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    Diarienummer 01435-2021 

YBrande om Folkhälsomyndighetens förslag Dll föreskriEer om ändring 
i Folkhälsomyndighetens föreskriEer och allmänna råd (HSLF-FS 
2021:2) 

Inledning 

Med anledning aB Svensk Live bereBs Dllfälle aB yBra sig över ovanstående 
remissyBrande vill vi anföra följande: 

Svensk Live representerar mer än 250 arrangörer av livemusik i Sverige. Dessa har 
under pandemin Dll stor del varit förhindrade aB bedriva sin verksamhet p g a 
lagsDEning och rekommendaDoner. Våra medlemmar har undantagslöst haE stor 
förståelse för den rådande situaDonen och ställt in eller flyBat tusentals 
evenemang sedan mars 2020. På motsvarande säB förutsäBer vi nu aB 
Folkhälsomyndigheten bistår arrangörerna i aB kunna planera för återöppnande 
och aB deBa kommer Dll uBryck i myndighetens remissvar Dll regeringen. 

Allmänt om Folkhälsomyndighetens remissvar 

Från Svensk Lives sida är behovet av eB höjt publiktak Dll 500 personer fr o m 17 
maj mycket begränsat så länge som det, enligt Folkhälsomyndighetens förslag, 
förutsäBer en arenakapacitet på mer än 5 000 befintliga siBplatser. Vi ser det mer 
som aB myndigheten tagit fasta på aB viss arenaidroB ska kunna få öppna i 
begränsad skala även vid hög smiBspridning. Denna ”EliYotbollsregel” är fullt 
förståelig, eEersom den Ddigare maxbegränsningen på åBa åskådare på arenor för 
Dotusentals personer måste blivit allt svårare aB moDvera.  

Kulturen berörs knappast av läBnaderna. För aB kulturevenemang ska kunna 
besökas av 500 personer skulle det alltså behövas konsertarenor, uteteatrar etc 
med en kapacitet på över 5 000 fasta siBplatser och sådana existerar i mycket liten 
utsträckning i Sverige. 

De föreslagna ändringarna 

Allmänna sammankomster och offentliga ;llställningar. Vid den pressinformaDon 
där regeringen den 30 april presenterade sin remiss där det föreslås aB det åter 
skulle vara Dllåtet aB arrangera utomhusevenemang för upp Dll 500 personer, givet 
aB smiBspridning och vårdläge Dllåter deBa, sades uBryckligen aB förslaget gäller 
”kultur- och sportevenemang som hålls utomhus och har anvisade platser”. 
”Bedömningen är aB om man siBer utomhus så är det mindre risk för 
smiBspridning, så länge det är möjligt aB hålla avstånd och använda anvisade 
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siBplatser”, sade kulturminister Amanda Lind. Förslaget exemplifierades med 
fotbollsmatcher, utomhusteatrar och konserter. 

I siB remissvar avseende allmänna sammankomster och offentliga Dllställningar 
med anvisad plats utomhus föreslår Folkhälsomyndigheten, förutom aB sällskap 
ska kunna hålla eB avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från 
andra sällskap och aB antalet i eB sällskap inte ska vara mer än fyra, aB antalet 
besökare som samDdigt besöker Dllställningen får vara högst 10 procent av den 
publikkapacitet som ryms på de permanenta siBplatserna. Med den sistnämnda 
begränsningen diskvalificerar myndigheten merparten av de kulturevenemang som 
kan komma ifråga för höjd publikgräns, helt emot de intenDoner regeringen 
presenterade när remissen offentliggjordes. 

På flera ställen i landet planeras nu för aB i sommar kunna genomföra småskalig 
konsertverksamhet för i första hand upp Dll 500 personer. Det handlar om tydligt 
avgränsade och läB överskådliga konsertmiljöer; ibland befintliga mindre 
konsertarenor och ibland Dllfälligt uppbyggda spelplatser med inhyrda 
läktarsekDoner. Men uDfrån Folkhälsomyndighetens förslag skulle dessa 
verksamheter vara fortsaB oDllåtna. Vi ser inget skäl Dll varför dessa verksamheter 
ska åläggas en restrikDon på restrikDonen, som innebär aB de endast kan 
genomföras i landets större fotbollsarenor.  

I myndighetens konsekvensanalys sägs ”AB begränsningen baseras på de 
permanenta siBplatserna innebär aB Dllfälliga siBplatser inte kan räknas in”. Varför 
så anges inte, och vi förmodar därför aB myndigheten även här utgåB från 
eliYotbollen. Om de anvisade siBplatserna vid en konsert eller teaterföreställning 
är ”permanenta” eller exempelvis eB inhyrt läktarsystem borde ur smiBsynpunkt 
inte spela någon roll, så länge som platser anvisas eEer myndighetens anvisningar 
och spelplatsen förhindrar aB obehöriga Dllskansa ansar sig Dllträde. 

Arrangörerna är fullt medvetna i sin profession vilka skydds- och 
informaDonsinsatser som måste Dll kring evenemangen och kostnaderna för dessa, 
något som också sammanfaBas på eB förtjänsYullt säB i Folkhälsomyndighetens 
konsekvensanalys. 

Datum för föreskri>ernas ikra>trädande. FöreskriEerna föreslås träda i kraE 17 
maj 2021, beroende av hur smiBläget förändrats fram Dll dess. För Svensk Lives del 
är deBa datum mindre vikDgt, jämfört med möjligheten för kulturarrangörer aB 
planera och i relaDv närDd kunna genomföra utomhusarrangemang för siBande 
publik med anvisade platser utan restrikDoner på restrikDonerna, d v s aB nio av 
Do siBplatser ska stå tomma och aB de anvisade siBplatserna ska vara ”befintliga” 

Övriga synpunkter från Svensk Live. I Folkhälsomyndighetens konsekvensanalys 
finns en ny sammanställning av deltagarbegränsningar för olika evenemangsplatser 
uDfrån hur smiBläget förändras, något som mäts i tre steg. I den nya 
sammanställningen har kategorin ”utomhus siBande” Dllkommit, med max 500 
deltagare vid en smiBspridning i Steg 1 och 3000 i Steg 2. Inget antal anges för Steg 
3, men vi utgår från aB ”Inget tak” gäller här precis som för övriga kategorier. 

För våra medlemmar är det angeläget aB kunna bedöma när det Dllåtna 
deltagarantalen kan träda in uDfrån epidemiologisk situaDon och vaccinaDonsläge.  



De tre olika stegen i smiBspridningen definieras av subjekDva uBryck som ”hårt 
belastad sjukvård”, ”relaDvt låg nivå”, ”mycket låg nivå” etc. 

För aB arrangörer, regionala myndigheter och allmänhet bäBre ska kunna förstå 
när nya steg kan vara aktuella bör definiDonerna av varje steg förtydligas. Utan aB 
vara epidemiologer kan vi föreställa oss aB exempelvis med incidens, beläggning 
på IVA och vaccinaDonsläge skulle kunna ligga Dll grund för en transparent 
kommunikaDon kring vad som definierar de olika stegen. 

Stockholm 2021-05-06 

SVENSK LIVE 

Joppe Pihlgren 

verksamhetsledare 


