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Dnr 213-8606-2020

Länsstyrelsen i Uppsala län
Rättsenheten
751 86 Uppsala

Remissvar gällande Konsekvensutredning över föreskrifter om förbud mot
vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom Uppsala
län för att motverka spridning av det nya coronaviruset
Sammanfattning
SES anser att beslutet som Länsstyrelsen i Uppsala län fattat gällande införandet av lokalt förbud mot
vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid19 är motiverat pga hög smittspridning i regionen. Grundläggande i allt framtida arbete bör dock vara
att säkerställa att begränsningarna inte inskränker mer än nödvändigt, omprövas kontinuerligt och
inte gäller längre än nödvändigt.
Vi föreslår därför att det bör införas regelverk/rekommendationer som verkar för att alla
arrangemang ska bedömas och hanteras individuellt, att antalet deltagare/publik ska vara dynamiskt
och prövas individuellt. Vi föreslår lokala stimulansåtgärder för fortsatta regionala genomföranden,
understryker vikten av lokal dialog med de regionala aktörerna samt avslutningsvis - för folkhälsans
skull - hitta lösningar för genomföranden av motionslopp och breddidrott.
SES - Sponsrings & Eventsverige
SES är den samlande kraften bakom den dynamiska intresse- och upplevelseindustrin i Sverige. Våra
medlemmar och samarbetspartners planerar och genomför majoriteten av landets större
evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap och är en viktig motor i svenskt näringsliv och
bidrar dessutom till ökade intäkter för besöksnäringen, detaljhandeln, åkeri och transportbranschen.
Organisationen startades som förening 1986 och har idag runt 300 medlemsföretag där alla delar av
branschen finns representerade såsom köpare, byråer, rättighetsinnehavare, evenemang, mässor,
konsulter, destinationer och leverantörer.
Synpunkter
Med tanke på införandet av lokalt förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar innebär detta för många företag inom evenemangsnäringen i grunden ett
näringsförbud med små möjligheter till inkomstbringande verksamhet.
Med införandet av lokala restriktioner bör det därför ske ett lokalt samordnat arbete tillsammans
med myndigheter för att kunna genomföra smittskyddssäkrade evenemang i regionen. Detta är av
stor vikt då destinationer, ur ett turism-ekonomiskt perspektiv, förlorar både reella intäkter och
arbetstillfällen vid inställda evenemang.
Här nedan beskriver vi ett antal konkreta områden att arbeta med - på lokal och nationell nivå – för
att hitta lösningar för alternativa genomföranden trots pågående pandemi;
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•

Individuella bedömningar
SES föreslår förändringar i regelverk/rekommendationer, som verkar för att alla arrangemang
ska bedömas och hanteras individuellt. Det bör instiftas ett regelverk/checklista som alla
individuella arrangemang ska kunna förhålla sig till i utvärderingen av hur ett specifikt
evenemang bör hanteras. Dessutom införande av obligatorisk samordning av nödvändiga
funktioner/myndigheter (polis, sjukvård, kollektivtrafik/transport, länsstyrelse, region,
kommun) inför ett genomförande för att säkerställa att alla perspektiv hörsammas.

•

Dynamiskt antal
SES vill härmed påtala vikten av att maxtaket för publik bör omvandlas och istället hanteras
dynamiskt. Antalet deltagare/publik bör prövas individuellt och bestämmas utifrån kriterier
så som;
o sittande vs stående deltagande
o inomhus vs utomhus
o evenemangets karaktär
o lokalens/områdets förutsättningar och kapacitet
o geografiskt läge
o transport/kommunikationer
o under hur lång tid arrangemanget genomförs

•

Stimulerande lokala åtgärder
SES vill se stimulerande lokala åtgärder för att skapa bättre förutsättningar att kunna
genomföra evenemang trots publik- och deltagarbegränsningar. Att med lokala stödåtgärder
stimulera branschen genom att exempelvis ”köpa stolen” eller ”täcka upp för deltagaravgiften” ge möjligheten till att kunna fortsätta sina verksamheter enligt rådande
restriktioner och att stödåtgärderna istället täcker kostnader/inkomstbortfallet.

•

Lokal kommunikation
Till skillnad från många andra drabbade branscher är ledtiderna i vår bransch väldigt långa.
Att planera ett evenemang tar i genomsnitt 6-18 månader. Därför är det av största vikt att en
kontinuerlig dialog upprättas mellan Länsstyrelsen i Östergötland och regionens aktörer för
att utnyttja all kapacitet så effektivt som möjligt och möjliggöra en snabb och smidig omstart.

•

Främja folkhälsan
Motionsloppen och breddidrott i Sverige motiverar deltagare/utövare att träna och
motionera. Ur ett folkhälsoperspektiv är detta en mycket viktig infrastruktur och dessutom
betydelsefulla i arbetet att motverka psykisk ohälsa. Därför bör det vara angeläget att hitta
lösningar för genomföranden av motionslopp och breddidrott trots pågående pandemi.

Grundläggande i allt framtida arbete bör vara att säkerställa att begränsningarna inte inskränker mer
än nödvändigt, omprövas kontinuerligt och inte gäller längre än nödvändigt.
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