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Justitiedepartementet

Yttrande över remiss Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar

Sammanfattning
Region Västerbotten har beretts tillfälle att yttra sig över remiss Ändringar i det
tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Region Västerbotten ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling,
kollektivtrafik och kultur, och har således olika perspektiv att tillföra förslag om
ändringar i det tillfälliga förbudet.
Yttrande
Region Västerbotten välkomnar huvudtanken i ändring av det tillfälliga förbudet mot
att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med en större
flexibilitet i antalet deltagare om man kan åstadkomma adekvata förebyggande
åtgärder mot smittspridning av covid-19.
Någon övre gräns för antal deltagare anges inte i aktuellt dokument, och vad som är
lämpligt beror på många faktorer som kan variera mellan arrangemang:
Västerbotten har en betydande musik och scenkonstverksamhet som utövas i lokaler
av olika ålder och storlek spridda över länet. De arrangörer som tillfrågats som
fortfarande bedriver verksamhet, genomför riskbedömningar med anledning av de
nuvarande reglerna och har därför vana av att bedöma risker vid sina arrangemang.
Den samlade bedömningen ur scenkonstperspektiv är att de förändrade reglerna
med 2 metersdistans mellan individer (inte exempelvis familjer) och 2 meter räknat
som en cirkel runt individen inte skulle medföra några förbättringar eller underlätta
för scenkonstens möjlighet att ta in mer publik till följd av de lokalmässiga
förutsättningar som gäller inom Västerbottens län. Många arrangörer anser idag att
det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra arrangemang under rådande
omständigheter och ytterligare restriktioner försvårar det ytterligare.
Vad gäller exempelvis idrottsarrangemang, påverkar arenans utformning, publikens
agerande på och utanför arenan och andra faktorer möjligen mer än antal deltagare.
Den ökade flexibiliteten i förslaget vid arenaarrangemang skulle främst komma större
idrottsföreningar till gagn - det bör därför noteras att Västerbottens allra flesta
föreningar, sannolikt i likhet med situationen i flertalet övriga län, saknar inkomster
från TV-avtal, större sponsorer och dyra spelarförsäljningar. De bygger istället sin
ekonomi på cupverksamhet, kioskverksamhet och lotterier samt försäljning av
diverse förbrukningsartiklar. För att hantera krisen på längre sikt, kommer många
olika åtgärder att fordras, där kommun, region och stat agerar tillsammans med
idrottsrörelsen.
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Trängsel i kollektivtrafiken lyfts fram som ett riskmoment och man trycker på i
förslaget på vikten av att man följer rekommendationerna. En utmaning är att aktuell
aktör inte direkt kan styra över kollektivtrafiken. Vad gäller kollektivtrafiken i
Västerbottens län, är dock kollektivtrafiken väl utbyggd och välfungerande och kan
ofta med kort varsel hantera behov av förstärkningstrafik men inte på samma sätt
över hela länet. Bristen i Västerbotten är inte en brist på fordon, utan på förare. Den
utmaningen delar man med branschen i hela landet. Kollektivtrafiken i Västerbotten
bedömer att den effekt som den föreslagna förändringen kan få genom att
passagerarantalet ökar samtidigt är relativt få och ofta väl kända (hockeymatcher,
större musikevent, lokala marknader etc). Dessa event kan hanteras med utökat
turtäthet eller förstärkningstrafik.
Under pandemin har kollektivtrafiken i Västerbotten vidtagit en rad åtgärder för att
underlätta social distansiering;
Man har uppmanat medborgarna att i möjligaste mån hitta andra
färdmedel.
Man har meddelat påstigande passagerare att bussen är full och inte tar
emot fler och hänvisat till nästa buss. Dock har busschauffören inget
myndighetsansvar och kan inte hindra någon från att bryta regeln.
Man har satt in förstärkningstrafik.

Ur smittskyddshänseende stödjer Region Västerbotten valet om 2 meter som
rekommenderat avstånd mellan deltagare men det är helt uppenbart att om
evenemanget blir stort kommer det vara svårt att undvika trängsel vid ingång,
utgång, toaletter och i kollektivtrafik trots god planering.
Så det är snarast andra faktorer som styr ett evenemangs storlek än antalet sittande
platser som kan erbjudas med 2 meters mellanrum. Mot bakgrund av de
lokalmässiga förutsättningar som finns för musik- och scenkonstverksamhet som
utövas i lokaler, bör övervägas om tillämpningen av de nya reglerna endast ska
användas för större idrottsarenor eller utomhusarenor eller lokala marknader på
offentlig plats där möjligheten att leva upp till föreslagna nya distansregler är större.
Angående tillsyn
Av förslaget framgår att polismyndigheten både ska bedöma ansökningar och
ansvara för tillsyn. Man konstaterar att detta kommer att leda till ökad
arbetsbelastning för polisen och det är viktigt att göra en bedömning om polisen har
tillräckligt med kompetens för att bedöma ansökningarna och genomföra tillsynen av
evenemangen. I riskbedömningen om ett evenemang kan genomföras på ett säkert
sätt bör man även beakta om evenemanget kommer att erbjuda alkoholservering.
Erfarenheter har visat människor svårigheterna att följa rekommendationer efter
alkoholintag.
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