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Remissvar gällande:
Promemorian Ändringar i begränsnings-förordningen
Sammanfattning
SES ser positivt på förslagna ändringar i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I stort medför dessa en mer träffsäker reglering som tar
hänsyn till att risken för smittspridningen varierar beroende på hur och var den allmänna
sammankomsten eller den offentliga tillställningen anordnas.
Vi är även positiva till förslaget om att ge en myndighet att föra en generell förteckning över alla
föreskrifter. Vi välkomnar ett nytt regelverk som är anpassat efter verksamheternas olika
förutsättningar, vilket vi under hela denna pandemi har förespråkat. Det är bra att det i förslaget tas
hänsyn till om arrangemanget anordnas inomhus, inomhus med sittande publik eller utomhus, trots
en fortsatt problematik inom begreppet ”inomhus”.
Vi vill även belysa vikten av att alla beslut bör omprövas kontinuerligt, att behovet av dialog och
snabba besked är stort och att den ekonomiska kompensation som finns idag är långt ifrån

tillräckliga.

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.
SES synpunkter
SES är positiva till förslaget om att ge en myndighet i uppdrag att föra en förteckning över de
föreskrifter som förvaltningsmyndigheter och kommuner har meddelat med stöd av bemyndiganden
i lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och redogöra detta samlat till regeringen.
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SES välkomnar förslaget om ett nytt regelverk med begränsningar av allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar som är anpassat efter verksamheternas olika förutsättningar att bedrivas på
ett smittskyddssäkert sätt bör införas så snart smittläget tillåter. Vi har under hela denna pandemi
förespråkat en individuell bedömning av arrangemang och att ett regelverk bör instiftas som
arrangemangen ska kunna förhålla sig till i utvärderingen av hur ett specifikt evenemang bör
hanteras och vilka restriktioner som bör beaktas.
• Utgå ifrån smittspridningsrisken – sätt inte maxtak
Alla eventuella begränsningar och restriktioner bör utgå ifrån smittspridningsrisken. SES anser att det
inte är rimligt med en långsiktig statisk reglering utan att den snarast möjligt bör ersättas av
evenemangsbaserade regler med ett dynamiskt antal tillåtna besökare på plats samtidigt. Ett antal
som grundas på anläggningens och evenemangets möjlighet att skapa säkra genomföranden.
Förslaget om att ta hänsyn till om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus, inomhus
med sittande publik eller utomhus är positivt och ger en signal om en förståelse för att varje
evenemang har olika förutsättningar. Det finns dock fortfarande en problematik inom begreppet
”inomhus”. Här kan det finnas anledning att titta på att dela in dessa i ytterligare begrepp för att inte
riskera en fortsatt snedvridning av arrangemang.
Det bör även tas i beaktande exempelvis när besökarna anländer/lämnar ett evenemang,
tidsintervall, hur besökarflödet ser ut inne på området och möjligheten för arrangören att påverka
detta, möjlighet att dela in ytan i delområden samt möjlighet till antalsbegränsning.
• Beslut bör omprövas kontinuerligt
SES är positiva till Folkhälsomyndighetens uppdrag att, utifrån det epidemiologiska läget samt ur ett
hälsofrämjande perspektiv, analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av
smittspridning av covid-19 under 2021 och som ska delredovisas till Regeringskansliet senast den
20:e varannan månad med start i januari 2021, eller mer frekvent vid behov utifrån myndighetens
bedömning av det epidemiologiska läget, så länge den tillfälliga covid-19-lagen gäller.
Vi har även i tidigare remissvar påtalat vikten av dialog och framförhållning för vår bransch. Att starta
upp från det läge som en stor del av våra medlemmar befinner sig i, där verksamheter har stått still
sedan mars 2020, kräver en startsträcka och planeringshorisont på upp emot 18 månader. Därför är
det av största vikt att branschen snabbt får ta del av denna analys och de beslut som fattas. Det är
dessutom av yttersta vikt att löpande överväga vilka alternativa åtgärder som skulle kunna
aktualiseras och att besluten därför bör omprövas mer frekvent än förslaget säger om varannan
månad, för att säkerställa att dessa inte gäller längre eller omfattar annat än det som är nödvändigt.
•

Dialog och snabba, tydliga besked

Behovet av rak kommunikation och dialog med beslutande myndigheter och politiker är
stort och nödvändigt för att få till mer träffsäkra restriktioner – såväl på nationell- som
regional nivå. Det är även av stor vikt att kommande beslut kommuniceras ut tydlig och
snabbt för att branschen ska hinna ställa om i tid.
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•

Ekonomisk kompensation

De föreslagna ändringarna i begränsningsförordningen innehåller inga bestämmelser om
ersättning till branschrelaterade företag som drabbas ekonomiskt på grund av föreslagna
eller tillkommande begränsningar. Detta bör ses över då de befintliga stöd som finns idag är
långt ifrån tillräckliga – om vi vill ha en evenemangsnäring och kunna SES i Sverige även i
framtiden.
Slutligen - 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
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