förslagen är
ett första steg för att möjliggöra sammankomster och tillställningar
där risken för smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt.
Förslagen föreslås träda ikraft 1 oktober 2020.
Justitiedepartementet har skickat ärendet på remiss med sista
svarsdag 27 augusti.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets avdelning för kvalitet
och stadsutveckling i samråd med avdelningen för kommunikation
och omvärld samt Stockholm Business Region.
Ärendet
I förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster anges i §1 att allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får
hållas inom Sverige. Promemorian som remitterats föreslår två
förändringar i förordningen.
Den första förslaget till förändring innebär ett undantag till
nuvarande bestämmelse. Allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med fler än 50 men färre en ett visst högre antal
deltagare ska undantas från förbudet om var och en av deltagarna
anvisas sittplatser med minst två meters avstånd och det även i
övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla ett sådant
avstånd till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.
Promemorian lyfter fram att det i nuläget saknas förutsättningar för
att generellt höja gränsen för det högsta tillåtna antalet deltagare i
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar men att det
bör vara möjligt att höja deltagargränsen där risken för
smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt. Vilken
särskild deltagargräns som bör gälla lämnas öppet i förslaget då
frågan, enligt promemorian, bäst kan bedömas efter att
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Folkhälsomyndigheten och berörda aktörer har fått lämna sina
synpunkter.
Promemorians andra förslag till förändring innebär också en lättnad
då allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls
på sådana ställen som omfattas av lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska undantas från förbudet.
Den särskilda reglering som finns för att förhindra smittspridning på
serveringsställen anses, enligt promemorian, vara tillräcklig garanti
mot smittspridning även i fall att allmän sammankomst eller
offentlig tillställning med fler än 50 deltagare skulle tillåtas på
serveringsstället.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Stockholms stad har påverkats och påverkas fortfarande i hög grad
av den globala kris som pandemin Covid-19 har inneburit.
Effekterna är stora för stockholmarna, stadens näringsliv och
arbetsmarknad samt för hela den kommunala verksamheten. Det är
av största vikt att relevanta och balanserade åtgärder fortsatt vidtas
för att minska risk för smittspridning i samhället.
Det är viktigt att nationella expertmyndigheter avgör vilka åtgärder
som är mest effektiva för att bekämpa smittspridningen.
Stadsledningskontoret välkomnar dock att frågan belyses ur olika
perspektiv och att berörda aktörer ges möjlighet att inkomma med
synpunkter och konsekvensbeskrivningar.
Stadsledningskontoret ser positivt på att det nu bedöms vara möjligt
att införa lättnader i den tillfälliga förordningen. Förbudet mot
allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 50
deltagare som trädde i kraft i slutet av mars 2020 har inneburit ett
dramatiskt fall för evenemangs- och besöksnäringen runt om i
landet. Effekten är särskilt stor i en stad som Stockholm där många
är sysselsatta i dessa, eller nära besläktade näringar, med ökad
arbetslöshet och minskade skatteintäkter som följd. Staden ser i
förvaltningar och bolag även stora intäktsbortfall, exempelvis i
mässverksamhet, arenabolag och kulturverksamhet. Som ett
exempel har Stockholmsregionens största arenor tappat ca 80
procent av drygt ett normalårs drygt 350 evenemang. Varje unikt
evenemang engagerar och sysselsätter i runda tal 1 000 personer.
Stadsledningskontoret har en förståelse för vikten av att
restriktioner är tydliga och specifika. Den föreslagna förändringen
är specifik på så sätt att den riktar in sig mot tillställningar där
deltagarna anvisas sittplatser. Stadsledningskontoret instämmer att
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dessa typer av sammankomster har goda förutsättningar att minska
risk för smittspridning. Däremot riskerar den tydliga avgränsningen
att förbise andra typer av sammankomster, exempelvis med stående
publik, som med relevanta åtgärder borde kunna uppnå en likvärdig
miljö. Andra typer av sammankomster som genom denna
avgränsning inte berörs av undantaget är exempelvis
mässverksamhet samt stora motionslopp. Stadsledningskontoret
hade gärna sett ett bredare perspektiv på frågan om vilka
förutsättningar som behövs för att genomföra säkra evenemang för
att även fånga dessa typer av verksamheter.
Den tydliga avgränsningen tar heller inte hänsyn till att mindre
sällskap, till exempel familjer, som umgås regelbundet kan sitta
tillsammans vid ett evenemang vilket borde vara rimligt förutsatt att
man från arrangörens sida praktiskt kan hantera detta.
Förslaget, som det nu är utformat, innehåller även en formulering
som tyder på att ett nytt maximalt antal deltagare kommer fastslås.
Stadsledningskontoret vill framhålla att styrning med ett maxtak på
deltagare, oavsett storleken på detta tak, bortser från det faktum att
lokalen/arenans storlek och möjlighet att segmentera folk varierar
stort.

Stadsledningskontoret ser positivt på den föreslagna förändringen
gällande serveringsställen. Nuvarande situation där restauranger
med relevanta åtgärder vidtagna kan vara öppna med fler än 50
personer men inte tillåts ha en artist som uppträder för den sittande
publiken är problematisk. Stadens tillsyn av serveringsställen
fortsätter och anpassas utifrån föreslagen förändring.
Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att regering och
nationella myndigheter i möjligaste mån utformar och
kommunicerar långsiktiga strategier kring dessa regelverk och
restriktioner, exempelvis hur en stegvis återgång till en
normalsituation skulle kunna se ut om smittoläget så skulle tillåta.
För stadens verksamheter och bolag är planeringshorisonter och
långsiktiga förutsättningar avgörande för att kunna ställa om och
anpassa verksamheten på bästa sätt. Inom evenemangsnäringen är
ledtider långa och en osäkerhet idag skapar intäktsbortfall långt in i
nästa år.
Stadsledningskontoret föreslår att remissen om ändringar i det
tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar anses besvarad med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontoret tjänsteutlåtande.
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