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Hemställan om ändringar avseende
inreseförbud och deltagarbegränsningar för
allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar samt privata sammankomster
Hemställan
Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen fattar beslut om


Att ta bort krav på negativt test för covid-19 för utländska medborgare
inom 48 timmar före inresa till Sverige i förordningen (2020:127) om
tillfälligt inreseförbud till Sverige och i förordningen (2020:1258) om
tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till
Sverige och ändra tillbaka till de regler som gällde före den 28 december
2021.



Att så snart som möjligt införa ett maxtak på 500 deltagare för allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar inklusive mässor som äger
rum inomhus i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen)
samt att sänka maxtaket för privata sammankomster från 50 deltagare till
20 i samma förordning.

Skäl för hemställan
Ändringar i inreseförbuden till Sverige
Med anledning av den höga förekomsten av covid-19 i omvärlden samt den
tilltagande utbredningen av virusvarianten omikron hemställde
Folkhälsomyndigheten till regeringen den 20 december 2021 om skärpta
inreserestriktioner. Regeringen beslutade därefter om krav på negativt covidtest
som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige.
Ändringarna i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige,
förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och
några andra stater till Sverige, Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS
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FS 2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra
stater till Sverige trädde i kraft den 28 december 2021.
Spridningen av omikronvarianten i Sverige är nu på en sådan nivå att resenärer inte
längre bedöms utgöra en särskild risk för att påverka spridningen av omikron i
Sverige. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att kravet på negativt test för
covid-19 inom 48 timmar före inresa till Sverige inte längre är en proportionerlig
åtgärd.
Med anledning av detta hemställer Folkhälsomyndigheten att regeringen beslutar
att kravet på negativt covidtest inom 48 timmar före inresa som trädde i kraft den
28 december 2021 tas bort. Samt att återinföra de regler som gällde före den 28
december 2021 i förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor
från EES-stater och några andra stater till Sverige och förordningen (2020:127) om
tillfälligt inreseförbud till Sverige.
EU:s digitala covidintyg kompletterar den sedan tidigare gällande rekommendation
om att samtliga resenärer ska testa sig så snart som möjligt efter ankomst till
Sverige.
Ändringar i begränsningsförordningen
Omikronvarianten bedöms nu dominera smittspridningen i Sverige. Vaccinens
skyddseffekt mot smitta av omikron är väsentligt lägre än mot tidigare cirkulerande
virusvarianter. Redan efter 2–3 månader efter dos 2 är skyddet mot smitta
begränsat men skyddet tycks återställas efter en tredje vaccindos, åtminstone
initialt. Vaccinens goda skyddseffekt mot allvarlig sjukdom är fortsatt hög efter 2
doser vaccin och ökar ytterligare med en tredje dos. Detta tydliggör vikten av att
alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det, och att de som
erbjuds en påfyllnadsdos tar denna så snart som möjligt.
Mellan vecka 51 och 52 ökade fallen med 112 procent och ökningen har fortsatt
under vecka 1. Antalet ovaccinerade fall ökade med 57 procent och antalet
vaccinerade fall ökade med 142 procent. Tre veckors rullande medelvärde för
fall/100 000 invånare var v.50–52 för ovaccinerade 464, för vaccinerade med två
doser 440 (figur 1).
Figur 1. Bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare uppdelat på vaccinationsstatus i
populationen 12 år och äldre, 3 veckors rullande medelvärde.
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Som en konsekvens av den ökande smittspridningen ses en kraftigt ökad risk för
ovaccinerade att insjukna med ett påföljande behov av slutenvård. Vaccinets
mycket goda effekt mot svår sjukdom gör att motsvarande ökade risk inte
föreligger för vaccinerade. Av de 61 rapporterade nya intensivvårdade patienterna
under vecka 52 var 46 patienter ovaccinerade, vilket motsvarar 75 procent. Under
vecka 48–51 var antalet slutenvårdade oavsett vårdavdelning bland personer 12 år
och äldre per 100 000 sex gånger högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade
(figur 2) och antalet intensivvårdade per 100 000 invånare tolv gånger högre bland
ovaccinerade än bland vaccinerade (figur 3). Det rapporterade antalet patienter
inom intensivvård för de två senaste veckorna, och för de fyra senaste veckorna på
slutenvårdsavdelning exklusive intensivvården, bedöms bli högre på grund av
fördröjning i rapporteringen (figur 2 och 3).
Figur 2. Slutenvårdade fall med covid-19 per 100 000 invånare uppdelat på
vaccinationsstatus i populationen 12 år och äldre, 3 veckors rullande medelvärde.
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Figur 3. Intensivvårdade fall av covid-19 per 100 000 invånare uppdelat på
vaccinationsstatus i populationen 12 år och äldre, 3 veckors rullande medelvärde.

Detta innebär att vaccinationsbevis, trots vaccinets mycket goda effekt mot svår
sjukdom, som enskild åtgärd inte är tillräcklig då skyddet mot smitta med
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omikronvarianten är begränsat. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att det inte
räcker med vaccinationsbevis och de nu gällande övriga reglerna och att
deltagartak krävs i tillägg för att ytterligare minska risken för allvarliga
konsekvenser vid eventuell smittspridning. Vaccinationsbevisen fyller dock fortsatt
ett syfte vid arrangemang med mer än 50 deltagare. Detta för att minska risken för
att många ovaccinerade med förhöjd risk för slutenvård smittas vid samma tillfälle,
Mot bakgrund av detta hemställer Folkhälsomyndigheten att regeringen skyndsamt
beslutar om ett deltagartak för allmänna sammankomster eller offentliga
tillställningar inklusive mässor som äger rum inomhus. Folkhälsomyndigheten
föreslår att deltagartaket sätts till 500 deltagare. Övrig reglering i
Folkhälsomyndighetens gällande föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87)
om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 kvarstår.
Folkhälsomyndigheten hemställer även om att regeringen skyndsamt sänker det
nuvarande deltagartaket på 50 deltagare för privata sammankomster till 20.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den
slutliga handläggningen har avdelningscheferna Anders Tegnell, Britta Björkholm
och biträdande avdelningschef Sara Byfors deltagit. Chefsjuristen Bitte Bråstad har
varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Bitte Bråstad

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

