Mottagare

Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se
petra.zetterberg.ferngren@regeringskansliet.se

Handläggare

Enheten för juridik
Anne-Lie Magnusson

Datum
2021-09-23
Vårt ärendenummer
03682-2021
Ert ärendenummer
S2021/06359

Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
promemorian Vaccinationsbevis som
smittskyddsåtgärd
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian
Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd, S2021/06359.
Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget att möjliggöra för användning av
vaccinationsbevis men lämnar följande kommentarer.

Vaccinationsbevis i steg 3
Folkhälsomyndigheten utgår i sitt remissvar från det epidemiologiska läget som
Sverige befinner sig i och där nästa steg för lättnader av restriktioner sker den 29
september 2021. Myndigheten kommer därför inte beröra förslaget under rubrik ”3.
Vaccinationsbevis i steg 3”.

Undantag för barn under 16 år och personer som av
medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19
Om det blir aktuellt att införa vaccinationsbevis anser Folkhälsomyndigheten att
åldersgränsen ska sättas vid myndighetsålder, det vill säga 18 år.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§
smittskyddslagen (2004:168) när det gäller covid-19. Dessa råd gäller från och med
den 29 september 2021 och riktar sig bara till vuxna. De innebär bl.a. att den som
är 18 år eller äldre som inte är fullvaccinerad mot covid-19 när det är möjligt ska
hålla avstånd till andra människor. Minderåriga har inte alltid möjlighet att själva
välja att vaccinera sig.
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Vaccinationsbevis i steg 4
Folkhälsomyndigheten anser att det för närvarande inte finns behov av en sådan
reglering från och med den 29 september 2021. Myndigheten anser dock att det är
bra att det i steg 4 finns möjlighet, om det epidemiologiska läget skulle kräva det,
att införa vaccinationsbevis.
Vaccinationsbevis skulle framöver kunna införas för vissa typer av arrangemang
om de visar sig ha större risk för smittspridning av covid-19. Det kan också vara
aktuellt i vissa regioner under kortare perioder om smittspridningen ökar lokalt.
Arrangörerna av arrangemang där man har identifierat att det finns en känd risk för
smittspridning skulle då t.ex. kunna åläggas att göra en riskanalys där det är
viktigare att beakta faktorer som till exempel andel ovaccinerade deltagare och var
evenemanget genomförs, än att bara göra bedömningen utifrån storleken på
evenemanget.

____________________________________
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Anders Tegnell och Britta Björkholm,
samt chefsjuristen Bitte Bråstad deltagit. Juristen Anne-Lie Magnusson har varit
föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Anne-Lie Magnusson
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