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REMISSYTTRANDE;  
Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19           
(Ert diarienummer 04707-2021) 
 

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

samlar ca 5 640 medlemsföretag med runt 8 120 arbetsställen, huvudsakligen hotell, 

restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, 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 rubricerat förslag och får härmed inkomma med följande. 

 

YTTRANDE 
 

De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden 
 

Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd avser i huvudsak 

följande.  

 

Allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus 
 

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus ska  

- informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas,  

- erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål 

och vatten eller erbjuda handdesinfektion,  

- skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits,  

- följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,  

- säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om 

hygienåtgärder för att förhindra smitta samt hålla sig informerad om särskilda 
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rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala 

smittskyddsläkaren.  

 

Allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus med fler 
än 100 deltagare och där vaccinationsbevis används 
 

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus 

med fler än 100 deltagare och använder vaccinationsbevis ska ha rutiner för hur det 

kontrolleras.  

 

Allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus med fler 
än 100 deltagare och där vaccinationsbevis inte används 
 

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus 

med fler än 100 deltagare utan att använda vaccinationsbevis ska se till att  

- deltagarna sitter ner på en anvisad plats,  

- sällskap håller ett avstånd när de sitter på sin plats om minst 1 meter i sidled 

samt framåt och bakåt från andra sällskap,  

- varje sällskap inte är fler än 8 personer.  

 

Förslaget innebär bl.a. att det inte kommer att vara möjligt att t.ex. anordna dans eller 

att ha stående publik på en konsert eller ett idrottsevenemang för fler än 100 deltagare 

inomhus, om anordnaren väljer att inte använda vaccinationsbevis.  

 
Information och uppmuntran till personal om vaccination m.m. 
 

Folkhälsomyndigheten föreslår även allmänna råd om att anordnaren av en allmän 

sammankomst eller en offentlig tillställning bör informera sin personal om vaccination 

samt uppmuntra till att de vaccinerar sig och att inresande som är en del i ett 

arrangemang, exempelvis musiker, bör informeras om myndighetens 

rekommendationer vid inresa till Sverige.  

 

Anordnande av mässa inomhus med fler än 100 deltagare 

 

För den som anordnar en mässa inomhus med fler än 100 deltagare föreslås i stället att 

den ska  

- informera besökare och utställare om hur smittspridning kan undvikas, 

- erbjuda besökare och utställare möjlighet att tvätta händerna med tvål och 

vatten eller erbjuda handdesinfektion,  

- utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att trängsel 

undviks,  

- skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits,  

- följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,  
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-  hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.  

 

Myndigheten föreslår även allmänna råd om att en mässarrangör bör göra en särskild 

riskbedömning vid aktiviteter där besökare uppehåller sig på samma plats under en 

längre tid. Arrangören bör enligt de föreslagna allmänna råden även informera 

besökare och utställare från andra länder om Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer till den som reser in till Sverige.  

 

Det lämnas även förslag till allmänna råd till begränsningsförordningen om hur 

trängsel kan undvikas på marknader, vid allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar, fritids- och kulturarrangemang och handelsplatser – både inomhus och 

utomhus. 

 

Ikraftträdande  
 

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft under november 2021. 

 

Visitas synpunkter på förslagen 
 

Olika restriktioners påverkan på företagen i besöksnäringen 
 

Företagen i besöksnäringen – restauranger, hotell, konferensanläggningar, 

nöjesparker, nattklubbar, skidanläggningar och campingplatser m.m. – har som bekant 

drabbats oerhört hårt till följd av coronapandemin och de restriktioner hittills har 

införts i samband med denna. Särskilt hårt har företagen drabbats av restriktionerna i 

lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen med de  

tidigare gällande föreskrifterna och allmänna råden från Folkhälsomyndigheten 

(HSLF-FS 2020:37), den tidigare gällande förordningen (2020:114) om förbud mot att 

hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt den tidigare 

gällande förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av                        

alkohol. 

 

Visita är helt och fullt på det klara med att människors hälsa alltid måste sättas i främsta 

rummet och vi har mycket stor respekt och förståelse för att olika typer av åtgärder 

måste vidtas för att motverka spridningen av covid-19. I detta ligger också att 

förändringar kan komma att behöva ske och ytterligare åtgärder vidtas beroende på hur 

smittspridningen utvecklas.  

 

Företagen har ett oerhört stort behov av fortsatt rimliga förutsättningar för att bedriva 

sina verksamheter och starta upp igen för att rädda verksamheter och arbetstillfällen. 

De restriktioner som hittills har införts i samband med coronapandemin har för de 

flesta av Visitas medlemsföretag inneburit mycket allvarliga begränsningar i och i 
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vissa fall ett fullständigt omöjliggörande av driften av verksamheten, dvs. i praktiken 

ett näringsförbud. 

 
Restriktioner får inte vara mer ingripande än nödvändigt och behovet av dem 
måste omprövas löpande 
 

Visita vill återigen – som vi gjort under hela denna pandemi – betona den stora vikten 

av att nödvändigheten av olika typer av restriktioner samt omfattningen av och 

innehållet i dem alltid övervägs mycket noggrant. Mer omfattande och långtgående 

restriktioner än vad som verkligen bedöms vara nödvändigt och proportionerligt för 

att motverka smittspridning måste undvikas. Och på motsvarande sätt som det måste 

ske en noggrann avvägning av behovet av införande av olika restriktioner är det av 

stor vikt att de också bedöms och omprövas löpande.  

 

Så snart regler som på olika sätt begränsar eller hindrar verksamheterna inte längre kan 

motiveras måste de också upphävas.  

 

Detta är naturligtvis av särskilt stor vikt i ett läge som detta, där restriktioner har 

upphävts och nu föreslås återinföras i viss utsträckning och under vissa förutsättningar. 

 

Synpunkter på nu föreslagna föreskrifter och allmänna råd 
 

Visita har i sak inget att erinra mot nu förslagna föreskrifter och allmänna råd. Vi vill 

dock återigen betona vikten av att de införs endast om det anses vara nödvändigt för 

att begränsa spridningen av covid-19 och att de upphävs så snart de inte längre anses 

vara nödvändiga. 

 

Tekniska lösningar för kontroll av vaccinationsbevis måsten tillhandahållas 

företagen omgående 

 

Visita vill betona vikten av att det omedelbart tillhandahålls företagen tekniska 

lösningar för att på ett enkelt sätt kunna kontrollera besökarnas vaccinationsbevis på 

ett enkelt och snabbt sätt. Sådana lösningar måste finnas i god tid före den 1 december 

2021 eller annat datum då de aktuella bestämmelserna träder i kraft. 

 

Kontrollen av vaccinationsbevisen måste kunna ske på ett enkelt sätt och helst genom 

scanning i någon form – att manuellt kontrollera vaccinationsbevis och ID/legitimation 

skulle vara oerhört personalkrävande och medföra stor tidsåtgång för företagen. 

 

Eventuella begränsningar måste åtföljas av direkt stöd till företagen   
 

Visita vill återigen framhålla att det vid ett återinförande av olika typer av 

begränsningar och restriktioner för företagen också är ofrånkomligt att de redan 

drabbade företagen i än högre grad kommer att behöva ännu mer omfattande, förbättrat 



 

5 (5) 
 

och förlängt ekonomiskt stöd. För det fall vaccinationsbevis bevis skulle bedömas 

behöva användas är det också viktigt att det finns ändamålsenliga och snabba 

ekonomiska stödsystem som aktiveras samtidigt, då intäkterna för de berörda 

företagen sannolikt kommer att påverkas negativt. 

 

Övrigt 
 

Som nämnts ovan har företagen i besöksnäringen – restauranger, hotell, 

konferensanläggningar, nöjesparker, nattklubbar, skidanläggningar och 

campingplatser med mera – drabbats oerhört hårt till följd av coronapandemin och de 

restriktioner som införts i samband med denna. Det är därför av största vikt att liknande 

restriktioner inte införs ännu en gång, då detta skulle slå väldigt hårt mot jobb och 

företag.  Visita anser därför att det snarast bör utarbetas ett system och/eller teknisk 

plattform som gör det möjligt för i första hand evenemang och verksamheter med 

naturliga och redan existerande entréer/passager att kontrollera gästers 

vaccinationsbevis för att på så sätt kunna ge dessa gäster tillträde till verksamheten. 

Vidare bör, vid behov, samma system kunna användas även på andra verksamheter 

och i andra sammanhang än vid allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar, såsom serveringsställen i allmänhet.  

 

En sådan möjlighet behöver förberedas för att vid behov skyndsamt kunna tas i bruk 

för den händelse att spridningen av covid-19 i samhället ökar på ett sådant sätt att 

restriktioner återigen övervägs. Att kontrollera gästers vaccinationsbevis istället för att 

införa exempelvis begränsningar av verksamheters öppettider och/eller begränsningar 

i antal besökare skulle kraftigt minska skadan för verksamheterna, och därmed för jobb 

och företag, jämfört med återinförandet av nämnda restriktioner. Detta samtidigt som 

smittspridningen begränsas. 
 

 
  

Med vänlig hälsning 

 
Jonas Siljhammar  

VD                                                                  

                                                                                      Stefan Lundin                                    

                                                                                      Chefsjurist  

 


