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Yttrande gällande vaccinbevis som smittskyddsåtgärd
S2021/06359
Svenska Nöjesparksföreningen har beretts möjlighet att yttra sig över
Socialdepartementets promemoria gällande vaccinbevis som smittskyddsåtgärd. Svenska
Nöjesparksföreningen har tagit del av förslaget till föreskrifter och vill framföra följande.
Svenska Nöjesparksföreningen tillstyrker författningsförslaget i alla delar förutom 3 kap 3
§, vilket avstyrks.
Vaccinbevis kan vara en effektiv smittskyddsåtgärd och kan även ha en funktion att
uppmuntra fler att vaccinera sig. Vaccinbevis i kombination med begränsning av antalet
deltagare vid en offentlig tillställning eller allmän sammankomst kan vara tillräckliga
åtgärder för att minska risken för smittspridning för det fall smittspridningen ökar och en
återgång till steg 3 sker.
Svenska Nöjesparksföreningens uppfattning är att vaccinbevis inte ska eller kan
kombineras med krav på anordnaren att utforma lokaler, områden och utrymmen på ett
sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd till varandra. Det ska inte heller kombineras med krav på anordnaren att se
till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen sker på ett sätt att trängsel
undviks.
Skälet till detta är att det praktiskt inte kommer gå att upprätthålla sådana krav. Besökare
som vet att tillträde kräver vaccinbevis kommer att ha uppfattningen att sådana
evenemang innebär att man som besökare kan agera på samma sätt som man gjort innan
pandemin. Det vill säga att man inte behöver hålla avstånd till andra besökare och att
trängsel inte behöver undvikas. Besökarna kommer att ha betydligt lägre vilja och
förståelse för att följa anordnarens instruktioner. Det riskerar även innebära att besökare
får en lägre förståelse för logiken i regelverket eller varför vaccinpass i så fall införs om
avstånd ändå behöver hållas till andra besökare.
Under sommaren har vi som bedriver nöjesparksverksamhet upplevt att besökare, då
smittspridningen varit låg, har en lägre förståelse för varför man måste hålla avstånd till
andra sällskap. Så som tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, resonerar övergår därmed ett
större och utökat ansvar på oss som bedriver verksamhet att vidta ytterligare åtgärder för
att säkerställa att besökare faktiskt håller avstånd till andra sällskap. Så som förslaget till
författningstext nu är utformat är det otydligt var gränsen för anordnarens ansvar slutar
och besökarens ansvar för att faktiskt hålla avstånd till andra besökare börjar. Denna
otydlighet har även funnits i det regelverk som har gällt under sommaren.
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För att vaccinpass ska kunna implementeras effektivt kan det alltså inte kombineras med
krav på anordnaren att vidta åtgärder för att undvika trängsel. Det kan kombineras med en
begränsning på maximalt antal deltagare och bör då vara en tillräcklig åtgärd. Alternativen
som står till buds är enligt Svenska Nöjesparksföreningens uppfattning att antingen ha
bestämmelser som ställer krav på anordnaren att vidta åtgärder för att undvika trängsel
eller införa vaccinpass utan krav på åtgärder vad gäller trängsel.
___________________
Magnus Widell
Ordförande Svenska Nöjesparksföreningen
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