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Remissyttrande – Ändringar i det tillfälliga förbudet mot 
att hålla allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar 

 
I promemorian föreslås att förordningen om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inte ska gälla för 
vissa sammankomster och tillställningar med sittande deltagare, och inte heller för 
sammankomster och tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas 
av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Företagarna önskar 
framhålla följande synpunkter kring det som föreslås i promemorian. 
 
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 svenska 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. De stödpaket som regeringen har infört för att 
mildra de negativa ekonomiska effekterna har för många företag inte varit tillgängliga 
eller tillräckliga och flertalet av stödåtgärderna har tidsmässigt löpt ut. Samtidigt finns 
det ingen bortre gräns för de restriktioner som för många företag mer eller mindre 
innebär ett näringsförbud. 
 
Likt promemorian framför har förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare 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 och därmed kunnat ha fler än 50 
deltagare. Restauranger, köpcenter, campingar och djurparker har inte omfattats 
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samtidigt som marknader, mässor och nöjesparker har omfattats. För serveringsställen 
har gränsen för maximalt 50 deltagare gällt när en artist har spelat för gästerna, men 
utan något uppträdande finns det inga restriktioner i deltagarantal. Detta har bland 
många företagare upplevts som ologiska och diskriminerande gränsdragningar vilket har 
skapat en oförståelse för restriktionerna. Även representanter från Polismyndigheten, 
som ansvarar för att upprätthålla lagen, har i media beskrivit att förbudet ej är 
träffsäkert och skapar ologiska situationer i regeltillämpningen. 
 
Med detta som utgångspunkt tillstyrker Företagarna promemorians förslag och 
välkomnar att regeringen nu tar initiativ till åtgärder för att göra lagen mer träffsäker. De 
förslag till ändringar som promemorian föreslår är dock inte tillräckliga och för flera 
verksamheter - bland annat mässor, marknader och nöjesparker - innebär förslagen en 
fortsatt kraftig inskränkning.  
 
Företagarna anser att restriktionerna för att minska smittspridningen i högre grad 
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. 
Det finns enligt Företagarna anledning att ifrågasätta varför det endast är verksamheter 
med sittplatser som ska få lättnader i restriktionerna, då det borde vara fullt möjligt att 
upprätthålla tillräckligt avstånd även bland stående besökare inom till exempel de 
verksamheter som nämns ovan.  
 
Företagarna anser att regeringen skyndsamt behöver återkomma med besked om hur 
förutsättningarna kommer se ut även för övriga verksamheter de kommande månaderna, 
och vilka stödåtgärder som kan bli aktuella i det fall det inte sker någon förändring i 
lagens utformning. 
 
För de verksamheter som bedriver serveringsställen och/eller sammankomster och 
tillställningar med sittande deltagare - och därmed omfattas av förändringarna i 
promemorians förslag – är det också nödvändigt att förordningsändringarna träder i 
kraft tidigare än promemorians förslag om den 1 oktober. 
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