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Remissyttrande – Förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster eller offentliga tillställningar med fler 
än åtta deltagare  

 
Företagarna har getts möjlighet att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget och önskar 
framhålla följande. 
 
Förslaget i korthet 
 
Förslaget i promemorian innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantaget för sittande publik med maximalt 
300 deltagare ska behållas. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och 
tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Förordningsändringen föreslås träda i kraft 
den 24 november 2020 och gälla till den 22 december 2020.  
 
Bakgrund 
 
Att förhindra större folksamlingar utan tillräckligt avstånd mellan enskilda individer är en av de 
absolut viktigaste åtgärderna för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. 
Sedan förekomsten av viruset blev känt i Sverige har landets företag vidtagit kraftiga åtgärder för 
att hindra smittspridningen, för att så långt det är möjligt säkerställa att kunder och gäster håller 
tillräckligt stort avstånd.  
 
Samtidigt har stora delar av det svenska näringslivet drabbats hårt ekonomiskt av de restriktioner 
som stat och myndigheter har infört för att minska smittspridningen. Det gäller särskilt de 
verksamheter som lyder under ordningslagen och som sedan den 29 mars omfattats av förbudet 
mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.  
 
En ytterligare begränsning med högst åtta deltagare kommer leda till fortsatt ödesdigra 
konsekvenser för ett redan nedbrutet näringsliv. Den optimism och framtidstro som trots allt 
fanns bland företagare under våren börjar nu helt försvinna och uppgivenheten är stor. För 
företag vars verksamhet omfattas av ordningslagen och som nu får en begräsning på högst åtta 
deltagare blir det mer eller mindre omöjligt att kunna bedriva sin verksamhet. 
 
Flera av regeringens tidigare stöd till företag relaterade till covid-19-pandemin har varit behäftade 
med krångel och svårtolkade, administrativt betungande regler, vilket gjort att de inte kunnat 
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nyttjas i den grad som regeringen avsett. Det gäller bland annat omställningsstödet, hyresstödet 
och företagsakuten. Mängder av företag väntar fortfarande på besked om godkännande och 
utbetalning av stöd för korttidspermittering. I många fall har regering och myndigheter varit 
otydliga och gjort förändringar av stödens villkor i efterhand. 
 
Företagarnas synpunkter på rubricerat förslag 
 
Förslaget innebär ytterligare en kraftig begränsning i näringsfriheten, mötesfriheten och 
demonstrationsfriheten vilka är centrala företeelser i en demokratisk rättsstat. Därför är det 
fundamentalt att regeringen inte inför begränsningar i större utsträckning än vad som är absolut 
nödvändigt för att vårdsektorn ska kunna hantera nya fall av covid-19. 
 
Förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har lidit av en brist 
på träffsäkerhet. Företagarna har sedan förbudet infördes lyft fram flera exempel på 
verksamheter som lyder under ordningslagen och därmed omfattas av förbudet – samtidigt som 
andra tillsynes liknande verksamheter inte har omfattats. Med det rubricerade förslaget kommer 
även en marknad utomhus, med tillräckligt avstånd mellan besökarna, vara begränsat till 
maximalt åtta deltagare. Samtidigt kommer ett idrottsevenemang inomhus med sittande 
deltagare vara tillåtet för 300 deltagare, även om detta i flertalet regioner har sänkts till 50 
deltagare.  
 
Företagarna anser att eventuella restriktioner för att minska smittspridningen i högre 
utsträckning behöver ta hänsyn till vilken typ av yta eller lokal det rör sig om och i hur hög 
utsträckning arrangörer kan upprätthålla tillräckligt långt avstånd mellan besökarna. De 
restriktioner som regeringen infört under pandemin har lidit av en stor brist på just detta vilket 
bland många företagare har upplevts som ologiska och diskriminerande gränsdragningar. 
 
Till detta vill Företagarna påpeka att promemorians konsekvensutredning ej på ett tillräckligt sätt 
beskriver hur de föreslagna åtgärderna kommer påverka de berörda företagen, hur många företag 
som beräknas omfattas av förändringarna och vad det kommer få för ekonomiska konsekvenser.  
 
Skulle det rubricerade förslaget genomföras är det helt avgörande att regeringen skyndsamt 
klargör hur företag vars verksamheter ytterligare begränsas av de skärpta reglerna ska 
kompenseras. Stödåtgärderna måste vara enkelt utformade så att medel snabbt kan betalas 
ut. Sedan det virus som orsakar covid-19 började spridas har det enligt Företagarna saknats en 
åtgärdsplan från regeringen som näringslivet kan förhålla sig till, där det tydligt framgår att vid 
smittspridningsnivån x sätts åtgärden y in och då kommer också stödåtgärd z att presenteras. 
 
Företagarna fortsätter gärna att bistå regering och myndigheter i detta arbete med konstruktiva 
förslag på hur stöden kan utformas. 
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