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Folkhälsomyndigheten

Remissyttrande gällande Förslag till föreskrifter om ändring i
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Sammanfattning
SES har förståelse för att det vidtas fortsatta restriktioner i syfte att minska risken för smittspridning i
de aktuella verksamheterna. Det är positivt att Folkhälsomyndigheten i förslaget visar att man tar
hänsyn till olika verksamheters olika förutsättningar där begränsningarna inte inskränker mer än
nödvändigt och inte består över tid längre än nödvändigt.
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 samt åkeri och
transportbranschen. Organisationen startades som förening 1986 och har idag runt 250
medlemsföretag där samtliga delar av branschen finns representerade såsom köpare, byråer,
rättighetsinnehavare, arrangörer, anläggningar, evenemang, arenor, konsulter, destinationer och
leverantörer.
Synpunkter
SES är positiva till och välkomnar de föreslagna ändringarna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19. Det är positivt att Folkhälsomyndigheten i förslaget visar att man tar hänsyn till olika
verksamheters olika förutsättningar där begränsningarna inte inskränker mer än nödvändigt och inte
består över tid längre än nödvändigt.
SES önskar dock betona att en nödvändig åtgärd vid framtagandet och utvecklandet av
Folkhälsomyndighetens smittskyddskrav gällande mässor är att detta sker i en nära och konstruktiv
dialog mellan representanter för mässbranschen och Folkhälsomyndigheten.
Att deltagartaken föreslås tas bort för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i nivå 1
är ett tecken på att SES tidigare inspel om verksamheters olika förutsättningar tagits i beaktande. Det
är positivt att om behov av vissa särskilda regleringar kvarstår - avgörs dessa utifrån vilka
förutsättningar respektive evenemang har att skapa säkra genomföranden utifrån ett
smittskyddsperspektiv och inte ett generellt tak som slår olika.
SES har inget att kommentera på konsekvensutredningen.
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