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Uppdrag att redogöra för möjligheten att genomföra större
evenemang på ett smittsäkert sätt

Regeringens beslut

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att redogöra för om anpassningar för
större evenemang kan göras på ett smittsäkert sätt redan under det som
refereras till nivå 2 i regeringens plan för avveckling av restriktioner
(dnr S2021/04663). Folkhälsomyndigheten ska således göra en bedömning
om större evenemang kan genomföras på ett smittsäkert sätt redan under
nivå 2 samt ska vidare bedöma om det finns behov av anpassningar för
större evenemang, som annars inte hade kunnat genomföras, under nivå 1
som nämns i planen med stöd av t.ex. sektionering, testning eller
vaccinationsbevis. Folkhälsomyndigheten ska föra dialog med
E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Polismyndigheten
och länsstyrelserna.
Uppdraget ska redovisas den 7 juni 2021. Redovisningen ska ske i den form
som överenskoms med Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Ärendet

Sedan utbrottet av covid-19-pandemin har flera åtgärder vidtagits och flera
restriktioner har införts i Sverige för att minska smittspridningen av det virus
som orsakar sjukdomen covid-19. Det övergripande målet för regeringens
hantering av pandemin är att begränsa smittspridningen för att skydda
människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet. Strategin innebär
att de åtgärder som vidtas ska baseras på kunskap och beprövad erfarenhet
och att rätt åtgärder ska vidtas vid rätt tidpunkt. Regeringens utgångspunkt
har hela tiden dock varit att de inskränkningar som meddelas inte ska gå
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utöver vad som är absolut nödvändigt, rätt åtgärd ska sättas in vid rätt tidpunkt. Vidare har det varit regeringens utgångspunkt att restriktionerna ska
upphävas så snart det är möjligt. Grundlagsskyddade fri- och rättigheter, så
som mötes- och demonstrationsfriheten samt religionsfriheten, måste värnas
och EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet ska beaktas. Begränsningarna
måste vara proportionerliga och får aldrig gå utöver det som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet. Vaccinationerna har pågått sedan december 2020
och idag har över 3 600 000 personer fått en första dos. Smittspridningen är
för närvarande hög och landets intensivvårds-avdelningar är hårt belastade.
Men i takt med att allt fler vaccinationer genomförs blir allt fler individer
skyddade mot allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19-infektion.
Regeringen presenterade den 27 maj 2021 en plan för avveckling av restriktioner. I planen beskrivs övergripande principer för anpassning av restriktioner samt vilka restriktioner och rekommendationer som förväntas gälla
under tre olika nivåer och de bedömningsgrunder som regeringen kommer
ha som utgångspunkt. När dessa nivåer träder i kraft fastställs genom en
samlad bedömning av smittläget, belastningen i hälso- och sjukvården och
vaccinationsgraden med utgångspunkt i de tre nivåer som ingår i regeringens
plan.
I planen anges att regeringen avser att återkomma i mitten av juni med ett
ställningstagande om huruvida det ska införas en möjlighet att använda
vaccinationsbevis eller liknande för vissa allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar under en begränsad period, och på vilket sätt detta i
så fall bör regleras och vilka allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som kan vara aktuella. Sådana bevis skulle kunna användas för att
möjliggöra större evenemang som annars inte hade kunnat genomföras på
grund av det epidemiologiska läget.
Mot bakgrund av ovanstående redogörelse och den omständighet att restriktioner inte får ligga fast längre än vad som är försvarligt med hänsyn till faran
för människors liv och hälsa, samt att inskränkningar i grundlagsskyddade
rättigheter inte får gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det
ändamål som har föranlett dem, får Folkhälso-myndigheten i uppdrag att
redogöra för om anpassningar för större evenemang kan göras på ett smittsäkert sätt redan under det som refereras till nivå 2 i regeringens plan för
avveckling av restriktioner. Folkhälsomyndigheten ska således göra en
bedömning om större evenemang kan genomföras på ett smittsäkert sätt
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redan under nivå 2 samt ska vidare bedöma om det finns behov av anpassningar för större evenemang, som annars inte hade kunnat genomföras,
under nivå 1 som nämns i planen med stöd av t.ex. sektionering, testning
eller vaccinationsbevis. Folkhälso-myndigheten ska föra dialog med
E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Polismyndigheten
och länsstyrelserna.
På regeringens vägnar

Anna Ekström
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