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Yttrande över promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot 
att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

 

 

MAIS – Musikarrangörer i Samverkan är ett samarbetsorgan för tio rikstäckande förbund: 

Folk You, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Riksförbundet Arrangörer av Nutida 

Konstmusik (RANK), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Riksförbundet Visan i 

Sverige (RVS), Svensk Jazz, Svensk Live – unga arrangörsnätverket, Sveriges Orkester-

förbund och Sweden Festivals. Medlemsförbunden representerar närmare 120 000 

enskilda medlemmar och arrangerar årligen upp emot 10 000 konserter med levande 

musik inom de flesta genrer. 

 

Sammanfattning 

Musikarrangörer i Samverkan tillstyrker förslaget enligt 4.1 till del, men har synpunkter 

som behöver omhändertas för att lagstiftningen ska bli träffsäker, ändamålsenlig och 

förutsägbar i relation till övrig lagstiftning och rekommendationer. Musikarrangörer i 

Samverkan tillstyrker förslaget enligt 4.2. 

 

Synpunkter på förslagen 

4.1 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare 

Musikarrangörer i samverkan tillstyrker den del i förslaget som omfattar att allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer ska undantas från 

förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om 

förutsättningar skapas för deltagarna att hålla avstånd till varandra vid sammankomsten 

eller tillställningen.  

 

Däremot avstyrker Musikarrangörer i Samverkan den del i förslaget om att var och en av 

deltagarna ska anvisas sittplatser med minst två meters avstånd. I promemorian framgår  

 

 

 



 

 

 

 

att förslaget om två meters avstånd mellan individer utgår från rekommendationer kring  

avstånd mellan deltagare i körsång. Samtidigt anges att lämpligt avstånd är beroende av  

vilken aktivitet som avses. I Folkhälsomyndighetens Föreskrifter och allmänna råd om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37) anges under Allmänna 

råd till 3 § 1 lag (2020:527) följande: 

 

”Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms utifrån lokalens 

utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.  

Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.” 

 

För att lagstiftningen ska vara förutsägbar och ändamålsenlig anser därför 

Musikarrangörer i Samverkan att definitionen av ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd 

som minst en meters avstånd mellan sällskap ska gälla även för förslaget enligt 4.1.   

 

Vidare avstyrker Musikarrangörer i Samverkan den del i förslaget som behandlar ett 

statiskt maximalt antal deltagare oberoende av lokalens förutsättningar. Förutsatt att 

smittskyddssäkert avstånd mellan deltagare kan hållas bör inte lokalernas storlek vara ett 

hinder för ett högre deltagarantal.  

 

4.2 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen 

Musikarrangörer i Samverkan tillstyrker förslaget om att allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska undantas från förbudet mot att 

hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

 

Övrigt 

Musikarrangörer i Samverkan ser positivt på förslag gällande undantag från det tillfälliga 

förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i de fall där 

reglering kan minimera risken för smittspridning. Med anledning av att förslagen i 

promemorian inte behandlar reglering av konserter med stående publik efterfrågar 

Musikarrangörer i Samverkan att detta perspektiv omhändertas i kommande förslag för att 

inte begränsa den musikaliska mångfalden på basis av publiktradition.  


