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Remissvar från Svensk Live angående: Förbud mot a9 hålla allmänna sammankomster och 
offentliga ?llställningar med fler än å9a deltagare. Ju2020/04130 

Svensk Live bifaller förslaget om aD begränsa allmänna sammankomster och 
offentliga 7llställningar med fler än åDa deltagare med utgångspunkten (enligt 
underlaget) aD begränsningen inte ska gälla mer än fyra veckor. Skälet 7ll deDa är 
samma som anges i underlaget, d v s aD begränsa den snabba smiDspridningen i 
Sverige.  
Svensk Live bifaller också den text i underlaget där det anges aD begränsningen i 
ordningslagen inte ska gälla längre än nödvändigt.  

Svensk Live anser aD skrivningen i det nya förslaget är relevant och aD det är vik7gt 
aD undantaget om 300 personer bibehålls för aD underläDa en öppning i fram7den, 
så aD det inte behöver bli en ny process om deDa när (och vi vill understryka ordet 
när) det åter bedöms som läge aD öppna upp för allmänna sammankomster och 
publika evenemang i fram7den.  

Svensk Live vill också framföra synpunkter om hur det går aD se på fram7den i två 
punkter.  

1. Arrangörer arbetar med långa planeringshorisonter och ju större arrangemang 
ju längre är denna planeringshorisont. I det uppdrag som FHM fåD om aD se 
över hur det går aD öppna upp arrangemang på sikt deltar Svensk Live och 
andra organisa7oner. I det arbetet är det vik7gt aD – med hänsyn 7ll rådande 
smiDoläge – respek7ve arrangör får verktyg i form av krav och kriterier för aD 
genomföra arrangemang utan eD fast tak på antalet besökare, utan istället 
med hänsyn 7ll respek7ve arrangemangs och arrangemangsplats 
förutsäDningar (antal ingångar, toaleDer, in- och utpassering, kollek7vtrafik 
etc).  

2. De 7digare verksamhetsförbuden 7llsammans med den kommande 
förändringen i ordningslagen om åDa deltagare, slår ekonomiskt exempellöst  
hårt mot arrangörer. Med strängare förbud behöver arrangörer fortsaDa stöd.  

Stockholm den 19 november 2020  

Joppe Pihlgren 
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