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Yttrande över promemorian ”Vaccinationsbevis som
smittskyddsåtgärd”

(S2021/06359)

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
rubricerad promemoria. Detta remissvar lämnas i samråd med Elitfotboll Dam och
Föreningen Svensk Elitfotboll, som representerar föreningarna i de två högsta
nationella ligorna inom dam- respektive herrfotbollen.
Inledningsvis vill svensk fotboll framhålla att vi välkomnar regeringens beslut att
fr.o.m. den 29 september 2021 ta bort deltagartaken vid offentliga tillställningar.
Beskedet är givetvis särskilt välkommet då de verksamheter som vi representerar
under mycket lång tid haft att förhålla sig till extremt långtgående restriktioner, vilka
förorsakat påtaglig skada för hela svensk fotboll. Beskedet ligger även till grund för
planeringen av ett mycket stort antal fotbollsevenemang som ska genomföras i
närtid.
Beträffande den nu remitterade promemorian redovisas nedan svensk fotbolls
synpunkter på det presenterade förslaget.
Som regeringen är väl medveten om skulle konsekvenserna för en privat
verksamhetsutövare av att införa vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd vara
enormt långtgående. Svensk fotboll vill därför framhålla att ett eventuellt framtida
beslut om att införa en sådan smittskyddsåtgärd måste grundas på att det är en
oundviklig åtgärd för att skydda enskildas liv och hälsa.

I 3 kap. 2 b § i förslaget framhålls att samtliga (vår kursivering) deltagare som
besöker en offentlig tillställning ska uppvisa ett vaccinationsbevis för att högre (steg
3) alternativt inga (steg 4) deltagartak ska tillämpas vid tillställningen. Förslaget
motiveras med att det av smittskyddsskäl inte anses lämpligt att blanda besökare
som är fullt vaccinerade med besökare som ännu inte har fått en andra dos vaccin
eller är helt ovaccinerade. I dagsläget tillämpas möjligheten att sektionera publiken
vid de flesta större fotbollsevenemang. En metod som innebär att besökare till olika
sektioner varken före, under eller efter matchen blandas med varandra. Svensk
fotboll anser mot den bakgrunden, och inte minst då ett generellt krav på
uppvisande av ett vaccinationsbevis för att få besöka en offentlig tillställning innebär
en långtgående inskränkning av fri- och rättighetskatalogen, att regeringen
ytterligare bör utreda möjligheten att låta såväl vaccinerade som ovaccinerade
deltagare besöka en och samma offentliga tillställning. Det skulle kunna ske på ett
smittsäkert sätt genom en vidareutveckling av dagens sektioneringssystem, där
strängare restriktioner – t.ex. vad gäller avstånd mellan sällskap, maximalt antal
deltagare per sällskap samt in- och utpasseringsrutiner – gäller för de sektioner där
deltagarna inte är fullvaccinerade.
Under avsnitt 7.4 i promemorian – ”Konsekvenser för staten” – framhålls att det kan
finnas anledning (vår kursivering) att ge en myndighet i uppdrag att hantera
verifieringsfrågor, t.ex. bistå med vägledning till privata aktörer hur de på bästa sätt
ska verifiera att ett uppvisat vaccinationsbevis är giltigt och äkta. Svensk fotboll vill
framhålla att det – i händelse av att vaccinationsbevis kommer att införas som en
smittskyddsåtgärd – är en grundförutsättning att en myndighet ges i uppdrag att
bistå berörda privata verksamhetsutövare med konkret vägledning i frågor om bl.a.
verifiering av vaccinationsbevis och därvid sammanhängande praktiska aspekter av
ett sådant kontrollarbete.
Något datum för ikraftträdande av förslagen i promemorian föreslås av förklarliga
skäl inte. I händelse av att det epidemiologiska läget skulle kräva att
vaccinationsbevis införs som smittskyddsåtgärd kommer det dock att få mycket stor
påverkan på de verksamheter som vi representerar, t.ex. beträffande utformning av
biljettvillkor, införskaffande av tekniska hjälpmedel, behov av myndighetsstöd för
verifiering av vaccinationsbevis, anpassning av inpasseringsrutiner, analys av
resursbehov och bemanning av evenemangen. Mot den bakgrunden kan svensk
fotboll inte nog understryka vikten av att verksamhetsutövarna, från det att ett
sådant beslut eventuellt fattas till dess att det träder i kraft, ges skälig tid att anpassa
verksamheten till de nya smittskyddskraven. En annan ordning skulle riskera att
medföra ytterligare skada på våra redan hårt drabbade verksamheter.

Avslutningsvis vill vi tacka för möjligheten att lämna våra synpunkter på de av
regeringen presenterade förslagen.

Vid frågor om denna skrivelse, vänligen kontakta SvFF:s chefsjurist Tobias Tibell, per
e-post tobias.tibell@svenskfotboll.se eller telefon 08-735 95 11.
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