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Remissvar 

Datum 2021-02-26 

Diarienummer 2021-18 

Remissvar avseende promemorian 

Ändringar i begränsningsförordningen 

(S2021/01524) 

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på 

promemorian Ändringar i begränsningsförordningen (S2021/01524). 

Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) delar regeringens oro för den fortsatt 

stora spridningen av det virus som orsakar covid-19 och instämmer självfallet i att 

hela samhället behöver hjälpas åt för att minska smittspridningen. Kulturanalys har 

därför förståelse för att regeringen vill vidta ytterligare åtgärder som under en 

begränsad tid kan användas i syfte att minska smittspridningen. Kulturanalys ser 

positivt på att förslagen i den aktuella promemorian förbättrar möjligheterna för 

konst- och kulturverksamheter att genomföras, förutsatt att genomförandet sker på 

ett smittsäkert sätt.  

Kulturanalys har i uppdrag att analysera och utvärdera effekterna av den 

genomförda kulturpolitiken i relation till de nationella kulturpolitiska målen. 

Kulturanalys vill i detta sammanhang hänvisa till myndighetens remissvar på 

regeringens promemoria om att begränsa antalet deltagare i allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar till 8 personer (Kulturanalys dnr 

2020-151), liksom till myndighetens remissvar på promemorian om förslag till 

Covid-19-lag (Kulturanalys dnr 2020-162). I dessa remissvar konstaterar 

Kulturanalys att kulturområdet drabbas särskilt hårt under pandemin då det är en 

ekonomiskt mycket utsatt verksamhet och att de ekonomiska resurserna redan 

innan pandemin var otillräckliga för kulturpolitisk måluppfyllelse. Det kommer att 

under lång tid framöver finnas anledning för regeringen att fortsatt överväga 

åtgärder för att så långt som möjligt bistå för att infrastrukturen för konst- och 

kulturverksamheter ska kunna bestå under och efter pandemin. Detta då såväl 

utövandet av som deltagandet i kultur finns inskrivet i de nationella kulturpolitiska 

målen. 

Med detta sagt, ser Kulturanalys positivt på den aktuella promemorians förslag att 

möjliggöra publik verksamhet vid museer och konsthallar genom att nämnda 

verksamheter inkluderas i förordningen (2021:8), och därmed, förutsatt att de 

uppfyller de krav som i förordningen uppställs avseende smittskyddsåtgärder, kan 
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öppna verksamheten för besökare (s. 14-15). Kulturanalys ser också positivt på 

förslaget om att ”ett nytt regelverk med begränsningar av allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar som är anpassat efter 

verksamheternas olika förutsättningar att bedrivas på ett smittskyddssäkert sätt bör 

införas så snart smittläget tillåter ” (s. 25). Även om smittspridningsläget just nu 

inte tillåter att antalet deltagare i verksamheter som omfattas av förordningen 

överskrider åtta personer – vilket får mycket negativa konsekvenser för majoriteten 

av konst- och kulturverksamheter – är det utmärkt att förslaget möjliggör 

kontextbundna och därmed mer träffsäkra bedömningar istället för den generella 

nedstängning som hittills blivit konsekvensen av gällande lag och förordning. 

Kulturanalys bedömer också att de förslag till en mer diversifierad 

bedömningsstruktur där tak för antal deltagare anpassas till huruvida den aktuella 

verksamheten genomförs utomhus eller inomhus med respektive utan anvisad 

sittplats (s. 26), skulle kunna underlätta för genomförandet av konst- och 

kulturverksamhet. För att erhålla dessa positiva effekter är det dock en 

förutsättning att de myndigheter som har föreskrifts- och tillsynsansvar har en 

mycket god kunskap om de specifika villkor som gäller för just konst- och 

kulturverksamheter.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av Tillförordnad myndighetschef  Jenny 

Johannisson. Kanslichef  Annika Högland har varit föredragande. 

Jenny Johannisson 

Tillförordnad myndighetschef  

Annika Högland 

Kanslichef  
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