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Yttrande från Filmstaden AB i anledning av promemorian ”Förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare”, Diarienummer
Ju2020/04130

1. Sammanfattning av yttrandet
Filmstaden vill på alla sätt medverka till att begränsa pandemin och accepterar de åtgärder
smittskyddsexperter finner lämpliga.
Förslaget - tillsammans med statsministerns och övriga statsråds uttalanden i media om hur förslaget
ska tolkas - innebär dock en dramatisk inskränkning i vår verksamhet som gör stängning av vår
biografkedja oundviklig med de långtgående konsekvenser detta innebär. Vi utgår ifrån att dessa
konsekvenser kommer att beaktas av regeringen vid beslut om framtida stödåtgärder riktade mot
kultursektorn.
2. Det gällande undantaget för sammankomster med högst 300 sittande deltagare
En biografföreställning utgör enligt ordningslagen en allmän sammankomst. Den 22 oktober beslutade
regeringen att allmänna sammankomster med högst 300 deltagare kan genomföras om var och en av
deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd och förutsättningar finns för att
deltagarna ska kunna hålla det avståndet under hela föreställningen. De flesta regioner har efter det
att detta undantag infördes av regeringen beslutat att kvarstå vid den tidigare gränsen om högst 50
deltagare.
Filmstaden har sedan undantaget infördes drivit sin verksamhet i hela landet med tillämpning av
begränsningen om 50 personer. Genom sitt bokningssystem har Filmstaden kunnat säkerställa att
gäster har kunnat tilldelas sittplatser som med god marginal överskridit avståndet om 1 meter. Med
de rekommendationer Filmstaden tillämpat (vilka tidigare redovisats för såväl Kulturdepartementet
som i tidigare remissyttrande), har Filmstaden skapat förutsättningar för att våra gäster har kunnat
hålla en social distansering till varandra, även utanför biografsalongen. Filmstaden har därigenom
kunnat tillhandahålla en smittsäker miljö.
I det nu remitterade förslaget har regeringen valt att låta det tidigare beslutade undantaget om 300
personer kvarstå i förordningen. I promemorian anges att risken för smittspridning vid de
sammankomster och tillställningar som omfattas av undantaget bedöms vara lägre varför det anges i
rubriken att ”undantaget för sittande publik ska behållas”. Det är sedan upp till regionerna att, liksom
tidigare, besluta om eventuella inskränkningar i undantaget.
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Trots de uttryckliga skrivningarna i sitt ändringsförslag, har regeringen valt att i media förmedla en
annan bild innebärande att begränsningen om 8 personer är absolut. Det ligger i regeringens makt att
ta bort det gällande undantaget om 300 personer och det är oklart varför regeringen väljer att låta
undantaget finnas kvar i förordningen samtidigt som man väljer att kommunicera en annan bild i
media.
För Filmstaden och andra aktörer som har att tolka och följa de restriktioner som gäller, och för att vi
på bästa sätt ska kunna anpassa vår verksamhet till beslutade förändringar med minsta möjliga skada
för våra gäster och våra anställda, är det av vikt att de besked som lämnas av regering och andra
myndigheter är klara, otvetydiga och inte minst samstämmiga samt lämnas med så god framförhållning
som överhuvudtaget är möjligt.
Vi är övertygade om att vi fortsatt hade kunnat hålla biograferna öppna på ett smittsäkert sätt med
gällande begränsningar och hade önskat att regeringen, liksom tidigare, överlåtit åt regionerna att
fatta beslut om eventuella inskränkningar i undantaget, men med de besked som kommunicerats av
regeringen via media har ändringarna i förordningen i realiteten trätt ikraft innan remisstiden gått ut.
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