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Publikgräns på 50 personer vid allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar
De restriktioner som införts för att minska smittspridningen i samband med
coronapandemin har drabbat den svenska besöksnäringen hårt och i praktiken gett
delar av näringen näringsförbud. Över hälften av medarbetarna inom näringen är
berörda genom att de förlorat sitt arbete, varslats eller permitterats.
Den av många emotsedda successiva uppluckringen av de inhemska
smittskyddsåtgärderna har avstannat och istället införs nu lokala restriktioner från
såväl statligt håll som från länsstyrelser. Vad avser de sistnämnda gäller dessa
främst att publikgränsen på max 50 personer vid allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar kvarstår även efter den 1 november.
Detaljerna i länsstyrelsernas beslut skiljer sig dock åt mellan olika län. I Uppsala,
Skåne, Östergötlands, Blekinge och Västra Götalands län omfattar den fortsatta
begränsningen till 50 deltagare även allmänna sammankomster och offentliga
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tillställningar som hålls på serveringsställen. Det innebär att till exempel konserter
eller krogshower som anordnas på ett serveringsställe i dessa län har ett publiktak
på 50 personer från och med den 1 november. Således är man i dessa län tillbaka i
den orimliga situation som rådde före den 8 oktober där en restaurang som, på ett
smittspridningssäkert sätt, kan servera till exempel 400 gäster endast får ta emot
50 personer om en artist skulle stå för middagsunderhållningen.
I Stockholms län gäller länsstyrelsens beslut däremot inte något begränsande av
deltagarantalet vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar på
sådana serveringsställen i länet som omfattas av lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Detta innebär att olika typer av
krogshower och liknande på serveringsställen i Stockholms län kan genomföras,
vilket självklart bidrar till att rädda jobb och företag och underlättar för en näring
som är i djup kris.
Stockholms län återgår således inte till den orimliga situation som beskrivs ovan
och som regeringen åtgärdat genom att man gjorde det tillåtet att genomföra
arrangemang som krogshower, konserter och andra typer av uppträdanden på
serveringsställen utan att det finns någon generell begränsning vad avser tillåtet
antalet deltagare. Länsstyrelsen i Stockholm visar genom detta en stor förståelse
för besöksnäringens situation och dessutom för vilken betydelse näringen har för
jobb, företag och tillväxt i länet. Länsstyrelsen i Stockholm uttrycker i sitt beslut
att den, i likhet med smittskyddsläkaren, inte finner anledning att för närvarande
införa en begränsning som rör allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Vid den bedömningen anger
länsstyrelsen att den särskilt beaktat att dessa serveringsställen omfattas av
nämnda lag.
Det är en självklarhet att människors hälsa går först och att kampen mot
smittspridningen är prioriterad. Men detta arbete underlättas inte av att man på
länsnivå återinför bestämmelser som regeringen tydligt utpekat som orimliga.
Serveringsställen är miljöer som omfattas av krav på särskilda smittskyddsåtgärder
och måste därmed kunna undantas från begränsningen snarast möjligt. Vi anser
därför att alla länsstyrelser som har infört eller kommer att införa publiktak vid
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska undanta
serveringsställen från begränsningen på det sätt som Länsstyrelsen i Stockholm
har gjort.
Med vänlig hälsning

Jonas Siljhammar
VD Visita
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