Stockholm den 24 september 2021

Till Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd”
(Dnr S2021/06359)

Stockholm Live AB (”Stockholm Live”) har genom remiss den 10 september 2021 beretts tillfälle
att avge yttrande över socialdepartementets promemoria ”Vaccinationsbevis som
skyddsåtgärder”.
Stockholm Live ställer sig positivt till förslaget om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd,
men vill framföra följande.
Behov av åtgärder samt framförhållning
Stockholm Live anser inledningsvis att det är positivt att utgångspunkten för upphävandet av
restriktioner inte är villkorat av införandet av vaccinationsbevis, utan att vaccinationsbevis
endast utgör en beredskapsåtgärd som kan komma att vidtas om det epidemiologiska läget
försämras. Vaccinationsbevis bör dock inte införas som en extra försiktighetsåtgärd, utan enbart
om folkhälsomyndigheten finner att det är nödvändigt att införa smittskyddsåtgärder för att
skydda människors liv och hälsa utan att samhället behöver stängas ned.
Det är dock viktigt att eventuellt beslut om införande av vaccinationsbevis, på samma sätt som
beslut om att införande av deltagartak, sker med en framförhållning som möjliggör för
verksamheter att ställa om och anpassa sig efter de nya förutsättningarna.
För Stockholm Lives del så skulle införandet av vaccinationsbevis exempelvis kräva justerad
planering av logistik och publikflöden för att säkerställa att vaccinationsbevis kan kontrolleras på
effektivt sätt utan att det skapas allt för långa köer med risk för trängsel som följd. Vidare är det
viktigt att samtliga biljettköpare som avser att delta på en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning informeras om kravet på vaccinationsbevis i sådan tid så att de hinner ansöka och
erhålla vaccinationsbevis i god tid innan aktuell evenemangsdag.
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Folkhälsomyndighetens allmänna krav på smittskyddsåtgärder
Om krav på vaccinationsbevis införs bör folkhälsomyndighetens allmänt hållna krav på
smittskyddsåtgärder för undvikande av trängsel kunna tas bort, då syftet med vaccinationsbevis
elimineras om lokalerna samtidigt behöver anpassas för att deltagarna ska kunna hålla ett visst
avstånd till varandra eftersom det resulterar automatiskt i en begränsning av deltagarantalet.
Om folkhälsomyndighetens allmänna krav ligger kvar så innebär införandet av
vaccinationsbevis inte den lättnad för verksamhetsutövare som förslaget syftar till att
åstadkomma.
Hybridlösning för steg 3
Stockholm Live delar inte den ståndpunkt som förs fram i promemorian om att det inte skulle
vara möjligt att vid ett och samma arrangemang tillåta ovaccinerade deltagare i en sektion och
ett större antal vaccinerade deltagare i en annan (avsnitt 3.1). I enlighet med vad Stockholm
Live anförde redan i remissvaret (S2020/09214) den 23 december 2020 så bedömer Stockholm
Live att en hybridlösning fungerar utmärkt i stora arenor där de stora ytorna skapar goda
förutsättningar för att placera vaccinerade deltagare utan restriktioner på vissa läktarsektioner,
medan ovaccinerade anvisas sittplatser på andra läktarsektioner med tillbörligt avstånd mellan
sällskapen samt separata entréer och separata kiosker. På så sätt kommer vaccinerade och
ovaccinerade inte att sammanblandas under tillställningar och sammankomster i arenor.
Undantag för barn under 16 år och medicinska skäl
Stockholm Live tillstyrker förslaget att de enda som bör undantas från ett eventuellt krav på
vaccinationsbevis är barn under 16 år samt de som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl,
då en förutsättning för införandet av vaccinationsbevis måste vara att det är praktiskt möjligt för
verksamhetsutövare att kontrollera dokumentationen. Kontrollen måste dessutom kunna ske
med rimlig tidsåtgång per deltagare så att insläpp till evenemang inte blir en process som tar
flera timmar. Följaktligen bör variationer på intyg som verksamhetsutövaren ska behöva
granska och kontrollera äktheten av inte accepteras.
Personal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Personal som arbetar under allmänna sammankomster och offentliga tillställningar omfattas inte
av begreppet deltagare, varför ett införande av krav på vaccinationsbevis inte per automatik är
applicerbar på personal. Det föreligger i dagsläget inte heller vaccinationskrav för personal i
någon bransch, även om arbetsgivare givetvis både kan och i många fall också bör uppmuntra
de anställda att vaccinera sig. Fråga kan därvid uppstå om icke vaccinerad personal kan tillåtas
arbeta med t.ex. munskydd under sammankomster och tillställningar som uppställer krav på
vaccinationsbevis som villkor för tillträde till evenemanget. Det vore således önskvärt med
vägledning för arbetsgivare såvitt avser personal i detta avseende.
Generell vägledning
Stockholm Live anser att det är nödvändigt att en myndighet ges i uppdrag att hantera
verifieringsfrågor och stötta privata aktörer i hur dessa på bästa sätt ska verifiera
vaccinationsbevisens giltighet och äkthet. Det är angeläget att verifiering och kontroll av såväl
vaccinationsbevis som kopplingen till deltagarnas identitet kan ske på ett förhållandevis
administrativt enkelt och tidseffektivt sätt för att förslaget om införande av vaccinationsbevis ska
gå att verkställa. Vid avsaknad av vägledning från myndighet läggs ett stort ansvar på de privata
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aktörerna som då riskerar att tolka förordningen och ansvaret på olika sätt, vilket vore olyckligt.
Med riktlinjer eller vägledning från myndighet skapas även en tydlighet för deltagare till
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om vad dem förväntas uppvisa för att
erhålla tillträde till sammankomsten eller tillställningen.
Finansiell påverkan på verksamhetsutövare
Även om vaccinationsbevis innebär en lättnad för verksamhetsutövare i förhållande till
deltagarbegränsningar, så kommer införandet av vaccinationsbevis att medföra ökade
kostnader för verksamhetsutövare som behöver anpassa förutsättningarna för att möjliggöra
kontroll av vaccinationsbevis samt kontroll av de personer som gör gällande att de undantages
från kravet på vaccinationsbevis. Utöver investering i teknik så kommer extra personal att
behöva anlitas dels för okulära kontroller av vaccinationsbevisen och deltagarnas identitet dels
för att undvika att långa köer uppstår vid kontrollerna med missnöjda kunder och trängsel som
följd. Kostnaderna drabbar den redan ansträngda evenemangsnäringen som också är den
bransch som har varit hårdast utsatt av begränsningarna som införts för att hindra
smittspridningen av covid-19. Evenemangsnäringen är redan hårt utsatt, varför behov av
ekonomiskt stöd kan föreligga om åtgärder vidtas som begränsar dessa verksamheter. Detta
speciellt mot bakgrund av att möjligheten till korttidspermittering upphör.
Det är således av vikt att löpande utvärdera om nyttjandet av vaccinationsbevis fyller en
funktion när det gäller att begränsa smittspridningen av covid-19, så att kravet på uppvisande av
vaccinationsbevis för tillträde till evenemang inte kvarstår under en längre tid än försvarligt med
hänsyn till faran för människors liv och hälsa.
Stockholm som ovan
Andreas Sand
VD

Bakgrund kopplat till Stockholm Live
Stockholm Live är arenaoperatör och driver Nordens mest besökta arenor; Friends Arena, Tele2 Arena,
Avicii Arena, Hovet och Annexet. Varje år arrangeras här ca 300 evenemang med 3 miljoner besökare.
Arenorna är s.k. multifunktionsarenor, vilket betyder att de kan anpassas för olika typer av evenemang
med olika kapaciteter, möbleringar och användningsområden.
Varje evenemang har en extern arrangör som ansöker om tillstånd hos polismyndigheten att anordna en
allmän sammankomst enligt ordningslagen i en av arenorna. Den ansökan görs i samverkan med
Stockholm Live i egenskap av arenaoperatör där Stockholm Live sammanställer en risk och
sårbarhetsanalys och bifogar planer för genomförande inom t.ex. säkerhet, logistik och besökarflöden.
Det finns således redan en bred och lång erfarenhet av samverkan mellan arenaoperatör, arrangör och
myndigheter kring säkerhet och därmed också en väl upparbetad process som det går att koppla på
smittskyddsplan till för att undvika trängsel och vidta andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
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