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KOMPLETTERANDE REMISSYTTRANDE;
Promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19
(Ert diarienummer S2020/09963)
Visita gav den 4 januari 2021 in remissyttrande över rubricerad promemoria. Vi finner
angelägna skäl att härmed inkomma med komplettering till det ingivna yttrandet enligt
följande, eftersom vi har uppfattat allvarliga oklarheter i den föreslagna regleringen.
YTTRANDE
I promemorian föreslås att 6 kap. 1 § i förordningen om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska ha följande lydelse.
”Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller
upplåter en lokal eller ett annat utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan
liknande privat sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen eller utrymmet
till en sammankomst med högst åtta deltagare.”

Av promemorian (s. 18-20) framgår bl.a. följande. Exempel på sammankomster som
omfattas är fester med anledning av högtider eller födelsedagar och studentfester.
Huvudsyftet med sammankomsten är således det sociala umgänget. Det innebär att
bröllopsfester och dopfester omfattas, men inte vigsel- eller dopceremonier och
begravningar. Det är den som yrkesmässigt använder eller upplåter lokaler eller
andra utrymmen inomhus som har att se till att de inte används eller upplåts till en
tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst som har fler än åtta
deltagare. Bestämmelsen kan t.ex. omfatta verksamhet som bedrivs av aktiebolag,
handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar,
stiftelser och trossamfund, under förutsättning att den verksamhet som bedrivs är att
anse som yrkesmässig. Exempel på lokaler som kommer att omfattas av
deltagarbegränsningen är festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund,
gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler samt
lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer. En förutsättning är dock att
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lokalen används eller upplåts för en sådan privat sammankomst som avses i
bestämmelsen.
I promemorian (s. 20) noteras att det inte är ovanligt att privata sammankomster hålls
på restauranger och andra serveringsställen men att serveringsställen inte omfattas av
bemyndigandet i 11 § i förslaget till covid-19-lag och därför inte träffas av detta förslag
till begränsning i promemorian.
Visita anser att den föreslagna lydelsen av 6 kap. 1 § i den aktuella förordningen är
sådan att bestämmelsens räckvidd på flera sätt är oklar. Visita motsätter sig därför att
bestämmelsen införs i förordningen i föreslagen utformning.
Det framstår som oklart vad som i bestämmelsen närmare avses med ”använder eller
upplåter en lokal eller ett annat utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan
liknande privat sammankomst”. Fråga uppkommer i det sammanhanget exempelvis
om en konferens för ett företag eller en förening i en lokal som inte utgör del av
serveringsstället på exempelvis ett hotell eller en konferensanläggning faller in under
bestämmelsen och därmed skulle träffas av begränsningen till högst åtta deltagare.
Detta tycks inte vara avsikten eftersom det av promemorian framgår att bestämmelsen
är avsedd att träffa sådana sammankomster där det sociala umgänget är huvudsyftet
och snarast tycks ta sikte på olika typer av fester. Frågan är dock hur detta ska avgöras
och bedömas och otydlighet råder onekligen.
Visita noterar i detta sammanhang att även Lagrådet i sitt yttrande över
lagrådsremissen med förslag till covid-19-lag framhöll särskilt att det framstår som
oklart vad ”tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst” egentligen
omfattar. I lagrådsremissen (s. 45 och s. 97) angav regeringen att ”Regleringen bör
omfatta sociala arrangemang som är en del av enskilda personers umgängesliv. Det
kan t.ex. vara fråga om födelsedagsfester och studentfester. Regeringen anser att
uttrycken tillställning och någon annan liknande privat sammankomst bör användas i
lagtexten för att avse detta”. I propositionen med förslaget till covid-19-lag anges
(prop. 2020/21:79 s. 47) att ”Regleringen bör enligt regeringens mening omfatta
tillställningar och andra liknande privata sammankomster. Det valda uttrycket innebär
att t.ex. middagar, födelsedagsfester och studentfester kommer att omfattas”.
Visita ser det som orimligt att införa en reglering som är utformad så att den ens
riskerar att komma att uppfattas eller tolkas som att konferenser och liknande
sammankomster för exempelvis företag, föreningar eller andra sällskap med fler än
åtta deltagare inte skulle kunna genomföras under säkra och kontrollerade former på
hotell, konferensanläggningar och liknande. En sådan ordning skulle på ett
oacceptabelt sätt drabba företagen i en redan enormt hårt drabbad näring ytterligare.
Bestämmelsens avsedda räckvidd behöver därför förtydligas i förordningen.
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Av nu angivna skäl avstyrker Visita med kraft att 6 kap. 1 § i förordningen om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 genomförs i den
föreslagna lydelsen. För det fall en bestämmelse med liknande innebörd bedöms vara
nödvändig måste det klargöras mycket tydligt i förordningstexten att den inte omfattar
vare sig privata sammankomster på serveringsställen eller konferenser och liknande
privata arrangemang på hotell och konferensanläggningar.

Med vänlig hälsning

Jonas Siljhammar
VD
Stefan Lundin
Chefsjurist
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