
M: Förslag ti l l utskottsinitiativ – Garantistöd inom kultur och idrott 

 

Pandemin har drabbat stora delar av samhället hårt. Inte minst har evenemang 

inom kultur och idrott, såsom konserter, lopp och matcher nästan helt upphört. 

Evenemangsarrangörer inom både kultur och idrott drabbas därför orimligt hårt. 

När pandemin är över är vi många som vill ha kvar utbudet av både kultur och 

idrott. Teater, musikaler, motionslopp, ungdomscuper och publikidrott. Det 

handlar om stora deltagararrangemang inom idrotten som exempelvis 

Vätternrundan, Göteborgsvarvet och Lidingöloppet. Men också om 

ungdomsarrangemang som exempelvis Gothia cup och Aroscupen, liksom 

publikidrotter som exempelvis fotboll och ishockey. Inom kulturområdet 

handlar det exempelvis om uppsättningar hos privata teatrar, större festivaler, 

konserter och mässor.  

 

Gemensamt för arrangörerna är att de har kostnader långt innan genomförandet 

som uppstår i planering och förberedelser av arrangemanget. Många av 

evenemangsarrangörerna har det redan väldigt tungt ekonomiskt då de inte fick 

genomföra sina olika arrangemang 2020. Utan vetskap om det nu är möjligt med 

hänsyn till smittspridningsläget att genomföra sina arrangemang under 2021 

kommer många därför inte ha möjlighet att planera och förbereda för att 

genomföra arrangemangen utan att ta en stor ekonomisk risk som kan sluta med 

konkurs. 

 

Sveriges vaccinsamordnare har sagt att vid midsommar bör alla som vill ha 

blivit vaccinerade. Det finns dock osäkerhet kring att tidplanen håller och att 

därmed begränsningar och inskränkningar skulle finns kvar längre, kanske under 

hela 2021. Det skulle medföra att många event under 2021 inte skulle komma att 

bli av. Den som planerar för ett evenemang tar därmed en betydande risk. 

Eftersom det ligger i hela samhällets intresse att livet kan återgå till det normala 

så snart smittspridningen är stoppad måste samhället i stort också vara med och 

dela på risken det innebär att planera för återstarten.  

 

Regeringens hittills presenterade stöd till kultur och idrott är välkommet men 

räcker inte till för att evenemangsarrangörerna ska kunna börja planera för sina 

arrangemang senare under året när stöden upphör. Beslut om kompletterande 

stöd för att kunna täcka kostnader som arrangörerna har i planeringsstadiet 

behöver därför fattas.  

 

Vi föreslår därför ett särskilt stöd till evenemangsarrangörer för arrangemang 

som ska äga rum från och med juni 2021, med villkor att arrangemanget också 

genomfördes 2019 samt för evenemang arrangerade av etablerade aktörer som 

har en historik av att genomföra liknande evenemang.  



Stödet bör utformas så att evenemang som behöver ställas in till följd av 

smittspridningen kompenseras för 70 % av de kostnader som man haft kopplat 

till evenemanget. Arrangörer som tar emot stöd av staten bör i så stor 

utsträckning som möjligt göra rätt för sig gentemot tredje person som köpt 

biljetter, löst deltagaravgifter och liknande för det fall evenemanget ställs in. När 

det gäller ersättning för lönekostnader inom ramen för stödet bör regeringen 

göra avgränsningar, exempelvis i form av ett lönetak, så inte skattebetalarna får 

betala för alltför höga löner genom krisstödet. 

 

För stödet anslås 3,5 miljarder kronor under 2021. Om vaccineringen och 

smittbekämpningen går som den ska kommer dock stödet inte behöva användas 

och dessa medel inte att behövas. Det behöver också sättas en nedre gräns för 

hur små arrangemang som ska omfattas av stödet. Stöd för kostnader enligt ovan 

bör innefatta en avräkning av andra erhållna stöd för motsvarande arrangemang. 

 

Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag på ett stöd 

som redogörs för ovan för att möjliggöra planering och förberedelse av kultur- 

och idrottsarrangemang från 1 juni 2021.  
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