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Motala kommuns svar på remiss S2021/05005 – Lättade 
deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, 
sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och 
mässor 

Sammanfattning 

Motala kommun har getts möjlighet att yttra sig över promemoria om lättade 
deltagarbegränsningar som är ute på remiss till den 21 juni 2021. 

Motala kommun ställer sig bakom förslaget men är tveksam till om det är lämpligt att 
införa lättnader redan 1 juli 2021. Vi ser att många andra länder har fått pausa sina 
restriktionslättnader då smittan tagit fart på nytt när samhället öppnat upp. Av den 
anledningen anser vi det bättre att lätta på begräsningarna i lugn takt när minskningar i 
smittläget visar sig bestå över tid. 

Yttrande från Motala kommun 

Motala kommun är positiv till att kunna lätta på begränsningarna av deltagarantal vid 
sammankomster, tillställningar, demonstrationer och mässor. Däremot är vi tveksamma 
till om det är lämpligt att göra detta redan den 1 juli.  

Nu börjar smittspridningen gå ner i Sverige och det är lockande att försöka återgå till ett 
mer normalt socialt liv. Runt om i Europa har man öppnat upp samhällen igen och på 
vissa håll har detta följts av bakslag där smittspridningen återigen börjat ta fart. Motala 
kommun anser därför att lättnader inte bör införas för tidigt. Det är bättre att avvakta 
med att införa lättnader tills smittan ligger på en stabilt låg nivå än att behöva återinföra 
begränsningar för att smittan åter tar fart. 

  

  
Annelie Almérus  
Kommunstyrelsens ordförande Peter Ingesson 

Kommundirektör 
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