
Dansnät Sverige / Wallingatan 21 / 111 24 Stockholm 
www.dansnatsverige.se 

 
 

 

Datum 2020-08-27 

Justitiedepartementet  

 103 33 Stockholm 

 

Remissyttrande över promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet 

mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

Diarienummer: Ju2020/02984/L4 

 

Inledning 

Dansnät Sverige är ett nationellt turnénätverk med fokus på den samtida danskonsten. Nätverket 

består av 15 parter och 30-talet scener över landet och presentera runt 100 föreställningar årligen. 

 

Sammanfattning  

Dansnät Sverige välkomnar initiativet att öppna upp för ett högre deltagande än 50 personer, men  

kan samtidigt konstatera att två meters avstånd inte möjliggör för ett ökat publikantal på flertalet av 

landets scener. Eni praktiken kvarvarande nivå på 50 personer kommer slå ekonomiskt hårt mot både 

arrangörer och utövare. 

Dansnät Sverige motsätter sig därmed avståndet på två meter. 

 

Förtydligande synpunkter 

En enkät till Dansnät Sverige arrangörer visar att endast scenhus med en ordinarie publikkapacitet på 

över 450 platser kan öka sitt publikdeltagande från nuvarande 50 personer. Enligt beräkning med två 

meters avstånd, kan i generella drag en salong med 450 platser ta in cirka 70 personer i publiken och 

en salong med 880 platser ta in cirka 150 personer. Variationer åt båda håll kan förekomma 

beroende på radavstånd, om balkonger finns tillgängligt med mera. 

Många av landets scener som presenterar scenkonst har en publikkapacitet under 450 platser och 

kan därmed inte enligt förslaget öka antalet besökare till sina föreställningar. Förslaget blir i 

praktiken endast giltigt för idrottsarenor och mycket stora teaterhus. För utövare, publik och 

arrangörer till de dans- och teaterföreställningar som visas på landets många scener blir det ingen 

skillnad. 
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Remissen konstaterar att lämpligt avstånd ur smittskyddssynpunkt beror på vilken aktivitet som 

avses.1 Förordnandet på två meter utgår i första hand från evenemang där rop (idrottsevenemang) 

och sång (konserter) kan förekomma. Det vill säga agerande med ökad risk för droppsmitta.  

En redan hårt ansatt kultursektor har drabbats svårt under pandemin och vi hoppas att hänsyn kan 

tas till evenemang som i motsats till ovan nämnda kräver tyst och stillandasittande publik och att 

dessa typer av evenemang kan förordnas med ett kortare men fortfarande riskfritt publikavstånd för 

att på så sätt säkert öppna upp för ett ökat kulturellt deltagande. 

 

Rådande situation för scenkonstens ekosystem 

70% av de dansföreställningar som produceras i Sverige skapas av fria dansaktörer.2 Majoriteten av 

dessa dansaktörer, producenter och tekniker har ingen anställningstrygghet utanför de egenskapade 

produktionsförhållandena. Verksamheterna är beroende av turnéer och spelningar på scener runt 

om i landet. Två metersregeln motverkar arrangörernas praktiska och ekonomiska förutsättningar  

att presentera dansföreställningar och risken är nu hög att ett stort antal danskonstnärer tvingas 

lämna branschen. Därför är det av största vikt att arrangörer, under säkra former kan öppna upp för 

ett högre publikantal än 50 personer. Undantagsregleringen som förutsätter minst två meters 

avstånd mellan sittplatserna möjliggör inte detta uppöppnande. 
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1 Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,  
Dnr Ju2020/02984/L4, sid. 10 
2 Översyn av statens nuvarande insatser inom dansområdet av Konstnärsnämnden och Kulturrådet 2015, Dnr 
KUR 2014/3478 och Dnr KN 2014/5271, sid. 11 


