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Remissvar avseende promemorian
Förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga
tillställningar med fler än åtta deltagare
(dnr Ju2020/04130)
Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på
promemorian ”Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar med fler än åtta deltagare” (dnr Ju2020/04130).
Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) delar regeringens oro för den ökade
spridningen av det virus som orsakar covid-19 och instämmer självfallet i att hela
samhället behöver hjälpas åt för att minska smittspridningen. Kulturanalys har
därför förståelse för att regeringen vill införa skärpta restriktioner avseende hur
många personer som tillåts delta i allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar i syfte att minska smittspridningen.
Kulturanalys har i uppdrag att analysera och utvärdera effekterna av den genomförda
kulturpolitiken i relation till de nationella kulturpolitiska målen. Med utgångspunkt i
detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och
kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att förstärka.
Dessa negativa konsekvenser, som innebär att hela den infrastruktur av konst- och
kulturverksamheter som är nödvändiga för att invånarna ska kunna ta del av ett
kulturutbud, riskerar att kraftigt försvagas. Denna risk uppmärksammas i
promemorians konsekvensbeskrivning på s. 16 och de negativa konsekvenserna har
också redan blivit tydliga i bland annat offentliga bidragsgivares uppföljningar och
dialog med kultursektorn.
Kulturanalys kommer att i kommande utredningar och utvärderingar identifiera och
analysera såväl de kortsiktiga som långsiktiga konsekvenserna av pandemin på
kulturområdet. Vi kan dock redan nu konstatera att kulturområdet drabbas särskilt
hårt då det är en från början ekonomiskt mycket utsatt verksamhet. I vår senaste
lägesbedömning, Kulturanalys 2020: En lägesbedömning i relation till de
kulturpolitiska målen (rapport 2020:1, s. 29-41), kan vi med utgångspunkt i vår
samlade rapportproduktion 2012-2019 konstatera att de ekonomiska resurserna är
otillräckliga för kulturpolitisk måluppfyllelse. Förutsättningarna för att uppnå de
kulturpolitiska målen om ett fritt och oberoende kulturliv, allas möjlighet att delta i
kulturlivet samt att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska genomsyra hela
samhället, försämras ytterligare med anledning av pandemin. Det finns alltså
anledning för regeringen att fortsatt överväga åtgärder för att så långt som möjligt
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bistå för att infrastrukturen för konst- och kulturverksamheter ska kunna bestå under
och efter pandemin.
Kulturanalys förstår att regeringen vill bidra till att dämpa ovanstående negativa
konsekvenser genom att i förslaget ha kvar undantaget om sittande publik om max
300 deltagare. Även för de konst- och kulturverksamheter som skulle kunna tillämpa
detta undantag kommer dock det kraftiga intäktsbortfallet att innebära att
kostnaderna för att genomföra konst- och kulturverksamheter inte täcks. Därtill
kommer länsstyrelsen att ha möjlighet att göra inskränkningar i undantaget och
regeringens signaler om att åtta personer bör betraktas som normerande i hela
samhället, gör att merparten av konst- och kulturverksamheter helt enkelt inte
kommer att kunna genomföras så länge gällande och nu föreslagna restriktioner
råder.
Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad myndighetschef Jenny Johannisson.
Kanslichef Annika Högland har varit föredragande.
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