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Remissvar på promemorian ”Ändringar i det tillfälliga 
förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar” 

 

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd har medlemmar som driver 

sjukvård, rehab, socialt arbete, arbetsintegrerande sociala företag, kvinno- och 

tjejjourer, verksamheter för personer med funktionsvariationer m.m. 

Forum – idéburna organisationer med social inriktning är en 

intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar 

civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forums 

medlemsorganisationer har ca 3000 lokala aktörer och 6,5 miljoner individuella 

medlemmar. 

Branschorganisationen Giva Sverige arbetar för etisk, transparent och 

professionell insamling av gåvor. Medlemsorganisationerna samlar totalt in ca 9 

miljarder kronor årligen från allmänhet, näringsliv, organisationer och stiftelser. 

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), är en partipolitiskt och 

religiöst obunden samarbetsorganisation för svenska ungdomsorganisationer. 

LSU utvecklar unga ledare och deras organisationer samt arbetar för att 

förbättra ungdomsorganisationers villkor i Sverige och världen. Medlemmar i 

LSU är 83 ungdomsorganisationer.  
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Sammanfattning 

Covid-19 har inneburit djupa påfrestningar på hela vårt samhälle sedan dess 

utbrott. För att motverka spridningen och lindra dess effekter har regeringen 

vidtagit flera viktiga åtgärder på olika nivåer och med olika målsättning, 

däribland aktuell förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar på fler än 50 personer. Undertecknade tycker i sak 

att promemorians resonemang är goda och att det är bra att regeringen nu 

föreslår en förändring av förordningen som innebär att kultur- och 

idrottssektorn får ökat utrymme att verka inom de säkerhetsföreskrifter som 

anges. Det är ett välkommet och viktigt besked.  

Sedan tidigare har regeringen därtill sjösatt en rad ekonomiska stödpaket till 

utsatta branscher och företag, så också till kulturen och idrotten. Den 20 mars i 

år lanserades bland annat ett stödpaket till idrotten och kulturen på 1 miljard 

kronor och den 21 augusti annonserades ett ytterligare stöd på 1,5 miljard 

kronor. Stödpaketen möjliggör för vitala samhällsaktörer att fortsatta existera 

och verka trots hårda restriktioner.  

Vi som står bakom detta remissvar vill samtidigt understryka vikten av att 

regeringen inte förbiser den palett av organisationer som utgör svenskt 

civilsamhälle i dessa processer och stödåtgärder. Fokus är på idrott och kultur, 

men det finns en stor och viktig mängd aktörer som inte kan sorteras in i dessa 

mer synliga delar av civilsamhället. Vi anser att regeringen i såväl utformningen 

av det ekonomiska stödet som förslagen i denna promemoria misslyckas med 

att fånga den bredd av organisationer, aktiviteter och verksamheter som ryms 

inom civilsamhället.   

Vi anser att det är hög tid att regeringen nu agerar för att skyndsamt inkludera 

även de perspektiv och behov som präglar våra medlemsorganisationer, 

däribland sociala mötesplatsverksamheter, ungdoms-, bistånds- och 

intresseorganisationer. Vi har under året bistått regeringen med underlag som 

beskriver våra utmaningar samt medverkat i dialogmöten där vi presenterat 

förslag till lösningar (se bilagor). Det är därför anmärkningsvärt att inte någon 

av våra organisationer tillfrågats att ingå i remitteringen av denna promemoria 

trots att den berör just allmänna sammankomster vid vilka mötesfriheten 

utövas, själva kärnan i våra respektive organisationer.         

Rapport 1: Så drabbas civilsamhället av coronakrisen (2020-04-24) 

Rapport 2: Civilsamhället och coronakrisen (2020-06-16) 

 

 

 

 

https://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2020/04/PM-Civilsamh%C3%A4llet-och-coronakrisen-24-april.pdf
https://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2020/06/civilsamhllet-och-coronakrisen-rapport-16-juni-2020.pdf
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Våra synpunkter 

- Undertecknade betonar vikten av att regeringen inte ensidigt 

reserverar det ekonomiska utrymmet för kultur- och idrottsevenemang 

i sina åtgärdsprocesser för att hantera coronapandemin framåt, utan 

inkluderar hela civilsamhället. Våra medlemsorganisationer är vitala 

röstbärare i demokratin och välfärdsutförare som tagit ett enormt 

ansvar under coronapandemin. 

 

- Undertecknade vill se att regeringen nu tar skyndsamma steg mot att 

presentera åtgärder som underlättar för – och stödjer – även våra 

medlemsorganisationer och som kompenserar för andra typer av 

förluster och bortfall än förlorad biljettförsäljning. I detta ingår att 

undersöka hur regeringens stödåtgärder till civilsamhället hitintills 

använts.   

 

- Undertecknade styrker i övrigt promemorians förslag och 

bedömningar. Vidare anser vi det klokt att regeringen avvaktar 

Folkhälsomyndighetens synpunkter avseende vilket det nya taket i 

antal deltagare bör vara.  
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