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Yttrande angående promemorian Vaccinationsbevis som
smittskyddsåtgärd
Yttrande
Umeå kommun är generellt positiv till promemorian och lagförslaget.
En konsekvens av att kräva vaccinationspass för högre deltagarantal är
självklart att ovaccinerade personer inte får tillträde till en mängd aktiviteter.
Det kan finnas en risk att verksamhetsutövare börjar kräva vaccinationspass
även utan lagstöd för att vara på den säkra sidan. Hur ett sådant agerande
påverkar straffansvar mm bör kommenteras i förarbetet.
Umeå kommun anser att smittskyddsbegränsande åtgärder som
vaccinationspass och deltagarantal inte bara bör kopplas till som lagen
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19, den s.k. covid-19-lagen.; det är en mer generellt
smittspridningsbegränsande åtgärd som bör regleras o delegeras noggrant
avseende införande, ansvar, mandat o tillsyn fristående från covid 19 (agens).
Effekten av deltagarantal och vaccination, kopplat till allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar, påverkas av så många faktorer
att deltagartal inte bör specificeras i lagtext. Normalläget bör vara att
Folkhälsomyndigheten har möjlighet att skriva bindande föreskrifter även om
deltagartak.
Begreppen ”utomhus” och ”inomhus” och ”sektion” bör kommenteras och
definieras tydligare.
Bakgrund
Den 7 september 2021 meddelade Folkhälsomyndigheten sin samlade
bedömning om att nivå 1 kan inträffa i slutet på september och att det
därmed går att gå vidare med steg 4 i regeringens plan för avveckling av
restriktionerna den 29 september.
Om det på grund av det epidemiologiska läget inte skulle vara möjligt att ta
nästa steg i slutet på september eller om det därefter finns behov av
bestämmelser som begränsar antalet deltagare vid allmänna
sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster kan
det finnas skäl att införa ett system som innebär en möjlighet att använda
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vaccinationsbevis. I promemorian presenteras därför förslag som tar sikte på
en eventuell användning av vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd.
Information
Detta yttrande är registrerat i Miljö- och hälsoskydds elektroniska system och
har expedierats digitalt och saknar därför underskrift.
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