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Remissvar avseende förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd (HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19  

Småföretagarnas Riksförbund lämnar härmed förbundets svar på ovan nämnda förslag.  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som 
syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. 
Småföretagarnas Riksförbund representerar mer än 30 000 mindre företag, främst s.k. 
mikroföretag med mindre än 10 anställda. Förbundets näringspolitiska program inrymmer 
förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- 
och småföretag på ett nationellt plan.  

Förslaget 

Förslaget innebär att det inte kommer att vara möjligt att t.ex. anordna dans eller att ha 
stående publik på en konsert eller ett idrottsevenemang för fler än 100 deltagare inomhus om 
anordnaren väljer att inte använda vaccinationsbevis. För arrangemang med sittande deltagare 
finns valet att införa vaccinationsbevis alternativt andra åtgärder.  

Småföretagarnas Riksförbunds synpunkter  

Småföretagarnas Riksförbund förstår att Folkhälsomyndighetens (FHM) förslag till nya 
föreskrifter och allmänna råd kopplade till den sk. begränsningsförordningen och covid-19-
lagen är motiverat utifrån den ökade smittspridningen. 
 
Däremot vill Småföretagarnas Riksförbund lyfta att dessa restriktioner och begränsningar 
kommer att ge negativa ekonomiska effekter för berörda aktörer. Konsekvensanalysen kring 
dessa ekonomiska effekter är mycket bristfällig i materialet, men kan enkelt preciseras med 
ett par exempel från olika branscher. FHM utgår framförallt från det epidemiologiska 
perspektivet. Småföretagarnas Riksförbund anser att i samband med dessa begränsningar 
borde även ekonomiskt stöd presenteras av regeringen riktat till dem som påverkas. Det stöd 
som i så fall bästa matchar föreslagna restriktioner är statligt stöd för vissa planerade 
evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att 
förhindra smittspridning. Vi anser vidare att texten i avsnitt Förutsättningar för stöd 7 § punkt 
5 i förordningen bör ändras från begränsas i väsentlig utsträckning till begränsas, för att 
förordningen ska kunna kompensera merparten av de aktörer som blir berörda. 

Det hade också varit önskvärt med tydligare vägledning för hur systemet med 
vaccinationspass ska se ut när förslaget ska införas så pass snart och då Sverige tidigare inte 
använt sig av system med vaccinationsbevis.  
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Det saknas en tydlighet kring hur detta ska användas i praktiken, dvs förtydliga 
lagutrymmet/konsekvenser för dem som väljer att införa vaccinationsbevis. Den enda 
väglednings som ges  är ” 4.3 Rutiner för kontroll av vaccinationsbevis i regeringens 
promemoria Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd (s. 39 ff.). Där går att utläsa att 
anordnaren vid inpassage ska verifiera vaccinationsbevisets äkthet och förvissa sig om att det 
visar att personen …”. Promemorian är sammanfattad i punkt 6, men även här saknas 
vägledning för hur reglerna ska tillämpas.  

För dem som inte vill använda vaccinationspass gäller ”minska risk för smittspridning”. Det 
lämnar öppet för tolkningsutrymme och i enlighet med tidigare restriktioner handlar det väl 
om att kunna hålla avstånd, vilket gör att deltagarantalet kommer att minska avsevärt jämfört 
med vad som tillåts idag.  

Konsekvensanalysen som säger att små företag är känsligare än stora är rimlig, men i nuläget 
ser vi att medelstora bolag i turist/kultur/restaurang-branscherna är de som drabbas mest. 
Igen, får tilläggas. Dessa företag har vanligen förutsättningar för (att införa) 
besökarkontroller, men de borde kompenseras för sina ökade kostnader då pandemin under 
lång tid specifikt påverkat denna grupp av företag. 

Småföretagarnas Riksförbund rekommenderar FHM att sitta ned med organisationer som 
Småföretagarnas Riksförbund eller motsvarande för att ta fram en mer praktiskt orienterad 
guide ”hur du inför rutiner för vaccinbevis, inkl vilka regler du då kan luta dig mot” och att 
denna finns på plats innan vaccinationspass för större evenemang börjar gälla. 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Peter Thörn    
Förbundsordförande   


