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Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.
Diarienummer: S2021/06359

Svenska Ishockeyförbundets svar på remiss angående regeringens promemoria: Vaccinationsbevis som
smittskyddsåtgärder, diarienummer: S2021/06359
Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.
Övergripande
SIF är i grunden positiv till stora delar av förslagen som framgår i remissen. Smittskyddssäkra
matchevenemang, som möjliggörs genom att vid behov införa vaccinationsbevis, borgar för bibehållna
besökartal i samband med de offentliga tillställningarna vilket gagnar så väl besökarna som arrangörerna.
SIF är även införstådda i att förslagen förutsätter att riksdagen antar det förslag om fortsatt giltighet av
lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid 19, den så
kallade Covid-19-lagen. Eventuell införsel av vaccinationsbevis kan ses som en långtgående åtgärd för så väl
besökarna som arrangörerna.
SIF vill lyfta följande i promemorian:
3.1 Deltagartaken bör kunna höjas med vaccinationsbevis
Att säkerställa besökarnas vaccinationsbevis ligger som garant för trygga matchevenemang enligt detta
förslag. Dock ska beaktas att den operativa hanteringen och dess administration kommer vara ett
omfattande ingrepp i arrangörernas matchevenemang. Berörd myndighet måste även bistå med
information eller annan form av vägledning i hur kontrollsystemet av EU:s digitala covid-intyg säkerställs.
Avseende förslaget gällande deltagartaken ämnad inomhusidrotten menar SIF att implementeringen av
vaccinationsbevisen borgar för att besökarantal fortsatt kan ligga kvar på de nivåer som träder i kraft i
enlighet med steg 4 och som börjar gälla den 29 september. Förslaget om 900 besökare för
inomhusidrotten som anvisas sittplats per sektion är en för snäv begränsning och står inte i proportion till
ishockeyarenornas storlekar och allmänna förutsättningar för att hantera besökarna. Eventuell införsel av
vaccinationsbevis är ett sådant grundläggande skydd för besökarna och arrangörerna att besökarantalen
måste ligga i linje med arenornas totala maxkapacitet.
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3.2 Undantag för barn under 16 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot Covid19
SIF ser undantaget för berörda målgrupper som fullt rimliga. I det fall smittspridningen skulle öka i sådan
omfattning som gör att berörda målgrupper riskerar att exponeras för hög smittspridning ser SIF det som
rimligt att separata sektioner upplåtes till målgrupperna för att bereda dessa bättre skydd. Sådan sektion
skulle exempelvis kunna omfattas av rådande begränsningsförordning där sällskap om max 8 personer
medges med en fysisk distansering om 1 meter åt alla håll.
3.3 Kontroller måste ske vid inpassage
Denna kontrollform kan anses vara svår för arrangörerna då vaccinationsbevisets och dess äkthet ska
verifieras. Här måste berörd myndighet bistå med information eller annan form av vägledning i hur
kontrollsystemet av EU:s digitala covid-intyg säkerställs.
5.1 Behandling av personuppgifter
Efterlevnaden av flertalet omnämnda förslag innebär att arrangörerna måste tillgodose ganska omfattande
inpasseringskontroller. Att säkerställa en kvalitativ okulär kontroll är naturligtvis en rimlig förutsättning för
arrangemangets genomförande. Dock ser SIF att kontrollen inte omfattas av krav på insamling eller
registrering av besökarnas personuppgifter.
6.1 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
I det fall vaccinationsbevis implementeras i samband med offentliga tillställningar är det rimligt att
arrangörernas organisationer och anläggningsägarna bereds möjlighet till en omställningstid vid införseln
av det nämnda.
Övrigt
Avslutningsvis så vill SIF understryka vikten av fortsatt god samverkan inom området. Vidare bistår vi gärna
med sakkunskap inom arena- och evenemangsområdet via befintlig samverkansform.
Med vänlig hälsning
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Johan Stark
Generalsekreterare

Abbe Törsleff
Säkerhetschef
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