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Remissvar avseende promemorian
Vaccinationsbevis på
serveringsställen och i andra
verksamheter, smittskyddsåtgärder i
långväga kollektivtrafik och
förlängning av begränsnings- och
serverings-förordningarna
(S2021/07875)
Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) har beretts möjlighet att lämna
synpunkter på promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra
verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av
begränsnings- och serverings-förordningarna (S2021/07875).
Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att analysera och utvärdera effekterna
av den genomförda kulturpolitiken i relation till de nationella kulturpolitiska målen
om att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Vi
vill i detta sammanhang hänvisa till myndighetens rapport Ett år med pandemin:
Konsekvenser och offentliga insatser inom kulturområdet (rapport 2021:2).
Rapporten bekräftar att de restriktioner som pandemin föranlett fått mycket
omfattande negativa konsekvenser på kulturområdet. Det framkommer även att
pandemins även på längre sikt riskerar att få negativa effekter på utvecklingen i
relation till de nationella kulturpolitiska målen. Av allt att döma kommer det därför
att under lång tid framöver finnas anledning för regeringen att fortsatt överväga
åtgärder för att så långt som möjligt bistå för att infrastrukturen för konst- och
kulturverksamheter ska kunna bestå under och efter pandemin.
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Mot bakgrund av myndighetens uppdrag att analysera utvecklingen i relation till de
kulturpolitiska målen, begränsar vi oss till att lämna synpunkter på promemorians
förslag till möjlighet att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar samt på platser för fritids- och kulturverksamhet, samt
förslag till förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.
Möjlighet att använda vaccinbevis vid Allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar inklusive mässor (kap. 3.4), samt möjlighet att
använda vaccinbevis på platser för fritids- och kulturverksamheter (kap. 3.5)
Myndigheten för kulturanalys kan varken tillstyrka eller avstyrka promemorians
förslag, med hänvisning till vårt remissvar avseende promemorian
vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd (S2021/06359, Kulturanalys dnr 202194).
Kulturanalys ser positivt på promemorians förslag om att beslut om användandet
av vaccinbevis i aktuella verksamheter åläggs verksamhetsutövaren, förutsatt att
Folkhälsomyndigheten meddelat föreskrifter om smittskyddsåtgärder i form av
vaccinationsbevis. På så sätt kan varje enskild verksamhetsutövare själv avgöra om
införande av vaccinationsbevis eller att följa de restriktioner som gäller om
vaccinationsbevis inte tillämpas passar den egna verksamheten bäst.
Myndigheten ser också positivt på att promemorian ägnar ett särskilt avsnitt (s. 5556) åt att kommentera användningen av vaccinationsbevis i relation till den rätt till
kultur som finns inskriven i såväl de mänskliga fri- och rättigheterna och
Barnkonventionen som de nationella kulturpolitiska målen. På samma sätt ser
myndigheten positivt på att negativa konsekvenser för enskilda, barn och
verksamhetsutövare beaktas i promemorians konsekvensanalys (kap. 8).
Dock kvarstår Kulturanalys bedömning att de kunskapsunderlag saknas, som krävs
för att myndigheten ska kunna ta ställning till huruvida de positiva eller negativa
effekterna av vaccinationsbevis i relation till de nationella kulturpolitiska målen
överväger. Av förklarliga skäl har inga studier, varken i Sverige eller
internationellt, hunnit genomföras av vilka konsekvenser införandet av
vaccinationsbevis skulle få för såväl kulturliv som deltagande i detsamma.
Förlängning av begränsningsförordningen och serveringsförordningen (kap.
5)
Myndigheten för kulturanalys tillstyrker promemorians förslag, med hänvisning till
myndighetens remissvar avseende promemorian om förslag till covid-19-lag
(S2020/09214, Kulturanalys dnr 2020-162), myndighetens remissvar avseende
promemorian om fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2021/03267, Kulturanalys dnr 202144), samt myndighetens remissvar avseende promemorian om fortsatt giltighet av
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begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen (S2021/06085, Kulturanalys dnr 2021-90) .
Beslut i detta ärende har fattats av Myndighetschef Mats Granér. Utredare Jenny
Johannisson har varit föredragande.
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