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Kungliga bibliotekets remissvar över promemorian
Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra
verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga
kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och
serveringsförordningar
S2021/07875

Kungliga biblioteket yttrar sig härmed över promemorian Vaccinationsbevis på
serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik
och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningar (S2021/07875). Kungliga
biblioteket yttrar sig såsom den myndighet som regeringen utsett att ha nationell överblick
över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet (18 § SFS 2013:801).
Kungliga biblioteket delar regeringens bedömning att det bör finnas en beredskap att kunna
använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd i fler verksamheter än vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar.
Redan i remissvaret över promemorian om Covid-19-lag (S2020/09214) påtalade Kungliga
biblioteket vikten av att beakta bibliotekens samhällsviktiga roll. Att begränsa tillgången till
biblioteksverksamhet är ett stort ingrepp i individens möjlighet till informationsinhämtning,
kunskaps- och åsiktsbildning. Kungliga biblioteket välkomnar därför att bibliotek i den nu
föreliggande promemorian betecknas som centrala samhällsfunktioner och samhällsviktig
verksamhet, som ska undantas möjligheten att nyttja vaccinationsbevis. Kungliga biblioteket
välkomnar också att verksamhetsutövare behöver säkra att tillträde till bibliotek kan ske utan
krav på vaccinationsbevis även i det fall att biblioteket är beläget i ett köpcentrum, varuhus
eller i en galleria.
Kungliga biblioteket vill av upplysningsskäl påpeka att biblioteksverksamhet bedrivs genom
en bredd av uttryck. Inte sällan står biblioteket värd för allmänna sammankomster såsom
författarbesök och teaterföreställningar. Denna verksamhet är inte att betrakta som
samhällsviktig i lagens mening. Vi har därmed inga invändningar mot att den omfattas av den
ändring i begränsningsförordningen som sedan 1 december 2021 möjliggör användning av
vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Slutligen vill vi påtala ett förmodat korrekturfel på promemorians sida 56, som kan tolkas
som att personer som inte kan uppvisa ett vaccinationsbevis inte ska få tillgång till de
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uppräknade samhällsviktiga platserna. Då detta extra ”inte” inte återkommer i övriga delar i
promemorian har vi valt att inte utgå från innebörden på denna sida i vårt remissvar.
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