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Promemorian Covid-19 ska inte längre anses vara en 
allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom  
Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur 
förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet.  

Tullverkets ställningstagande 
Tullverket har inga invändningar mot att covid-19 inte längre ska anses vara en allmänfarlig 
eller samhällsfarlig sjukdom. 

I promemorian föreslås att sjukdomen covid-19 ska betecknas som anmälningspliktig 
sjukdom och tas upp i bilaga 1 till smittskyddsförordningen. Tullverket vill med anledning av 
detta uppmärksamma Socialdepartementet på bestämmelsen i 16 § lagen (2006:1570) om 
skydd mot internationellt hot mot människors hälsa. Första stycket i paragrafen omfattar 
en skyldighet för befälhavaren att lämna information om hälsotillståndet ombord på ett 
fartyg innan fartyget anlöper första svenska hamn eller senast vid ankomsten till hamnen. 
Sådan information ska lämnas till Tullverket eller Kustbevakningen. Tullverket och 
Kustbevakningen ska i sin tur underrätta smittskyddsläkaren och Socialstyrelsen om 
innehållet i informationen. Motsvarande ska gälla om det är fråga om ett luftfartyg som 
ankommer till en flygplats. Informationen ska i dessa fall endast lämnas till Tullverket.   

I 2 § tredje stycket samma lag finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om vilka andra sjukdomar och ämnen 
som ska anses utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa. Enligt 12 § 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:8) om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa ska befälhavaren på ett fartyg alltid lämna 
information om hälsotillståndet ombord (hälsodeklaration), om en person ombord har 
insjuknat och symtomen tyder på att det rör sig om en allvarlig infektionssjukdom. 

Det är inte helt tydligt om covid-19 kommer att ses som ett hot mot människors hälsa 
utifrån den hänvisning som finns i 2 § lagen om skydd mot internationellt hot mot 
människors hälsa.   Hänvisningen går till smittskyddslagen (2004:168) där definitionerna 
finns i 1 kap. 3 §. De allmänfarliga sjukdomarna och vissa andra smittsamma sjukdomar ska 
anmälas eller bli föremål för smittspårning.  

 Tullverket har tidigare till Socialdepartementet framfört att den skyldighet som redogörs 
för ovan, bör ändras. Det vore att föredra att befälhavaren lämnar informationen direkt till 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten i stället för att ta omvägen via Tullverket.    

http://www.tullverket.se/
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I övrigt ser Tullverket positivt på att det tillfälliga inreseförbudet tas bort. Tullverket har 
stöttat Polismyndigheten med resurser och lokaler för att kontrollera personers rätt till 
inresa i Sverige.   

 Ärendets handläggning 
I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 
varit verksjuristen Karin Engstrand. I den slutliga handläggningen har även överdirektören 
Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit. 

TULLVERKET 

Charlotte Svensson 

 

Kopia till: 
Finansdepartementet, S3 
Tullverket 
 Verksledningsstaben 
 Kommunikationsavdelningen 
 Nationella staben 


	Promemorian Covid-19 ska inte längre anses vara en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom
	Tullverkets ställningstagande
	Ärendets handläggning


