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Åre kommun, samhällsbyggnadsnämnden
Yttrande med anledning av promemorian Ändringar i det

tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar
Sammanfattning
Åre kommun anser att det deltagargränsen bör bedömas vid varje enskild
sammankomst eller tillställning där hänsyn kan tas till lokalen och andra
förutsättningar istället för att i förhand bestämma en deltagargräns. Eftersom
sådana allmänna sammankomster eller tillställningar behöver tillstånd från polisen
är det rimligt att polisen prövar deltagargränsen mot de förutsättningar som finns
på platsen/lokalen.
Åre kommun anser att det kan finnas ekonomiska konsekvenser för kommunerna
med ett eventuellt utökat tillsynsansvar.

Avsnitt 4.2 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på
serveringsställen
Förslaget är att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på
sådana serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen ska undantas från förbudet mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar.
Åre kommun tolkar förslaget som att det innebär att det kan bedrivas t ex
konserter, klubb eller liknande tillställningar på restauranger eller caféer där
besökare inte omfattas av ett begränsat antal besökare och de inte behöver sitta
ned. Det innebär dessutom att kommunen har tillsynsansvar för detta enligt lagen
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526).
Denna lag förväntas börja gälla 1 okt 2020. Vi väntar en säsong som i vanligt fall
innefattar nattklubbsliv måndag till söndag, samt konserter på serveringstillfällen
vid flera tillfällen i veckan. Kommunen har inte möjlighet att utföra tillsyn i den
omfattningen som krävs om vi inte kompenseras för de ökade kostnaderna, vi
bedömer vidare att det finns en stor risk för smittspridning vid sådana typer av
sammankomster och tillställningar. De bör begränsas med ett antal besökare även
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de, som bedöms efter varje serveringsställes förutsättningar – det vill säga
lokalernas utformning.

Detta yttrande har fattats av undertecknad med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Can Savran
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