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Anmälan om svar på remiss av Vaccinationsbevis som
smittskyddsåtgärd
Remiss från Socialdepartementet
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Socialdepartementet har tagit fram en promemoria med förslag om att en eventuell
användning av vaccinationsbevis ska kunna användas som en smittskyddsåtgärd vid
större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Departementet har remitterat den till bland annat Stockholms stad för yttrande.
Till följd av väldigt kort remisstid har stadsledningskontorets tjänstutlåtande lämnats in till Socialdepartementet som Stockholm stads svar på remissen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslagen i promemorian och framhåller härvid att vaccinationsbevis kan vara berättigat och ändamålsenligt med hänsyn till att syftet är att begränsa smittspridningen och att värna liv och hälsa.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Stockholm den 13 oktober 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Remisspromemoria Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Socialdepartementet har tagit fram en promemoria med förslag om att en eventuell
användning av vaccinationsbevis ska kunna användas som en smittskyddsåtgärd vid
större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vaccinationsbevis i
steg 3 och 4
Promemorian tar sikte på förhållandet att den 7 september 2021 meddelade Folkhälsomyndigheten att nivå 1 i regeringens plan för avveckling av restriktioner kommer att kunna inträffa i slutet på september 2021. Under sådana förhållanden bör steg
4 i planen kunna tas den 29 september 2021.
Om det på grund av det epidemiologiska läget inte skulle vara möjligt att ta detta
steg i slutet på september eller om det därefter finns behov av bestämmelser som begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och
platser för privata sammankomster kan det, enligt promemorian, finnas skäl att införa
ett system som innebär en möjlighet att använda vaccinationsbevis.
Det är mot denna bakgrund det i promemorian presenteras förslag som tar sikte på
en eventuell användning av vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd i såväl steg
3, dvs. när det finns deltagartak, som i steg 4 när deltagartaken tagits bort och flera
andra restriktioner har lättats.
I promemorian föreslås att de nuvarande deltagartaken i steg 3 höjs till det tredubbla om deltagarna har vaccinationsbevis som visar att de är fullvaccinerade mot
sjukdomen covid-19. I steg 4 föreslås att de eventuella deltagarbegränsningar som
ändå kan behövas för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte ska
gälla om vaccinationsbevis används.
Barn under 16 år och personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig föreslås vara undantagna från kravet på vaccinationsbevis.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslagen i promemorian. Vaccinationsbevis kan
vara berättigat och ändamålsenligt med hänsyn till att syftet är att begränsa smittspridningen
och att värna liv och hälsa.
Förslaget om vaccinationsbevis kan gynna företagandet och öka sysselsättningsgraden i
staden. Det är väl belagt att livskvalitet och hälsa gynnas av att kultur- och nöjessektorn är en
del av invånarnas liv. En återstart i större skala är således eftersträvansvärt givet att läget i
pandemin så tillåter. Att fler kan delta i sammankomster och tillställningar kan således, på
olika sätt, ha positiva effekter på välmående och fysisk och psykisk hälsa hos både hos unga
och äldre, såväl kvinnor som män.
En undersökning som Visit Stockholm genomfört visar att stockholmarna är positivt inställda till vaccinpass.
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Det förslag som nu bereds innebär att det görs utökade kontroller vid inpassage. Dessa
krav på kontroller kan leda till ökade kostnader för anordnare och verksamhetsutövare. De
ekonomiska konsekvenserna kommer i huvudsak att bero på respektive verksamhets förutsättningar. I den fortsatta beredningen är det önskvärt att beakta möjlighet till eventuell kompensation.
Likaså kan det finnas en viss utmaning i det rättsliga förfarandet vid kontrollerna och när
en avvisning behöver ske. Det gäller inte minst vid utomhusevenemang på allmän plats där
evenemangsanordnaren åläggs att neka folk tillträde om de inte har vaccinpass. Det kan därför finnas anledning att beakta behov av utbildning och stöd i en sådan hantering.
Det är också önskvärt att den fortsatta hanteringen av frågan förtydligar regeln om en meters avstånd mellan olika sällskap rent generellt och speciellt i de fall som omnämns i promemorian. För små och medelstora evenemang kan en kvarstående regel om en meters avstånd
mellan olika sällskap i praktiken innebära att det inte blir några lättnader alls vare sig helt
utan maxtak eller vid den tredubbla numerären i steg 3 kombinerat med vaccinbevis.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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