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Yttrande avseende promemorian Covid-19-lag (S2020/09214) 

 Inledning 

Med anledning att Svensk Live beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående promemoria vill vi 
anföra följande: 

Svensk Live representerar cirka 250 arrangörer av livemusik i Sverige. Det stora flertalet av 
medlemmarna befinner sig inom det fria musiklivet där biljettintäkter och övrig försäljning är ett 
överlevnadsvillkor. Den kulturella och ekonomiska skada som har uppstått och kommer att uppstå 
vid inskränkningar och verksamhetsförbud kan bäst beskrivas som brutal. Det innebär att alla 
inskränkningar för de verksamheter vi representerar behöver följas av ekonomiskt stöd som 
kompenserar för den skada som uppstår på grund av begränsningarna.  

Allmänt 

Svensk Live tillstyrker förslaget om att inrätta en tillfällig covid-19-lag som på ett mer träffsäkert sätt 
leder till att begränsningar inte i onödan hindrar verksamheter som kan genomföras på ett ur 
smittskyddssynpunkt godtagbart sätt. Vi har förståelse för att regeringen och myndigheterna 
beslutar om olika inskränkningar i samhället för att motverka smittspridningen, men de 
inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheterna som begränsningarna av allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar innebär måste göras med försiktighet, eftersom 
inskränkningarna kan innebära näringsförbud för bl a arrangörer av offentliga tillställningar. 
Begränsningarna måste fortlöpande omprövas och ska upphävas så snart smittskyddsläget medger.  

Planeringshorisonten för svenska festivaler, konserter och turnéer är lång, med ledtider på ofta 6-12 
månader. Det är därför nödvändigt att förbud och begränsningar i verksamheten följs upp med 
konsekvensanalyser och planer för hur verksamheterna ska kunna återöppna och ta emot publiken 
på ett säkert sätt. Staten måste ta ansvar för de ekonomiska konsekvenserna av nedstängningar och 
ersättningar till drabbade arrangörer måste bygga på företagsekonomiska grunder, inte 
kulturpolitiska.  

 Förslagen i promemorian 

Avsnitt 5. Det bör införas en tillfällig covid-19-lag  

Svensk Live tillstyrker att det införs en tillfällig covid-19-lag som möjliggör mer träffsäkra åtgärder, 
utanför ordningslagen, för att motverka smittspridning. Med hänsyn till att lagen kan användas för 
att begränsa grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter vill Svensk Live betona vikten av att 
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åtgärderna måste vara proportionerliga och att det ska vara möjligt att förutse vilka restriktioner som 
kan komma att tillämpas.  

Avsnitt 7. Skyldighet att förebygga smittspridning  

Svensk Live har inga invändningar mot att lagen uttrycker att var och en har skyldighet medverka till 
att smittspridningen hindras. Det är dock viktigt att myndigheterna ger stöd och bra förutsättningar i 
det arbetet samt utfärdar tydliga råd till såväl arrangörer som deltagare.  

Avsnitt 8. Allmänna förutsättningar för begränsningar  

Svensk Lives ser det som centralt att de begränsningar som görs med stöd av lagen måste vara 
proportionerliga. Inga åtgärder ska kunna vidtas som inte är försvarliga.  

Avsnitt 9.1 / 9.2 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar / Platser för fritids- och 
kulturverksamhet  

Svensk Live är positiv till att lagen medger en flexibilitet när föreskrifter om smittskyddsåtgärder ska 
meddelas. Det är av oerhörd vikt att den nya lagen innebär att begränsningarna inte i onödan hindrar 
verksamheter som kan genomföras på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt. 

Varje lokal och arena är unik och medger olika förutsättningar för att ta emot publik. Det är därför 
rimligt att arrangören, som känner till de förhållanden som råder på platsen, får göra en bedömning 
av hur stor publik som kan tas emot på ett säkert sätt. Lagen borde mycket tydligare öppna för en 
sådan möjlighet.  

Vidare anser Svensk Live att det bör vara möjligt att, istället för maximalt antal deltagare, föreskriva 
en högsta andel av den totala publikkapaciteten som tillåts i samband med allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar.  

Svensk Live vill också påpeka att det är av mycket stor vikt att inga begränsningar görs på grund av 
brist på tillsynsresurser – i sådana fall måste i stället arrangörer åläggas egenkontroll, på samma sätt 
som andra verksamheter i samhället bedömts kunna utöva denna. 

 Avsnitt 9.8/9.9 Regionala föreskrifter/Geografisk inskränkning  

Svensk Live tillstyrker att det endast är regeringen eller myndighet som är bemyndigad av regeringen 
som ska få meddela föreskrifter som innebär att verksamheter stängs ner eller förbjuds.  

Avsnitt 9.10. Underställning till riksdagen  

Svensk Live delar uppfattningen att ingripande restriktioner av den karaktär som räknas upp i 
promemorian ska underställas riksdagens prövning. Det är viktigt att beslut som innebär långtgående 
inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter får en transparent och demokratisk prövning.  

Svensk Live anser dock att tidsfristen på en månad är för lång, och bör kortas till förslagsvis maximalt 
10 dagar. 

Avsnitt 10.1 Länsstyrelsen ska få besluta om begränsningar i enskilda fall  
 



Svensk Live tillstyrker att länsstyrelsen får besluta om begränsningar i enskilda fall, eftersom det kan 
öka träffsäkerheten i restriktionerna och möjliggöra att verksamheter som kan genomföras på ett 
smittsäkert sätt inte utsätts för onödiga restriktioner. Svensk Live vill dock att Länsstyrelsen även ska 
få möjlighet att upphäva begränsningar i enskilda fall. Arrangörer som blir föremål för en sådan 
begränsning måste ges tillfälle att yttra sig innan åtgärderna vidtas och det ska ske i samråd med den 
berörd verksamhet. 
 
Avsnitt 14.Överklagande  
 
Beslut enligt lagen kan få stora konsekvenser eftersom det berör grundläggande fri- och rättigheter. 
Svensk Live tillstyrker därför att myndigheternas beslut får överklagas till förvaltningsdomstol.  
 
Avsnitt 15. Tidsbegränsning av reglerna samt ikraftträdande- och övergångs-bestämmelser  
 
Eftersom lagen kommer att möjliggöra mycket ingripande åtgärder som innebär inskränkningar i 
grundläggande fri- och rättigheter bör den vara tidsbegränsad. Ett år är orimligt lång tid i 
sammanhanget och Svensk Live föreslår därför att lagen får en kortare giltighetstid och att den kan 
förlängas om behovet av dessa åtgärder kvarstår.  
 
Stockholm 2020-12-23 
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