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Dnr: S2021/06359

Remissyttrande över: Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd
Vi har tagit del av rubricerade promemoria och anför följande.
I promemorian ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd - S2021/06359” föreslås att regeringen ska få
möjlighet att införa ett system med ett frivilligt användande av vaccinationsbevis om smittläget förvärras
och deltagartak åter införs. De evenemang som frivilligt väljer att kräva vaccinationsbevis får då lättnader i
restriktionerna. Regeringen bedömer dock sannolikheten för att ett sådant läge ska inträffa som låg.
Förslagen i promemorian utgör därför endast ett underlag i syfte att ha beredskap för de fall det
epidemiologiska läget trots allt är sådant att vaccinationsbevis behöver användas som smittskyddsåtgärd.
Något datum för ikraftträdandet föreslås därför inte.
De restriktioner som drabbat många branscher, inte minst mässorna, under 2020 och stora delar av 2021
har fått enorma konsekvenser och återhämtningen kommer att ta många år. Under de senast månaderna
har dock ett gradvis öppnande inletts och flera viktiga steg har tagits.
Den 1 juli fick mässorna en egen klassificering inom covid-19-lagen och underställdes inte längre de fasta
deltagartaken som fanns kvar. Istället bedöms mässorna efter sina specifika möjligheter att anordna
smittsäkrade evenemang.
Den 29 september införs steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Även om mässorna inte
berörs generellt så påverkas ändå många mässor positivt av att de återstående deltagartaken tas bort. Till
exempel mässor innehållande delar med många sittplatser (större seminarier, uppvisningar etc) blir möjliga
att genomföra.
Mässbranschen har under hela pandemin tagit sitt ansvar och är fullt beredda att fortsätta att ta sitt
ansvar. Säkerhetsrutiner har införts och kommer att fortsätta användas och anpassas i samråd med
berörda myndigheter. Mässbranschen är även fullt medveten om att pandemin ännu ej är över och att
förutsättningarna kan komma att förändras igen.
I grunden är Fairlink emot generella inskränkningar och anser att ansvaret bör vila på arrangören att skapa
smittfria miljöer baserat på sina specifika möjligheter att anordna smittsäkrade evenemang.
Vi ser även flera möjliga problem med införande av ett vaccinationsbevis, t.ex.:
• Integritetsproblem när icke-vaccinerade individer pekas ut inför t.ex. en arbetsgivare.
• Arrangörens hantering av egna personalen och deras vaccinering.
• Tillgängligheten för internationella besökare från länder utan vaccinationspass.
• Risk för köbildning vid entré när vaccinationsbevis ska kontrolleras.
• Extrakostnader för arrangören vid användandet av vaccinationsbevis.
Men vi ser även möjligheter vid ett frivilligt införande av vaccinationsbevis. Framförallt i de fall där
utländska mässor eller kongresser kommer till Sverige och förväntar sig att kunna använda sig av
vaccinationsbevis enligt hur de används i hemlandet.
Allt i beaktande tillstyrker vi därför promemorians förslag om möjligheten för regeringen att införa
vaccinationsbevis under följande förutsättningar:
1. Att det endast är en nödåtgärd och att det sker i en tydlig och nära dialog med berörda branscher samt
med rimlig framförhållning.
2. Att det är frivilligt för berörda evenemang att använda sig av vaccinationsbevis.
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3. Att myndigheterna inte detaljstyr hur kontrollen av vaccinationsbeviset ska ske utan att det åligger
arrangören att utföra en säker kontroll.
4. Att evenemang som väljer att använda sig av vaccinationsbevis inte tvingas till ytterligare
smittskyddsåtgärder.
Vi ser fram emot ett fortsatt ansvarsfullt öppnande av samhället.

Mikael Jansson
VD, Fairlink
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