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1.1   Vilka justeringar har ni själva gjort och planerar att göra för att era 

evenemang ska vara säkra ur smittskyddssynpunkt? 
 
SES medlemskategorier är representerade till viss del i publikrådet genom;  
 

Sthlm LIVE 

Riksidrottsförbundet 

Ishockeyförbundet 

Skidförbundet 

Fotbollbollförbundet 

Live Nation 

Fairlink – företräder de stora mässarrangörerna Stockholmsmässan, Elmia, Svenska 
Mässan och Easyfairs Nordic 
 
… som alla har jobbat fram en plan för hur man ska kunna genomföra evenemang på 
ett ansvarsfullt sätt. 

 
 
 

1.2   Vilka är de stora utmaningarna? 
 
Det generellt satta maxtaket för publik bör omvandlas och hanteras dynamiskt och antalet bör 
prövas individuellt och bestämmas utifrån följande exempel-kriterier; 
 

- sittande vs stående deltagande 

- inomhus vs utomhus 

- deltagande-evenemang vs publik-evenemang vs mixat evenemang 

- lokalens/områdets förutsättningar 

- geografiskt läge 

- transport 

- tidsspann på genomförandet av evenemanget 
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2 Vilka konkreta förändringar i regelverk och rekommendationer föreslår ni 

för att förbättra möjligheten att genomföra evenemang? 
 

- Alla arrangemang måste bedömas och hanteras individuellt 

- Regelverk/checklista som alla individuella arrangemang ska kunna förhålla sig till  
för att beräkna hur många deltagare ett arrangemang kan ta emot 

- Samordning av berörda myndigheter och nödvändiga funktioner -  
både nationellt och regionalt – exempelvis; 
 

  - Polis 

  - Sjukvård 

  - Kollektivtrafik/transport 

  - Länsstyrelse 

  - Kommun 

 

 
3 Vilka andra förändringar eller insatser ser ni som kan underlätta er 

situation utan att öka risken för smittspridning? 
 

- Stimulerande åtgärder för att kunna genomföra evenemang trots publik- och 
deltagarbegränsningar. Att en viss del av stödet under 2021 går till att stimulera 
genomföranden trots rådande restriktioner - genom exempelvis ”köpa stolen” eller 
”täcka upp deltagaravgift” för att stimulera branschen att kunna fortsätta sina 
verksamheter och täcka kostnader/inkomstbortfallet. 
 
- Omgående förlänga stödåtgärder under hela 2021 - korttidsarbete och 
omställningsstöd 

- Handläggningstid och utbetalning av redan beslutade och kommande stödpengar 
hanteras skyndsamt 

- Riktade specifika stöd till de mest utsatta branscherna måste tas fram och 
godkännas i ett längre perspektiv 
 
- Löpande dialog tillsammans med regering och Folkhälsomyndigheten för att framåt 
kunna skjuta över ansvaret till arrangörerna för att genomföra smittskyddade 
arrangemang efter satta och kommunicerade riktlinjer 

- Kommunikation! Viktigt att vi får veta ATT det planeras åtgärder - inte så viktigt att 
veta exakt hur fördelningen ser ut 


