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Minnesanteckningar från sakråd om publikfrågor den 4 januari
2021, kl. 10.30-12.00, Skype-möte
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för
idrottsfrågorna Amanda Lind, höll den 4 januari 2021 ett tredje sakråd om
publikfrågor med anledning av covid19-pandemin. Dagens möte hade som
tema det pågående arbetet med covid19-lagen samt därtill kopplade
förordningar. Deltog gjorde även inrikesminister Mikael Damberg,
handläggare från Socialdepartementet och representant för
Folkhälsomyndigheten.
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inleder med att hälsa
välkommen och informera om läget angående arbetet med covid19-lagen.
Processen har påskyndats på grund av det allvarliga smittläget. Syftet med
dagens möte är att Socialdepartementet går igenom läget för förslag till
covid19-lag och förordningar samt den fortsatta processen och att ge
möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.
Inrikesminister Mikael Damberg betonar vikten av en nära dialog om
vägen framåt. I och med de påbörjade vaccinationerna och förhoppningsvis
ett annat smittspridningsläge framöver är det är viktigt att vara beredd och
planera för att sätta igång verksamhet igen.
Handläggare från Socialdepartementet redogör för innehållet i de två
förordningar som bygger på covid-19-lagen. Lagförslaget lämnas idag till
riksdagen, votering är på fredag och ikraftträdande planeras till den 10
januari. Promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 är ute på remiss t.o.m. kl. 12 imorgon den 5 januari.
(För mer detaljer, se Förslag om begränsningar och nedstängningar av
verksamheter skickas på remiss - Regeringen.se)

Nedan följer en sammanfattning av efterföljande diskussion.
Många deltagare avser att lämna synpunkter på den remitterade
promemorian.
Flera kommentarer rör frågan om varför regleringarna från ordningslagen
(1993:1617) angående allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
förs över utan förändringar till den nya covid-19-lagen. Till exempel kvarstår
begränsningarna om åtta personer och ingen bortre tidsgräns anges.
Deltagarna påpekar att kultur- och idrottsevenemang påverkas mycket hårt
av restriktionerna jämfört med andra sektorer som inte reglerats av
ordningslagen, och att det nya förslaget inte ger dem den flexibilitet och
framförhållning som önskas. Vikten av att restriktionerna regelbundet
utvärderas framhålls särskilt.
Handläggarna från Socialdepartementet förklarar att anledningen till att inga
förändringar görs i detta skede är det allvarliga smittläget, som både kräver
en snabb lagstiftningsprocess och fortsatt hårda restriktioner. Lagen tillåter
mer differentierade förordningar för olika verksamheter.
Inrikesministern kommenterar att regeringen tar inte lätt på att begränsa
enskildas rätt att samlas för sammankomster och tillställningar. Det förslag
som ligger på bordet innebär inte några förändringar just nu, men det
möjliggör förändringar framöver. Förslaget reglerar fler sektorer än tidigare.
Det möjliggör ett mer strukturerat arbete och att få till nya förordningar för
olika sektorer för att skapa flexibilitet. Regeringen vill dock inte ge signaler
att vi är i ett förbättrat smittläge nu, vilket kunde bli fallet ifall vi tar bort
åttapersoners-regeln. Utgångspunkten är reglerna inte ska gälla längre än vad
som är absolut nödvändigt och ska omprövas kontinuerligt.
Frågor om gränsdragning och tolkning tas upp av några deltagare, t.ex. när
det gäller undantag för samhällsviktig verksamhet. Myndigheten för
samhällsberedskap kan ge vägledning och tolkning görs av länsstyrelserna
som föreslås få tillsynsansvaret.
Många aktörer understryker behovet av löpande, transparent och tydlig
information och kommunikation från regeringen och
Folkhälsomyndigheten. För närvarande är en stor del av de berörda
sektorerna helt nedstängda, men för att så träffsäkert som möjligt kunna
planera för hösten behövs nära kontakter. Sakrådsformen nämns som en bra
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form för samtal, inte minst som underlag för att kunna föra information
vidare in i respektive organisations olika delar.
Mötet avslutas.
Deltagarlista

Fair Link
Folkets hus och parker
Föreningen Svenska Filmfestivaler
Höga Kusten Destinationsutveckling
Islamiska samarbetsrådet
Live Nation
Musikarrangörer I Samverkan (MAIS)
Riksförbundet Sveriges Museer
Riksidrottsförbundet
Riksteatern
Sponsrings & Eventsverige (SES)
Stockholm live
Stockholmsmarknad AB
Svensk Live
Svensk Scenkonst
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Nöjesparksföreningen
Svenska Orienteringsförbundet
Svenska Skidförbundet
Sveriges Biografägarförbund
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Kristna råd
Tickster
Visita
Folkhälsomyndigheten
Statsrådet Amanda Lind
Statsrådet Mikael Damberg
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