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Remissvar angående förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
(HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19
Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss
och anför följande;
Bakgrund
I september 2021 remitterade regeringen en promemoria med förslag om att införa ett system
som innebär en möjlighet för den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning att använda vaccinationsbevis, ”Vaccinationsbevis som skyddsåtgärd”,
S2021/06359. Regeringens promemoria utgör ett underlag i syfte att ha beredskap för det fall
det epidemiologiska läget är sådant att vaccinationsbevis behöver användas som en
smittskyddsåtgärd.
Med anledning av nuvarande smittläge hemställde Folkhälsomyndigheten den 18 november
2021 om att regeringen fattar beslut om ändring i förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen).
Hemställan avsåg en möjlighet att vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
använda vaccinationsbevis. Reglerna borde enligt myndigheten träda ikraft den 1 december
2021. Folkhälsomyndigheten föreslår nu föreskrifter för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar genom rubricerat förslag.
Synpunkter
Givet den extremt korta remisstiden, två dagar, har NNR inte möjlighet att lämna några
ingående synpunkter på föreskriftsförslaget. Däremot kan NNR konstatera att
konsekvensutredningen är bristfällig och mycket ofullständig gällande effekter och kostnader
för de aktörer, företag inräknat, som har att tillämpa föreskrifterna. Som anledning anger
myndigheten begränsad tid för att få regler på plats. NNR har förståelse för att åtgärder i vissa
undantagsfall kan behöva vidtas innan samtliga effekter är kända. Det blir då extra viktigt att
en fullständig konsekvensutredning görs i efterhand. NNR uppmanar därför
Folkhälsomyndigheten att göra detta. Likaså att i efterhand inhämta ett yttrande från
Regelrådet.
Smittspridningen måste bekämpas. Samtidigt får de förslag som läggs fram anses vara en
indirekt inskränkning av näringsfriheten. NNR menar därför att frågan om ersättning för
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inskränkningar och begränsningar av näringsfriheten måste hanteras i samband med varje
beslut om restriktioner när det gäller att förebygga vidare smittspridning. NNR är dock
medveten om att det är en fråga som i första hand regeringen måste hantera, inte
myndigheterna.

Näringslivets Regelnämnd NNR

Andrea Femrell

