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Yttrande över Promemorian Vaccinationsbevis som
smittskyddsåtgärd (Diarienr S2021/06359)

Inledning
Svensk Scenkonst har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande
och får härmed anföra följande.
Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för musik, dans,
teater, opera och nycirkus. Organisationen representerar cirka 115 verksamheter och har samtliga scenkonstinstitutioner på nationell, regional och kommunal
nivå samt flertalet privata scenkonstföretag i landet som medlemmar.

Allmänna synpunkter
Svensk Scenkonst välkomnar ett beslut om steg fyra i öppningsplanen, vilket
innebär att kvarvarande restriktioner om deltagarbegränsningar och avstånd för
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Om detta inte är
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möjligt ur smittskyddssynpunkt bör vaccinationsbevis på allvar övervägas som
en möjlighet för att kunna ta emot en större publik.
För friska besökare som inte kan uppvisa full vaccinering (i nuläget två doser)
bör ett negativt covid-19-test kunna vara ett alternativ. Personer födda år 2009
eller senare bör inte omfattas av krav på vaccinationsbevis eller testning för att
få besöka ett evenemang. Detta skulle säkerställa att scenkonstverksamheterna
kan fullgöra sina demokratiska uppdrag med en öppen och tillgänglig kultur för
alla.
Svensk Scenkonst anser att alla begränsningar av allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar är mycket ingripande åtgärder som innebär inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter. Därtill kommer att begränsningarna
har effekter som påminner om näringsförbud för privata näringsidkare inom
exempelvis scenkonst. Mot den bakgrunden får inte någon form av restriktioner
göras mer omfattande än vad som är absolut nödvändigt.
Det är också viktigt att staten tar ett ekonomiskt ansvar för scenkonstens möjligheter att överleva så länge det finns lag, förordning eller myndighetsbeslut som
begränsar möjligheterna att ta emot betalande publik.
Verksamheterna bör inte heller åläggas krav på omfattande administrativa eller
ekonomiskt kostsamma åtgärder för att kontrollera deltagarna och vaccinationsbevis eller motsvarande. I synnerhet många mindre arrangörer riskerar att drabbas hårt av ett alltför betungande regelverk.
För det fall att bestämmelser om vaccinationsbevis införs, är det viktigt att det
från början finns en plan för hur, och under vilka förutsättningar, dessa regler
ska avvecklas.
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Förslagen och innehållet i promemorian
3.1 Deltagartaken bör kunna höjas med vaccinationsbevis samt 3.5 Kraven på
deltagarbegräsningar och smittskyddsåtgärder gäller också när
vaccinationsbevis används
Svensk Scenkonst noterar i förslaget att deltagartaken kan höjas i och med
införandet av vaccinationsbevis men anser att vaccinationsbevis endast bör
införas under förutsättning att samtliga övriga pandemirelaterade restriktioner
och begränsningar helt tas bort. Detta för att undvika att arrangörerna drabbas
av två olika begränsande system. Svensk Scenkonst avstyrker därmed förslaget.
3.2 Undantag för barn under 16 år och personer som av medicinska skäl inte
bör vaccinera sig
Svensk Scenkonst tillstyrker förslaget.
4.1 Deltagartaken tas bort i steg 4 i enlighet med vad som tidigare aviserats
Om publikbegränsningarna inte kan tas bort av smittskyddsskäl, bör
vaccinationsbevis på allvar övervägas som en möjlighet för verksamheterna att
kunna ta emot en större publik. Under förutsättning att samtliga övriga
pandemirelaterade restriktioner och begränsningar helt tas bort tillstyrker
Svensk Scenkonst förslaget.
För friska besökare som inte kan uppvisa full vaccinering (i nuläget två doser)
bör det i stället krävas negativt covid-19-test. För personer födda år 2009 eller
senare anser dock Svensk Scenkonst att det inte ska krävas vare sig
vaccinationsbevis eller negativt covid-19-test för att få besöka ett evenemang.
4.2 Vaccinationsbevis kan möjliggöra även större arrangemang
I promemorian anges att det vid en avveckling av samtliga restriktioner kan
finnas ett behov av vissa särskilda regleringar för stora allmänna sammankomster och tillställningar även fortsättningsvis. Om förslaget i denna del
medför en möjlighet för verksamheterna att anordna även större arrangemang
utan publikbegränsningar ställer sig Svensk Scenkonst sig positivt till förslaget.
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5 Personuppgiftsbehandling
Svensk Scenkonst tillstyrker förslaget om att behandlingen av personuppgifter
för användningen av vaccinationsbevis regleras genom den s k begränsningsförordningen tillsammans med befintliga bestämmelser på personuppgiftsområdet.
6 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Svensk Scenkonst tillstyrker de föreslagna ikraftträdande- och övergångsbestämmelser som anges i promemorian.
Det kan konstateras att förslagen i promemorian förutsätter att riksdagen antar
regeringens förslag om fortsatt giltighet av covid-19 lagen (proposition
2020/2021:219).

Förbundsjurist Susanne Abbefalk, susanne.abbefalk@svenskscenkonst.se,
08-440 83 79 är Svensk Scenkonsts kontaktperson i detta ärende.
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