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YTTRANDE     Dnr S2020/09963 
2021-01-04      
 
Socialdepartementet 
 
 

Yttrande gällande promemorian Särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
 
SES stöttar regeringens förslag om en tillfällig covid-19-lag som möjliggör mer träffsäkra åtgärder 
som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt 
säkert sätt. Grundläggande i allt framtida arbete bör vara att säkerställa att begränsningarna inte 
inskränker mer än nödvändigt, omprövas kontinuerligt och inte gäller längre än nödvändigt.  
 
Synpunkter 
SES anser att alla arrangemang ska bedömas och hanteras individuellt och att restriktioner ska 
anpassas efter respektive evenemangs förutsättningar.  

SES vill även här påtala vikten av att publikantalet bör hanteras dynamiskt. Antalet 
deltagare/publik/besökare 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 

 

Vi ser ett behov av en tydligare definition av begreppet deltagare. Även här bör det göras en 
individuell bedömning gällande varje specifikt evenemang och vilka som inkluderas i begreppet 
deltagare/publik/besökare.  

Dessutom bör det införas en obligatorisk samordning av nödvändiga funktioner/myndigheter (polis, 
sjukvård, kollektivtrafik/transport, länsstyrelse, region, kommun) inför ett genomförande för att 
säkerställa att alla perspektiv hörsammas. 

Det är av stor vikt att kontinuerligt utvärdera rådande restriktioner i relation till för tillfället rådande 
smittspridning. Dessa avstämningar bör inkludera bl a FHM, Länstyrelsen och branschaktörer och 
organisationer för att få en relevant bild av nuläget.  

Det är av stor vikt att säkerställa att alla tillsyns- och tillståndsgivande myndigheter/regioner har 
relevant kunskap och förståelse för alla olika typer av arrangemang för att få en så rättvis bedömning 
som möjligt.  
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För att underlätta för våra verksamheter i sin planering välkomnar vi att en kontinuerlig dialog 
upprättas för att alla ska vara uppdaterade med aktuell information om rådande läge och hur man 
ser på situationen framåt. Det är av stor vikt för våra medlemsföretag att veta vilka förutsättningar 
och krav som kommer att gälla för att planera och möjliggöra en snabb och smidig omstart. 

Grundläggande i allt framtida arbete bör vara att säkerställa att begränsningarna inte inskränker mer 
än nödvändigt, omprövas kontinuerligt och inte gäller längre än nödvändigt. 
 
För medlemmar i SES – Sponsrings & Eventsverige 
 
NIKLAS SÖDERBERG 
Verksamhetschef SES | niklas@ses.se | 0702-082805 | www.ses.se 
Fleminggatan 18 | 112 26 Stockholm | Box 12122 | 102 24 Stockholm  
 
 
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.  
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