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Hemställan om krav på test för pågående infektion av covid19 vid inresa i Sverige för utländska medborgare
Polismyndigheten har tagit del av ovan rubricerad hemställan och lämnar följande synpunkter.
Polismyndigheten har den senaste tiden på grund av den rådande pandemin
fått ett antal nya uppgifter att hantera, inte minst när det kommer till gränsfrågor. Sedan den 22 december 2020 kontrollerar polisen det inreseförbud som
råder mot Danmark och Storbritannien och sedan den 25 januari 2021 kontrollerar Polismyndigheten även inreseförbudet mot Norge. De nya uppgifterna tar
betydande resurser från polisen i anspråk. Förslaget att införa krav på test för
pågående infektion av covid-19 vid inresa i Sverige för utländska medborgare
skulle innebära ytterligare en arbetsuppgift för Polismyndigheten och därigenom ta ytterligare resurser i anspråk. Det kan konstateras att kontroller av testintyg på vissa ställen skulle kunna genomföras i samband med sådana kontroller som redan idag görs på grund av införda gränskontroller eller kontroller av
inreseförbud. På vissa ställen där intyg skulle kunna komma att behöva kontrolleras sker dock i dagsläget inga kontroller, t.ex. när det gäller gränsen mot
Finland. Som alltid när det handlar om resursbehov kommer den tillkommande
arbetsuppgiften behöva ställas mot andra arbetsuppgifter som åligger polisen.
Utifrån resurs och prioritering kommer Polismyndigheten därför att behöva
avgöra på vilka ställen och med vilken intensitet myndigheten kommer kunna
utföra kontroll av testintyg.
Det kan konstateras att det finns ett antal kategorier som kommer ha svårt att
kunna uppvisa ett intyg om covid-19-test när man reser in i Sverige, antingen
då personen ifråga haft svårt att före inresan kunna genomföra ett covid-19test eller i de fall då inresa sker mer regelmässigt. Exempel på sådana grupper
som därför skulle behöva undantas från kravet på att uppvisa ett negativt covid-19-test är, förutom arbetspendlare, bl.a. sjömän, fjällräddare, renskötare,
personer som arbetar med transporter, akuta sjukvårdstransporter, personer
inom det nordiska tullsamarbetet samt utryckningspolis.
Polismyndigheten har inga synpunkter på att Folkhälsomyndigheten bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om krav på det test och intyg därom som
ska uppvisas, samt vilka språk som ska godtas. Polismyndigheten vill dock i
sammanhanget framföra vikten av att hanteringen av dessa intyg blir så enkel
som möjligt. Polisen har t.ex. begränsade möjligheter att kunna hantera intyg
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på andra språk än svenska, engelska, norska och danska eller kontrollera t.ex.
äktheten beträffande sådana intyg.
Polismyndigheten vill slutligen framföra ett önskemål om att myndigheten ges
möjlighet att förbereda sig inför den nya arbetsuppgiften, även om myndigheten förstås har förståelse för att ikraftträdandedatum måste ske utifrån hur
angeläget det utifrån smittskyddsynpunkt är att ett intygskrav införs.
Detta yttrande har beslutats av nationella kommenderingschefen Per Engström
efter föredragning av juristen Sofie Klahr.
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