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Inledning
Med anledning aD Svensk Live bereDs Gllfälle aD yDra sig över ovanstående promemoria vill vi anföra 
följande: 

Svensk Live representerar cirka 250 arrangörer av livemusik i Sverige. Sedan 11 mars 2020 har våra 
medlemmars verksamheter i huvudsak varit olagligförklarade, eSersom allmänna sammankomster varit 
förbjudna med en straffpåföljd av fängelse upp Gll max sex månader. Arrangörer av livemusik har lidit stor 
ekonomisk skada under pandemin, vilket är väl känt.  

Allmänt
Svensk Live ser posiGvt på nedstängningsstöd i form av eD förstärkt omställningsstöd där fasta kostnader 
ersäDs upp Gll 100 procent och framför allt där lönekostnader räknas som en fast kostnad. En nedstängd 
verksamhet saknar intäkter för aD finansiera de delar av lönekostnaderna som inte täcks av statligt 
korVdsstöd. 

Det är emellerGd av största vikt aD uDolkningen av begreppet ”nedstängning” blir tydlig och får en 
allmän acceptans. Det är orimligt om riksdag, regering och myndigheter ska kunna undvika ersäDa 
nedstängda verksamheter genom aD Gllåta eD mycket begränsat antal närvarande. En konsert som skulle 
bedrivits på en arena med plats för 50 000 personer är nedstängd även om åDa personer Gllåts närvara. 

Förslagen i promemorian

4.1 Införande av nedstängningsstöd
Svensk Live Gllstyrker förslaget i promemorian aD eD nedstängningsstöd i form av förstärkt 
omställningsstöd införs. Stödet måste dock inkludera alla av riksdag, regering och myndigheter beslutade 
verksamhetsbegränsningar med anledning av covid-19, oavseD om dessa skeD med stöd av 
pandemilagen eller ordningslagen. 

4.2 Vilka nedstängningar som omfattas
Svensk Live Gllstyrker promemorians grundprincip aD ersäDning ska utgå Gll företag som inte kan bedriva 
sin verksamhet i samma omfaDning som gällde Gdigare Gll följd av föreskriSer om förbud eller 
nedstängning som regeringen meddelat och som underställs riksdagen eller där beslut faDas av 
länsstyrelsen. 
Det tydligaste exempel på deDa som landet haS under pandemin är förbudet mot offentliga Gllställningar 
och sammankomster, som beslutades av regeringen med stöd av ordningslagen den 11 mars 2020 och 
som sedan skärpts i omgångar Gll en nu Gllåten deltagargräns på endast åDa personer. DeDa är givetvis 
en nedstängning och aD försöka undvika aD ersäDa drabbade verksamheter genom aD hänvisa Gll aD en 
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handfull personer kan delta i dessa skulle vara cyniskt mot de drabbade verksamheterna. I promemorian 
sägs också nedstängningsstödet endast ska omfaDa ”de mest ingripande besluten”, dit rimligtvis förbudet 
för offentliga Gllställningar med fängelse i straffskalan måste räknas. 

I promemorian görs en jämförelse med företag som drabbats av covid-19-restrikGoner men som inte ska 
omfaDas av nedstängningsstödet, eSersom ”de företagen har inte heller tvingats stänga ned utan 
har möjlighet att ställa om sin verksamhet till förutsättningarna som råder under pandemin”. 
Därmed definierar promemorian de företag som tvingat stänga ned sin verksamhet p g a förbudet mot 
offentliga Gllställningar som i högsta grad stödberäVgade eSersom intjänandemöjligheterna för dessa 
företag försvunnit, Gll skillnad mot de företag som kunnat driva verksamhet vidare, 

4.3 Huvudsaklig utformning av stödet
Svensk Live Gllstyrker aD referensperioden för stöd är motsvarande månad 2019, eSersom de 
verksamheter vi representerar varit nedstängda sedan mars 2020 och därför inte kan påvisa någon 
omsäDningsminskning mellan 2020 och 2021. 

4.4 Lönekostnader
Svensk Live är posiGv Gll promemorians förslag aD lönekostnader ska räknas som fasta kostnader och 
därmed vara stödberäVgade De verksamhetsnedstängningar som våra medlemmar drabbats av innebär 
aD intäkter saknats för aD finansiera de delar av lönekostnaderna som inte täcks av statligt korVdsstöd. 
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