Motion till regionfullmäktige Gävleborg
Gävle 2021-08-27

Gävleborg Pilotlän för vaccinationspass – covidpass
Inte ska vi behöva vänta längre på att få se fullsatta restauranger, pubar, hotell- och
konferensanläggningar samt idrottsarenor. Fotbollssäsongen pågår och snart börjar
hockeysäsongen och bandysäsongen.
Alla vuxna personer i Sverige har erbjudits att vaccinera sig. I Gävleborg har sju av tio
invånare blivit fullvaccinerade med två doser och åtta av tio har fått minst en dos. I Gävleborg
har massvaccineringen varit så lyckad att vi snart kan avveckla våra stora vaccinationscenter.
Med tanke på den goda tillströmningen till vaccinationslokalerna kan vi i Gävleborg snart ha
nått 90 procent vaccinationstäckning.
Att smittan fortfarande sprids beror i hög grad på dem som valt att inte vaccinera sig. De som
blir smittade nu är ofta unga människor som inte blir särskilt sjuka. Även om deltavarianten
finns så tyder statistiken på att denna inte är speciellt farlig för dem som är fullvaccinerade.
Det sägs också att man som fullvaccinerad kan föra smittan vidare men även då tycks
symtomen var lindriga för dem som är vaccinerade.
Om restriktionerna fortsätter kommer många arrangemang inom kultur och idrott få fortsatta
stora problem. Väldigt få personer tillåts ju på inomhusarrangemang. Även restaurangerna
och pubarna drabbas om de restriktioner vi alltjämt har fortsätter att gälla även denna höst och
vinter.
Vid arrangemang inomhus gäller i nuläget max 50 åskådare om de inte har anvisad sittplats
och max 300 åskådare om de har anvisad sittplats. Utomhus är maxantalet 600 åskådare utan
anvisad sittplats och 3000 åskådare med anvisad sittplats. På större arenor tillåts så kallad
sektionering som möjliggör ytterligare fler åskådare. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om
minst 1 meter (sidled, framåt och bakåt) från andra sällskap och antalet personer i ett och
samma sällskap får uppgå till högst åtta.
Mot bakgrund av det goda vaccinationsläget i Gävleborg anser jag därför att Region
Gävleborg tillsammans med Länsstyrelsen ska ansöka hos regeringen om att Gävleborg ska
bli ett Pilotlän med att införa vaccinationspass - covidpass.
Covidpassen kan kontrolleras i dörren/entrén till alla olika evenemang. Alla arrangörer som
vill skulle därmed genom covidpassen kunna slippa restriktionerna och vara fria att fylla sina
evenemang till sista plats.
På detta sätt behåller vi frivilligheten. De som inte vill vaccinera sig behöver inte göra det
men samtidigt så behöver inte alla andra som fullvaccinerat sig anpassa sig till dem i ett
samhälle fyllt av restriktioner som gäller på obestämd tid. De fullvaccinerade kan istället
återgå till ett liv utan restriktioner.

Dessutom kan Gävleborg som Pilotlän med covidpass vara till nytta för regeringen och
Folkhälsomyndigheten genom att skapa kunskap om hur ett införande av covidpass i hela
Sverige skulle kunna administreras.

Yrkande
Att Region Gävleborg tillsammans med Länsstyrelsen ansöker hos regeringen om att
Gävleborg ska bli ett Pilotlän med att införa covidpass.
Att denna motion behandlas och avgörs vid regionfullmäktiges sammanträde den 22
september.
Hasse Backman (L)

