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Remiss av promemorian ändring av klassificering av covid-19 i 
smittskyddslagen 

Remissinstanser 
Folkhälsomyndigheten 

Försäkringskassan 

Förvaltningsrätten i Stockholm 

Jordbruksverket 

Kustbevakningen 

Livsmedelsverket 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för vård och omsorgsanalys 

Polismyndigheten 

Region Skåne 

Region Värmland 
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Region Västerbotten 

Smittskyddsläkarföreningen 

Socialstyrelsen 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Stockholms hamnar 

Swedavia 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Transportstyrelsen 

Tullverket 

Om förslaget 
Den 3 februari 2022 inkom Folkhälsomyndigheten till regeringen med en 
hemställan om att frågan om att smittskyddslagens (2004:168) bestämmelser 
om sådana allmänfarliga sjukdomar som avses i lagens bilaga 1 och sådana 
samhällsfarliga sjukdomar som avses i lagens bilaga 2 inte längre ska 
tillämpas på sjukdomen covid-19 ska beredas. Vidare hemställde 
Folkhälsomyndigheten om att regeringen ska besluta om ändring i 
smittskyddsförordningens (2004:255) bilaga 1 så att covid-19 klassificeras 
som en anmälningspliktig sjukdom utöver allmänfarliga sjukdomar.  

I promemorian föreslås att sjukdomen covid-19 stryks från bilagorna till 
smittskyddslagen (2004:168) från och med den 1 april 2022.  

Inbjudan till remissmöte och att lämna synpunkter 
Socialdepartementet önskar ta del av era synpunkter på förslagen i 
promemorian. Socialdepartementet bjuder därför in till ett remissmöte 
fredagen den 11 februari 2022 kl. 09.00. Remissmötet kommer att 
genomföras på Skype och telefon. Praktisk information inför mötet kommer 
att skickas till anmälda deltagare med e-post. Anmälan om deltagande görs 
senast torsdagen den 10 februari 2022 kl. 12.00 till Martin Holmer, e-post: 
martin.holmer@regeringskansliet.se, telefon: 08-405 90 07. Deltagandet är 
begränsat till maximalt två personer per remissinstans. Vid anmälan, ange 
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diarienummer S2022/00792 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 
lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
myndigheten ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

 
 
 
Torkel Nyman 
Departementsråd 


	Remiss av promemorian ändring av klassificering av covid-19 i smittskyddslagen
	Remissinstanser
	Om förslaget
	Inbjudan till remissmöte och att lämna synpunkter

