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Ordförandebeslut - svar på 
promemorian Upphävande av 
covid-19-lagen och lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen S2022/00468 
Miljö- och byggnämndens Dnr MY-2022-103 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämndens ordförande beslutar:  
att Miljö- och byggnämnden i Nybro kommun har inga invändningar mot att 
lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska 
upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. 
att överlämna yttrandet till Socialdepartementet. 
 
Beslutsunderlag   
•  Promemorian upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
 
Beskrivning av ärendet 
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 serveringsställen ska upphöra att 
gälla vid utgången av mars 2022. Förslaget har tagits fram med anledning av ett 
tillkännagivande från riksdagen som beslutades den 19 januari 2022 (se bet. 
2021/22:Sou9 punkt 3, rskr. 2021/22:128). I promemorian föreslås vidare att de 
tillfälliga bestämmelserna i ordningslagen som anknyter till covid-19-lagen ska 
upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. 

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att 
omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra 
varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte 
är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 
onsdagen den 9 februari 2022. Folkhälsomyndigheten hemställer till 
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regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och 
samhällsfarlig sjukdom. 

Enligt pressträff den 3 februari 2022 från regeringskansliet meddelades 
avveckling av restriktioner, vilket innebär att merparten av 
restriktionerna tas bort den 9 februari 2022 för allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar, serveringsställen, mässor, 
handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet, privata 
sammankomster i t.ex. hyrda lokaler, långväga kollektivtrafik, och 
cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus samt större sociala 
sammankomster. 

För miljö- och byggnämnden 
 
 
 
Ola Håkansson 
Orförande Miljö- och byggnämnden 
 
Beslutet skickas till 
• Socialdepartementet och lämnas i två versioner: den ena i ett 
bearbetningsbart format (Word), den andra i ett format (pdf) som följer 
tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. 
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