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Remissvar förslag till förordning Särskilda begränsningar för att förhindra smidningen av sjukdomen
covid-19. S2020/09963
Det nuvarande smittskyddsläget i många delar av landet med hög smittspridning,
stort antal sjukhusvårdade och kraftig belastning på sjukvården inklusive klara
undanträngningseffekter mot annan vård samt utmattad hälso- och
sjukvårdspersonal och omsorgspersonal gör att Smittskyddsläkarföreningen delar
regeringens bedömning att ytterligare begränsningar för att minska trängsel kan
komma att krävas. I viss mån kan detta emellertid ytterligare drabba verksamheter
som redan har fungerande arbetssätt för att begränsa smittspridningen vilket måste
förebyggas om möjligt. Smittskyddsläkarföreningen tillstyrker förslaget.
Möjlighet att genomföra nödvändiga åtgärder
De begränsningar som föreslås i förslaget till förordning om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 bedöms av regeringen, med
hänsyn till epidemin, som nödvändiga för att skydda allmänna intressen. Skydd av
liv och hälsa är enligt regeringen ett sådant allmänt intresse som kan motiverar
ingrepp i grundlagsskyddade rättigheter såsom möjligheten att hålla allmänna
sammankomster, hålla privata fester eller att idka näringsfrihet.
Smittskyddsläkarföreningen bedömer att åtgärderna i pandemilag samt aktuell
förordning kan var för sig, eller sammantagna, vara effektiva ur
smittskyddssynpunkt och trots allt rimliga för att undvika risken för att nya
smittkedjor uppstår. Det bör också tas med i sammanhanget att nödvändigheten
och proportionaliteten i åtgärden alltid måste bedömas utifrån den epidemiologiska
situation som regionen eller landet har.
Länsstyrelsen
Smittskyddsläkarföreningen anser att länsstyrelserna i samarbete är en
tillsynsmyndighet med både erfarenhet av tillsyn samt med bra inbördes samarbete
mellan länen. I det tillsynsarbete som finns i lagen om särskilda begränsningar för
att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 beskrivs att samråd ska ske med
smittskyddsläkaren vid behov. Smittskyddsläkarföreningen tycker att ”vid behov” är
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tillräckligt då länsstyrelsen redan har ett samarbete med smittskydd samt också
med kommunerna, bland annat genom lagen tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen där länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning
i kommunernas tillsynsarbete.
Ett svårare uppdrag för länsstyrelserna kan vara att enligt förordningens 3 kap. 3 §
hantera möjligheten att meddela föreskrifter om begränsning av antalet deltagare
gällande en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. I en sådan
bedömning är det mycket viktigt att noggrant kunna följa och bedöma det
epidemiologiska smittskyddsläget och också löpande överväga vilka alternativa
åtgärder som skulle kunna aktualiseras. Därför är det lämpligt att länsstyrelsen
enligt 3 kap. 4 § ska ge smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att
yttra sig. Extra lämpligt kunde dock kanske varit att välja en av myndigheterna för
yttrande.
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