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Socialdepartementet

Remissyttrande gällande Lättade deltagarbegränsningar för
sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda
bestämmelser för demonstrationer och mässor
Sammanfattning

SES har förståelse för att det vidtas fortsatta restriktioner i syfte att minska risken för smittspridning i
de aktuella verksamheterna. Det är dock av största vikt att man i den processen tar hänsyn till olika
verksamheters olika förutsättningar och att det skapas regelverk där begränsningarna inte inskränker
mer än nödvändigt, att de omprövas kontinuerligt och att de inte består över tid längre än
nödvändigt. SES anser att promemorian Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och
tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor har tagit
fasta på detta, bl a i och med förslagen om att mässor inte längre ska regleras som offentliga
tillställningar i begränsningsförordningen utan att mässverksamheter ska regleras särskilt samt att
införa möjlighet till sektionering där möjlighet finns, vilket medför att SES ställer sig positiva till
förslagen i ovan promemoria.

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 nya deltagartaken för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar. Förslaget om sektionering är en viktig komponent som möjliggör för många
av våra medlemsföretag att äntligen kunna starta upp sina verksamheter igen.
Det är även positivt att begränsningarna av antalet idrottsutövare vid motionslopp och liknande
idrottstävlingar endast ska gälla i start- och målområdet, och inte i tävlingsområdet som det gör nu,
samt att bestämmelsen ska utvidgas till att omfatta även andra idrottstävlingar utomhus i vilka
allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i skog, på väg eller i eller på
vatten.
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SES välkomnar förslaget om ett nytt regelverk för mässor och därmed ”bedöma mässorna efter deras
unika förutsättningar att skapa smittskyddsäkra miljöer. Det är ett stort steg i rätt riktning och vi
ställer oss positiva till de ändringar som föreslås i promemorian avseende mässor.
SES önskar dock betona att en nödvändig åtgärd vid framtagandet och utvecklandet av
Folkhälsomyndighetens smittskyddskrav är att detta sker i en nära och konstruktiv dialog mellan
representanter för mässbranschen och Folkhälsomyndigheten.
Det är även av största vikt att det sätts upp tydliga direktiv och rutiner för hur dialogen och
samarbetet mellan arrangör, Länsstyrelsen och Polismyndigheten ska ske för att undvika onödig
administration och utdragna beslutsprocesser.
Att deltagartaken föreslås tas bort för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i nivå 1
är ännu 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.
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