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Remissvar på promemorian ”Vaccinationsbevis som
smittskyddsåtgärd”
Hovrätten för Nedre Norrland har, utifrån de aspekter som hovrätten
har att beakta, inte några synpunkter att lämna på förslagen i
promemorian i sak. Avseende den föreslagna lagtextens utformning
samt tolkning och tillämpning av densamma lämnar hovrätten följande
synpunkter.

För att underlätta tolkningen och tillämpningen av den föreslagna
lydelsen av 3 kap. 2 b § första stycket förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 bör rekvisitet ”det totala antalet doser vaccin” definieras i
lagkommentaren till bestämmelsen. Detta för att förtydliga hur många
det totala antalet doser vaccin är för varje given tidpunkt och för
respektive vaccin eller aktuell grupp vaccinerade personer, t.ex. olika
riskgrupper. Ett alternativt sätt att förtydliga rekvisitet är att det i
lagkommentaren till bestämmelsen finns en hänvisning till var denna
information framgår.

På samma sätt bör den föreslagna lydelsen av 3 kap. 2 b tredje stycket
i samma förordning förtydligas i lagkommentaren med exempel på
fler ”medicinska skäl” än allergi mot substanser i vaccinen, som är det
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enda exemplet i promemorian. Genom ett mer omfattande underlag till
grund för läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonals bedömning
av om medicinska skäl föreligger ökar förutsebarheten och
möjligheten till likabehandling. Med samma syfte bör
lagkommentaren till 3 kap. 2 d § nämnda förordning innehålla
uppgifter om vilka andra handlingar utfärdade av hälso- och
sjukvårdspersonal än läkarintyg, som kan användas för att anordnaren
ska kunna ”förvissa sig om att personer som inte kan visa upp ett
vaccinationsbevis uppfyller kraven i 2 b § tredje stycket”. Där bör
även anges vilken hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att
utfärda sådana handlingar för att undvika tillämpningsproblem för
anordnaren.

Av den föreslagna lydelsen av 3 kap. 2 d § i nämnda förordning följer
att anordnaren av sammankomsten eller tillställningen ska verifiera
vaccinationsbevisets äkthet ”vid inpassage”. Om det är platsen för
inpasseringen som avses kan övervägas att ändra lydelsen till ”vid
inpassagen” i bestämd form. Om det som åsyftas är händelsen att
personer tillträder platsen genom att t.ex. passera en biljettkontroll
eller gå in på ett område kan övervägas att ändra lydelsen till ”vid
inpassering” eller ”i samband med inpassering”.
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I handläggningen av detta ärende har deltagit tf. hovrättspresidenten
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