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Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en plan inför
eventuella nya utbrott av covid-19

Regeringens beslut

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för
insatser som kan bli aktuella i olika skeden av eventuella nya utbrott av
covid-19.
Folkhälsomyndigheten ska ta fram olika scenarier, både nationella och
regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige
under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. För de olika scenarierna
ska bl.a. centrala antaganden, antal smittade och antal dödsfall redovisas.
Scenarierna ska delges övriga myndigheter som Folkhälsomyndigheten ska
samverka med inom ramen för detta uppdrag.
Folkhälsomyndigheten ska dessutom bedöma vilka insatser, både nationella
och regionala, som de bedömer bör genomföras inom myndighetens
ansvarsområde för att tidigt upptäcka nya utbrott, minska smittspridningen
och minimera antalet sjukdoms- och dödsfall. Bedömningarna ska utgå från
de scenarier för hur smittspridningen kan komma att utvecklas under hösten,
som myndigheten ska ta fram.
Vidare ska Folkhälsomyndigheten undersöka förutsättningarna att utfärda
och implementera regionala föreskrifter och allmänna råd vid lokala utbrott
samt beskriva hur dessa kan utformas och hur följsamheten till dessa kan
säkerställas.
I arbetet med uppdraget ska Folkhälsomyndigheten beakta tidigare genomförda och pågående insatser och uppdrag med relevans för uppdraget.
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Planen ska även beakta att regionala och lokala skillnader i smittspridning
kan förekomma.
Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen som har fått liknande uppdrag inom området. Folkhälsomyndigheten ska även föra dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.
Folkhälsomyndigheten ska senast den 20 juli 2020 informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) och de samverkande myndigheterna om de
scenarier som Folkhälsomyndigheten ska ta fram. Scenarierna ska sedan
redovisas i den slutliga redovisningen av uppdraget som ska lämnas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 september 2020.
Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

I delar av Sverige är utbrottet av covid-19 nu på väg in i en sen pandemisk
fas med mindre smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dock
sannolikt att smittspridningen ökar igen, vilket kan leda till att nya lokala och
regionala utbrott blossar upp i Sverige eller en så kallad andra utbrottsvåg av
pandemin där smittan huvudsakligen är importerad. När en sådan situation
eventuellt inträffar, och hur omfattande den blir, är svårt att förutse. Det är
möjligt att det sker redan under hösten 2020.
Under pandemin med covid-19 arbetar Folkhälsomyndigheten tillsammans
med andra myndigheter och aktörer för att hantera den situation som har
uppstått. Folkhälsomyndighetens arbete bygger på den roll inom området
som myndigheten har enligt smittskyddslagen och myndighetens instruktion.
Folkhälsomyndigheten har under våren 2020 genomfört en rad insatser inom
flera olika områden, t.ex. tagit fram allmänna råd och rekommendationer för
att minska smittspridningen.
Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för
insatser som kan bli aktuella i olika skeden av nya utbrott av pandemin
covid-19. Folkhälsomyndigheten ska ta fram olika scenarier för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året samt
bedöma vilka insatser, både nationella och regionala, som kan bli aktuella
inom myndighetens ansvarsområde för att minska smittspridningen och
minimera antalet dödsfall. Vidare ska Folkhälsomyndigheten undersöka
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förutsättningarna att utfärda och implementera regionala föreskrifter och
allmänna råd vid lokala utbrott samt beskriva hur dessa kan utformas. I
denna del ska Folkhälsomyndigheten särskilt beakta det uppdrag som regeringen gav till myndigheten den 25 juni om att undersöka behovet av föreskrifter inom vissa av socialtjänstens verksamheter för att hindra spridning
av det virus som orsakar covid-19.
Syftet med uppdraget är att uppnå en så god beredskap som möjligt för att
minimera effekterna av nya uppblossande utbrott av covid-19. Det är därför
viktigt att bedöma vilka insatser som kan bli aktuella och att fortsatt vidta
åtgärder som krävs för att skapa både robusthet och krishanteringsförmåga.
På regeringens vägnar
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