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Enheten för folkhälsa och sjukvård  

 

Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och 

särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 

att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundet 

har getts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Lättade deltagarbegränsningar för 

sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för 

demonstrationer och mässor.  

De förslag på lättnader som presenteras är: 

- Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs. 

- Möjlighet att dela in lokaler, områden och utrymmen i sektioner så att deltagartaken gäller 

för varje sektion 

- Ett särskilt deltagartak för demonstrationer utomhus 

- Deltagarbegränsningar endast ska avse start och målområde vid motionslopp och liknande 

idrottstävlingar. 

- Mässor kommer inte omfattas av deltagartak 

- Förslag att de fasta deltagartaken tas bort för samtliga allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar liksom för platser för privata sammankomster.  

- Detta förslag är del i steg 2 i den av regeringen presenterade plan för anpassning och 

upphävning av Coovid-19 restriktioner.  

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 

Småföretagarnas Riksförbund ställer sig positiva till den föreslagna förändringen. Det är rimligt att 

restriktionerna lättas i takt med att vaccineringsprogrammet fortskrider och att smittalen sjunker. 

För många av de berörda företagen är det en stor lättnad att återigen se möjligheterna till att få 

igång sina verksamheter.  

Förbundet anser att det i likhet med införande av restriktioner, måste finnas en tydlig presenterad 

strategi för de konsekvenser en ur restriktionssynpunkt positiv förändring medför. Pandemin har 

pågått väldigt länge och många företagare har under denna period fått ställa om sina verksamheter 

och för många småföretagare har företagandet gått ut på att överleva krisen genom att lägga mycket 

tid på att hantera ansökningar till de stöd som etablerats i samband med restriktionerna. När dessa 

restriktioner nu lättas innebär detta även förändrade förutsättningar för kommande stödperiod Juli – 
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september. Det finns därmed en risk för felaktigt inlämnade beräkningsunderlag. Småföretagarnas 

Riksförbund saknar därför en konsekvensanalys på vilka eventuella buggar inom ramen för 

stödåtgärder som kan komma att påverka landets småföretagare.  

En exitstrategi behöver även den vara detaljerad och tydlig gentemot de aktörer som påverkas, även 

om påverkan är i en positiv riktning. Särskilt i de fall då det krävs en planering av att reducera 

behovet av krisstödsinsatser.  

Småföretagarnas Riksförbund föreslår att de myndigheter som tillhandahåller hantering av stöd även 

får lagligt utrymme och tydliga förordningsregler att i positiv bemärkelse tolka eventuellt felaktigt 

inlämnade beräkningar.  Vidare ser förbundet ett behov av en informationskampanj kring vad man 

som småföretagare bör tänka på när restriktionerna nu lättas.  

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt ansvarige Mattias 

Andersson varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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