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Uppdrag att analysera och utvärdera konsekvenserna för 
Sveriges del med anledning av Kinas epidemiologiska situation 
avseende covid-19 

Regeringens beslut 
Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera och utvärdera 
konsekvenserna för Sveriges del med anledning av Kinas epidemiologiska 
situation avseende covid-19.  

Folkhälsomyndigheten ska senast den 11 januari 2023 lämna en 
slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). 
Redovisningen ska innehålla en lägesbild av den epidemiologiska situationen 
i Kina samt en analys och utvärdering av hur den kan komma att påverka 
Sverige och om det mot denna bakgrund finns skäl att vidta särskilda 
åtgärder. I analysen ska hänsyn tas till rekommendationer från den 
europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, samt EU-kommissionen. 
Vidare ska möjligheten att övervaka virusvarianter i avloppsvatten vid 
Arlanda särskilt beaktas (enligt EU-kommissionens rekommendation för 
övervakning av avloppsvatten vid ”key airports”). Redovisningen ska hänvisa 
till diarienumret för detta beslut. 

Ärendet 
Den nationella hälsokommissionen i Kina publicerade den 7 december 2022 
revideringar av Kinas covid-19-restriktioner. Restriktionerna för covid-19 
ska lättas i hela Kina, bland annat ska Kina släppa på restriktioner för utresa. 
Beslutet beräknas medföra att inresandet från Kina till Europa ökar 
väsentligt från och med januari 2023. Smittspridningen av covid-19 ökar för 
närvarande på en rad platser i Kina och sjukvården är högt belastad i hela 
landet. 
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Regeringen gav den 22 december 2022 i uppdrag till Folkhälsomyndigheten 
att under 2023 fortsatt genomföra åtgärder, inbegripet övervakning och 
studier för att övervaka och prognosticera utvecklingen av covid-19 
(S2022/04841). Regeringen anser att Folkhälsomyndigheten, med anledning 
av den epidemiologiska utvecklingen i Kina, även ska analysera och 
utvärdera hur smittspridningen och den epidemiologiska situationen i Kina 
kan komma att påverka Sverige.  

På regeringens vägnar 

  

Anna Tenje  

 Dariosh Bidar 
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