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REMISSYTTRANDE;  
Promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd 
(Ert diarienummer S2021/06359) 
 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita 

samlar drygt 5 600 medlemsföretag med över 8 080 arbetsställen, huvudsakligen 

hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferens-

anläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och 

djurparker, turistbyråer, museer samt turist- och eventföretag. Visita tecknar 

branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som 

branschorganisation hjälper Visita företagen att växa och utvecklas och är 

besöksnäringens företrädare i politiska frågor.  

 

Visita har tagit del av rubricerad promemoria och får härmed inkomma med följande. 

 

YTTRANDE 
 

Den föreslagna regleringen 
 

I promemorian föreslås – för det fall det på grund av det epidemiologiska läget inte 

skulle vara möjligt att ta steget att ta bort de s.k. deltagartaken för allmänna 

sammankomster, offentliga tillställningar och platser för privata sammankomster den 

29 september 2021 på sätt som tidigare aviserats – ett system som innebär en möjlighet 

att använda vaccinationsbevis. Förslaget tar sikte på en eventuell användning av 

vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd i såväl steg 3 i regeringens plan för 

avveckling av restriktioner, dvs. när det finns deltagartak, som i steg 4 när 

deltagartaken tagits bort och flera andra restriktioner har lättats. I steg 3 föreslås att de 

nuvarande deltagartaken höjs till det tredubbla om deltagarna har vaccinationsbevis 

som visar att de är fullvaccinerade mot sjukdomen covid-19. I steg 4 föreslås att de 

eventuella deltagarbegränsningar som ändå kan behövas för allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar inte ska gälla om vaccinationsbevis används. 
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Barn under 16 år och personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig 

omfattas inte av förslaget. Det föreslås även en reglering av den behandling av 

personuppgifter som förslaget om vaccinationsbevis föranleder. 

 

Förslagen förutsätter att riksdagen antar det förslag om fortsatt giltighet av lagen 

(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-

19, den s.k. covid-19-lagen, som regeringen lagt fram i propositionen Fortsatt giltighet 

av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

(prop. 2020/21:219). Propositionen är under behandling i riksdagen. 

 

I promemorian framhålls att förslagen utgör ett underlag i syfte att ha beredskap för 

det fall det epidemiologiska läget trots allt är sådant att vaccinationsbevis behöver 

användas som en smittskyddsåtgärd och något datum för ikraftträdande föreslås därför 

inte. 

 

Visitas synpunkter på förslagen 
 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 7 september 2021 att ett antal 

restriktioner kommer att upphöra att gälla den 29 september 2021. Bland annat 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen  upphör då att gälla. Detta innebär 

bland annat att begränsningarna av antalet personer i ett sällskap, kravet på avstånd 

mellan olika sällskap och bestämmelsen om att gäster måste sitta ned med mat och 

dryck slutar att gälla. Stående arrangemang – exempelvis dans – kommer återigen att 

kunna anordnas även på serveringsställen och de nu gällande deltagartaken vid 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för privata 

sammankomster i bland annat hyrda lokaler avskaffas. Även Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd om att arbeta hemifrån tas bort. 

 

Beskeden om avskaffade restriktioner ligger helt i linje med vad Visita framfört i vårt 

påverkansarbete under lång tid och självklart ser vi de beskeden som mycket glädjande 

och nödvändiga för att rädda företag och arbetstillfällen i den så hårt drabbade 

besöksnäringen. 

 

Visita får här primärt framhålla den oerhört stora vikten av att ovan angivna och 

aviserade lättnader av restriktionerna genomförs från och med den 29 september 2021. 

Detta är också vad företagen inom besöksnäringen har planerat för sedan regeringens 

och Folkhälsomyndighetens besked den 7 september. 

 

Visita har ingen erinran mot den föreslagna regleringen avseende vaccinationsbevis 

som sådan, eftersom den i händelse av en situation där deltagartak fortsatt skulle 

behöva gälla ger möjlighet för verksamheter att anordna bl.a. allmänna 
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sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än vad som annars 

hade varit möjligt, om samtliga deltagare har uppvisat ett vaccinationsbevis som visar 

att personen har vaccinerats med det totala antalet doser vaccin mot covid-19 minst 

två veckor före sammankomsten eller tillställningen. Det är rimligt att en sådan 

reglering förbereds för att kunna aktiveras om smittspridningen och belastningen på 

sjukvården m.m. skulle öka på ett sådant sätt att restriktioner bedöms vara nödvändiga. 

I en sådan situation kan krav på vaccinationsbevis för tillträde vara en möjlighet för 

att kunna ta emot fler besökare vid evenemang med naturliga kontrollmöjligheter och 

entréer där detta är praktiskt möjligt och lämpligt att hantera.  

 

I första hand måste dock deltagartaken vid allmänna sammankomster, offentliga 

tillställningar och privata sammankomster avskaffas generellt, utan krav på 

vaccinationsbevis och snarast möjligt. 
 

  

 
Jonas Siljhammar  
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