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Remissvar - Socialdepartementet promemorian
Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd
Göteborgs Stad har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian
Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd.
Göteborgs Stad, stadsledningskontoret, tillstyrker författningsförslagen och anser
att möjligheten att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar i grunden är bra. Staden har flertalet
verksamheter som berörs och anser att förslaget kan stödja en angelägen återkomst
till kultur-, idrotts- och nöjeslivet.
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning av konsekvenser för kommunerna.
Möjligheten att använda vaccinationsbevis får anses gynna kommunen i egenskap
av anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar eller
upplåtare av platser för privata sammankomster. Det föreslagna systemet ska vara
valfritt att använda sig av och vid ett införande av promemorians förslag kommer
Göteborgs Stad behöver ta ställning till om vaccinationsbevis ska användas i
stadens verksamheter, bland annat utifrån effekter för invånarna och de olika slags
verksamheter som berörs.
När det gäller konsekvenserna av förslaget vill Göteborgs Stad vidare framföra
följande. Vid tillämpning av vaccinationsbevis ställs krav på
anordnaren/verksamhetsutövaren att kontrollera vaccinationsbevis och säkerställa
dess äkthet. Göteborgs Stad har under pandemins gång haft verksamheter igång
och öppna i den mån smittläget tillåtit det och har verkställt omställning av stadens
verksamheter i takt med nya och förändrade restriktioner, begränsningar och
rekommendationer. Staden har därmed anskaffat sig en erfarenhet av omställning
av verksamhet i relation till nämndernas och bolagens grunduppdrag. Göteborgs
Stad bedömer dock att en resursförstärkning kommer behöva ske för det praktiska
genomförandet för arrangemang där vaccinationsbevis tillämpas.
Göteborgs Stad kan konstatera att ställningstagande till vilka grupper som ska
undantas från kravet att visa upp vaccinationsbevis är en komplicerad fråga.
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I promemorian föreslås att de grupper som ska undantas från kravet att visa upp
vaccinationsbevis är barn under 16 år och personer som på grund av medicinska
skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19.
Göteborgs Stad kan konstatera att efter promemorian remitterats erbjuds även barn
från 12 års ålder vaccination mot covid-19. Göteborgs Stad anser att denna
förändrade förutsättning behöver omhändertas.
När det gäller personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot
covid-19 har Göteborgs Stad inga invändningar mot att gruppen undantas men vill
framhålla att detta riskerar att bli svårhanterat för anordnare/verksamhetsutövare
som vid inpassage ska förvissa sig om att den som inte visar ett vaccinationsbevis
omfattas av undantaget.
Promemorians bedömning är att det sannolikt handlar om ett mindre antal personer
som av medicinska skäl avråds av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal
från att vaccinera sig. Som exempel anges personer som är allergiska mot
substanser i vaccinet. I promemorian görs bedömningen att det inte finns skäl att
ställa några formkrav vad gäller hur kontrollen ska gå till och att
anordnaren/verksamhetsutövaren bör kunna förvissa sig om en persons medicinska
skäl genom att personen visar upp till exempel ett intyg utfärdat av en läkare eller
en annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal i vilken det intygas att
personen avråds från att vaccineras. Avsikten med förslaget är inte att anordnaren eller
verksamhetsutövaren ska avgöra vad som är ett medicinskt godtagbart skäl och att den
medicinska åkomman av den anledningen måste framgå av intyget. Göteborgs Stad menar
att gruppen troligtvis inte är så snäv som beskrivs i promemorian, bland annat eftersom
definitionen av medicinska skäl kan rymma såväl fysiska som psykiska anledningar.
Göteborgs Stad anser också att det måste vara enkelt för en anordnare eller
verksamhetsutövare att förvissa sig om att någon omfattas av undantaget och anser därför
att det finns skäl att överväga en styrning av hur den enskilde ska visa på att undantaget är
tillämpligt. Detta skulle till exempel kunna uppnås genom ett standardiserat
förvarande när hälso- och sjukvårdspersonal ska intyga att en person avråds från att
vaccineras. Att det är tydligt vad som krävs för att undantas från kravet på att
uppvisa vaccinationsbevis är viktigt både för den som vill delta vid en
sammankomst eller tillställning och för anordnaren/verksamhetsutövaren som
enligt förslaget har på sitt ansvar att förvissa sig att det finns medicinska skäl.
Som förslaget i promemorian är utformat kommer kravet på deltagarbegränsning
och andra smittskyddsåtgärder kvarstå även när en anordnare eller
verksamhetsutövare ställt krav på uppvisande av vaccinationsbevis. Utifrån
erfarenheterna hittills vill Göteborgs Stad framhålla att det skulle kunna finnas en
problematik med följsamhet till de smittskyddsåtgärder som en anordnare eller
verksamhetsutövare vidtar när det också krävs uppvisande av vaccinationsbevis för
att få delta vid en tillställning eller sammankomst.
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Göteborgs Stad vill framhålla att det är viktigt att det finns vägledning vad gäller
innebörden av lagar, föreskrifter och rekommendationer samt ett stöd från
Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen så att inte kommunerna och
verksamheterna lämnas med svåra tolkningar. Det behöver vara tydligt vem som
har ansvaret som anordnare respektive verksamhetsutövare samt vilka krav som
ställs på olika aktörer.
Slutligen underlättas förordningens genomförande om kommunikationen är tydlig
där det framgår hur ansvarsförhållandena fördelas mellan nationella, regionala och
lokala aktörer.

Göteborg den 24 september 2021

Louise Odengard
Avdelningschef
Stadsledningskontoret
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