Stockholm den 1 november 2021
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Yttrande över promemorian ”Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av
covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen”
(Dnr S2021/06915)

Stockholm Live AB (”Stockholm Live”) har genom remiss den 11 oktober 2021 beretts tillfälle att
avge yttrande över socialdepartementets promemoria.
Stockholm Live ställer sig positiv till den övergripande principen om att förlänga giltigheten av
covid-19-lagen till utgången av maj 2022 i syfte att säkerställa fortsatt god beredskap om det
epidemiologiska läget väsentligen skulle försämras.
Om smittskyddsåtgärder ånyo behöver införas för att begränsa smittspridning av covid-19 så är
det av yttersta vikt att dessa är träffsäkra, differentierade och proportionerliga. Vidare är det
viktigt att behovet och nyttan av åtgärderna utvärderas löpande för att varken vara mera
långtgående eller kvarstå under en längre period än nödvändigt. För att identifiera effektiva och
träffsäkra åtgärder bör eventuella åtgärder föregås av samråd med företrädare för
evenemangsnäringen.
Hänsyn behöver även tas till lokalers olika förutsättningar och beskaffenhet, då de stora arenor
med många sektioner och entréer som Stockholm Live förfogar över möjliggör till exempel olika
hybridlösningar (se Stockholm Lives yttrande daterat 24 september 2021 och 23 december
2020). I enlighet med tidigare ingivet yttrande anser Stockholm Live att vaccinationsbevis är att
föredra framför kraftigt sänkta publiktak för allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar om det epidemiologiska läget skulle kräva att smittskyddsåtgärder vidtas.
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Det är värt att upprepa att eventuella beslut om införande av smittskyddsåtgärder måste, i den
mån det inte är akut med hänsyn till skyddande av liv och hälsa, ske med sådan framförhållning
som möjliggör för verksamheter att ställa om och anpassa sig efter de nya förutsättningarna.
Då införandet av nya smittskyddsåtgärder kan komma att slå ekonomiskt hårt mot en redan
mycket ansträngd evenemangsnäring är det viktigt att det finns tydliga ekonomiska stöd som
drabbade bolag kan söka. Det riktade stödet till kultur- och idrottsnäringen som infördes under
pandemin har inte kommit arenaoperatörer och driftsbolag till gagn. framgent Ekonomiska stöd
bör utformas så att de även omfattar bolag som kraftigt påverkas av verksamhetsbegränsande
åtgärder, såsom ovan nämnda bolag.
Då någon mera omfattande rättspraxis för de relativt nya förordningarna om ekonomiskt stöd
saknas, är det avgörande att myndigheter kan hämta vägledning för hur stöden ska tillämpas i
motiven. Motiven behöver vara tydliga och tillräckligt utförliga. Såvitt avser omställningsstödet till
vissa särskilt drabbade företag så har förordningens syfte och tillämpning inte varit tillräckligt
tydligt beskrivet i förordningsmotivet utan lämnat utrymme för tolkningar, vilket är olyckligt. Det
föreligger därmed ett starkt behov av förtydliganden i denna del av covid-19-regelverket.
Stockholm som ovan
Andreas Sand
VD

Bakgrund kopplat till Stockholm Live
Stockholm Live är arenaoperatör och driver Nordens mest besökta arenor; Friends Arena, Tele2 Arena,
Avicii Arena, Hovet och Annexet. Varje år arrangeras här ca 300 evenemang med 3 miljoner besökare.
Arenorna är s.k. multifunktionsarenor, vilket betyder att de kan anpassas för olika typer av evenemang
med olika kapaciteter, möbleringar och användningsområden.
Varje evenemang har en extern arrangör som ansöker om tillstånd hos polismyndigheten att anordna en
allmän sammankomst enligt ordningslagen i en av arenorna. Den ansökan görs i samverkan med
Stockholm Live i egenskap av arenaoperatör där Stockholm Live sammanställer en risk och
sårbarhetsanalys och bifogar planer för genomförande inom t.ex. säkerhet, logistik och besökarflöden.
Det finns således redan en bred och lång erfarenhet av samverkan mellan arenaoperatör, arrangör och
myndigheter kring säkerhet och därmed också en väl upparbetad process som det går att koppla på
smittskyddsplan till för att undvika trängsel och vidta andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
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