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Remissyttrande över Upphävande av covid-19 lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2022/00468) 
 
 
Fairlink har tagit del av rubricerade promemoria och anför följande. 
 
  
Träffsäkra och proportionerliga förordningar  
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 och oproportionerliga 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. 
 
  
Promemorian S2022/00468  
I promemorian föreslås att lagen (2021:4) om särskilda begräsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve-
ringsställen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. 
 
 
Vid ett eventuellt försämrat epidemiologiskt läge  
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 är proportionerliga och 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 på ett träffsäkert sätt. Covid-19 lagen har skapat möjligheter till mer träffsäkra 
begränsningar, men har för tillfället tjänat ut sitt syfte. Vid ett försämrat epidemiologiskt läge är det dock 
viktigt att ej återgå till en situation där deltagarbegränsningar återigen kopplas till ordningslagen med de 
tidigare beskrivna inkonsekventa följderna. 
 
 
Fairlink stöder promemorians förslag 
Med ovanstående invändning, men mot bakgrund av FHMs bedömningar om det förbättrade 
epidemiologiskt läget, stöttar vi regeringens förslag om att avveckla den tillfälliga covid-19-lagen från och 
med utgången av mars. Likaså att de tillfälliga bestämmelserna i ordningslagen som anknyter till covid-19 
lagen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. 
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