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Promemorian ”Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, 

sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor” (S2021/05005) 

 

Inledning 

Svensk Live har följande synpunkter angående rubricerad promemoria: 

Svensk Live representerar mer än 250 arrangörer av livemusik i Sverige. Dessa har under pandemin 

till stor del varit förhindrade att bedriva sin verksamhet p g a lagstiftning och rekommendationer. 

Våra medlemmar har undantagslöst haft stor förståelse för den rådande situationen och ställt in 

eller flyttat tusentals evenemang sedan mars 2020.  Vi välkomnar därför de förslag som möjliggör för 

våra medlemmar att återstarta sin verksamhet med färre publikbegränsningar och samtidigt ta emot 

besökare på ett ansvarsfullt sätt.  

 

Svensk Live värdesätter den nationella plan för hur begränsningarna ska avvecklas som nu 

upprättats, även om vi anser att det borde finnas utrymme att frångå de generella 

begränsningarna när lokala förutsättningar så medger. Arrangörerna känner de lokala 

förhållandena bäst ur smittskyddsynpunkt och en alltför rigid hållning till 
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publikbegränsningar och avstånd mellan åskådare vid låg smittspridning kan verka skadligt 

för tilltron till myndigheterna. 

 

 

Två förordningsändringar presenteras, den ena föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och den 

andra ”i september”. Svensk Live är positiv till bägge förordningsändringarna, men 

tidpunkten för den andra förordningsändringen måste preciseras så snart som möjligt för att 

höstens publikverksamheter ska kunna planeras.  

 

Förslagen och innehållet i promemorian 

Avsnitt 3.1 Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

Svensk Live tillstyrker förslaget om höjda deltagartak.  

Avsnitt 3.2 Sektionering möjliggör större allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar 

Svensk Live tillstyrker förslaget. Vi bedömer att förslaget kommer ha begränsad betydelse 

för våra medlemmar och deras konsert- festival- och föreställningsverksamhet utan främst 

vara till nytta för elitfotbollen och annan arenaidrott. Förslaget är dock i linje med våra 

tidigare önskemål om att anpassningar utifrån varje verksamhets olika förutsättningar och 

på så sätt bidrar förslaget till att förbättra till restriktionerna som enligt vår uppfattning 

skadades av den rigida hållningen när maximalt åtta åskådare tilläts på jättearenor. 

Avsnitt 3.6 Inte mer långtgående begränsningar än vad som är försvarligt 

Publikbegränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit 

extremt kraftiga åtgärder för att vara i fredstid och kommer säkert att noga analyseras i 

efterhand. Svensk Live anser att det för beslutsfattarnas trovärdighet är av största vikt att 

begränsningarna lyfts så snart som möjligt, 

Avsnitt 3.7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Svensk Live tillstyrker förslaget att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli. 



Avsnitt 4.1 Deltagartaken bör tas bort för allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar 

Svensk Live tillstyrker förslaget att deltagartaken för allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar tas bort så snart som möjligt att restriktionerna inte ska gälla längre 

än vad som är absolut nödvändigt. 

Avsnitt 4.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Svensk Live anser att det är av största vikt att bestämmelserna för nivå 1 delges så snart det 

är möjligt.  

 

Stockholm 2021-06-21 

SVENSK LIVE 

 

 

 
Joppe Pihlgren 
verksamhetsledare   

       
 

    
   

 


	Promemorian ”Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor” (S2021/05005)
	Inledning
	Svensk Live har följande synpunkter angående rubricerad promemoria:
	Avsnitt 3.1 Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
	Avsnitt 3.2 Sektionering möjliggör större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
	Avsnitt 3.6 Inte mer långtgående begränsningar än vad som är försvarligt
	Avsnitt 3.7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
	Avsnitt 4.1 Deltagartaken bör tas bort för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
	Avsnitt 4.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser



