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Remissyttrande över Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-ställen
(S2021/06915)
Fairlink har tagit del av rubricerade promemoria och anför följande.

Sammanfattning
Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19lagen) trädde i kraft den 10 januari 2021. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av januari 2022.
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020.
Även den lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av januari 2022.
Det epidemiologiska läget är, enligt de flesta bedömare, i dag bättre än när lagarna infördes. Men även om
samhället öppnats upp allt mer och stora evenemang har börjat att genomföras med lyckade resultat så är
pandemin ännu inte över.
Regeringens bedömning är därför att det finns behov av en fortsatt beredskap efter utgången av januari
2022. Det förslås därför att lagarnas giltighet förlängs till utgången av maj 2022 i syfte att säkerställa en
fortsatt god beredskap.
I promemorian föreslås också att det vid en förlängning av lagarna efter januari 2022 bör göras vissa
ändringar i lagarna. Ändringarna innebär bl.a. att bemyndigandena för regeringen att meddela föreskrifter
om förbud eller nedstängning tas bort.

Synpunkter på förslaget
Viktigt att fortsätta med kategoriseringar som gör det möjligt att införa träffsäkra åtgärder
Inledningsvis i pandemin (mars 2020) så kopplades deltagarbegräsningar till de evenemang som lyder
under ordningslagen. När covid-19-lagen sedan trädde i kraft den 10 januari 2021 överfördes (ur
smittreglerings-synpunkt), de evenemang som styrs av ordningslagen över till covid -19 lagen som en
gemensam kategori. För mässorna innebar det att man fortsatt (inom covid-19 lagen) tillhörde samma
kategori som tidigare.
Denna kategorisering gjorde att de förordningar som användes för att införa deltagarbegränsningar fick
stora inkonsekventa följder. Mässor likställdes med festivaler och fotbollsmatcher, men är till sin art mer
lika köpcentrum och butiker. Detta ledde till att i steg 2 av regeringens plan för avveckling av restriktioner
så lyftes mässor ur regleringen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och reglerades
särskilt. Förändringen innebar betydligt mer träffsäkra åtgärder.

Begränsningar endast som en nödåtgärd
De deltagarbegränsningar och restriktioner som funnits har varit nödvändiga men också inneburit stora
utmaningar för de drabbade branscherna. Inte minst för mässbranschen. Det är därför viktigt att eventuella
nedstängningar och begränsningar endast används som en sista nödåtgärd när det inte finns några andra
möjliga alternativ. Likaså att det sker i en tydlig och nära dialog med berörda branscher, samt med en
rimlig framförhållning.

Vi stöttar förslaget på en fyra månaders förlängning
Med ovanstående invändningar men mot bakgrund av att pandemin fortfarande pågår och behovet av ett
snabbt införande av träffsäkra åtgärder vid eventuella försämringar av smittläget stöttar vi regeringens
förslag om en fyra månaders förlängning av den tillfälliga covid-19-lagen.
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