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Remissyttrande om promemoria Lättnader i 
deltagarbegränsningarna för platser för privata 
sammankomster 
 

Företagarna har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerad promemoria och önskar framhålla 
följande. 

I promemorian föreslås att den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt 
använder eller upplåter en lokal inomhus för en privat sammankomst endast får göra detta om 
deltagarantalet är maximalt 50 personer – att jämföra med dagens regelverk om maximalt åtta 
personer. Varje deltagare inom varje avgränsat utrymme inomhus ska kunna disponera minst tio 
kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Regelverket ska börja gälla från och med den 1 juli 2021 och 
motiveras med en minskad smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. 

Företagarna tillstyrker förslaget om att höja deltagarantalet för privata sammankomster från åtta till 
50 personer. För de företag som ägnar sig åt kommersiell uthyrning av till exempel möteslokaler 
kommer förändringen vara ett viktigt steg för att kunna återstarta verksamheten efter en lång tid av 
näringsförbud.  

Företagarna anser dock inte att promemorian på ett tillräckligt sätt motiverar varför 
deltagarbegränsningen för privata sammankomster ska vara maximalt 50 personer. Sverige befinner 
sig i ett läge där hälften av den vuxna befolkningen har fått minst en dos vaccin mot det virus som 
orsakar sjukdomen covid-19 och smittspridningen ligger på en relativt låg och minskande nivå. 
Företagarna välkomnar att regeringen har presenterat en plan för när restriktionerna, som för många 
företag innebär ett näringsförbud, ska avvecklas. Det är från Företagarnas sida helt avgörande att 
restriktioner som inskränker näringsfriheten inte ligger kvar längre än vad som är absolut nödvändigt. 
Om regeringen och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att lättnaderna kan genomföras i ett 
ännu tidigare skede bör så också ske. 

I promemorian skrivs att ”de begräsningar som föreslås bedöms vara nödvändiga med hänsyn till den 
pågående pandemin” men det hänvisas inte till något forskningsunderlag eller empiri som visar på 
vilket sätt det, med nuvarande nivå på smittspridningen, är motiverat att hålla kvar en begränsning på 
maximalt 50 deltagare inomhus för privata sammankomster från och med den 1 juli. Företagarna 
ställer sig därför frågande till rimligheten i denna åtgärd, särskilt då regeringen också har aviserat att 
det maximala deltagarantalet för sittande deltagare inomhus för allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar ska vara 300 från och med samma datum. 

En stor del av Sveriges företag och företagare har drabbats hårt av det senaste årets restriktioner och 
inskränkningar i näringsfriheten. Företagarna har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot flera av de 
deltagarbegränsningar som regeringen har infört, då vi menar att de har präglats av en brist på 
träffsäkerhet.  
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Det viktigaste under pandemin har hela tiden varit möjligheten att begränsa avståndet mellan 
besökare och säkerställa att arrangemang kan genomföras på ett smittsäkert sätt, oavsett antal 
deltagare. Promemorian tar dock inte hänsyn till storleken på lokalen där den privata 
sammankomsten sker, vilket enligt Företagarna kommer leda till att förslaget upplevs som ologiskt 
och bidrar till en fortsatt snedvridning av marknaden, till nackdel för de företag som är verksamma 
inom uthyrning av lokaler och områden för privata tillställningar och sammankomster.   
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