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Yttrande över promemorian Upphävande av covid-19-
lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian 
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över promemorian 
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen.  
Den 9 december 2021 överlämnade regeringen propositionen Fortsatt 
beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till riksdagen. I 
propositionen föreslog regeringen att giltighetstiden för lagen om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och lagen 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen skulle förlängas med 
fyra månader. Lagarna skulle därmed gälla till utgången av maj 2022. 
Regeringen motiverade förlängningen av lagarna med att det 
epidemiologiska läget i dag är bättre än när lagarna infördes men att 
pandemin fortfarande pågår. Det är svårt att förutse hur läget kommer att 
vara när lagarna upphör att gälla, men erfarenheterna talar för att det finns 
behov av en fortsatt beredskap. Vidare föreslog regeringen i propositionen 
att det vid förlängningen av lagarna skulle göras vissa ändringar i dem. 
Ändringarna innebar bland annat att bemyndigandena för regeringen att 
meddela föreskrifter om förbud eller nedstängning skulle tas bort samt att 
kraven på smittskyddsåtgärder för serveringsställen skulle anpassas till vad 
som gäller för de verksamheter som regleras av covid-19-lagen. Enligt 
förslaget skulle lagändringarna träda i kraft den 31 januari 2022. 
Riksdagen beslutade den 19 januari 2022 att lagarna ska förlängas till 
utgången av maj 2022 samt att lagarna ska ändras i enlighet med regeringens 
förslag. Riksdagen tillkännagav samtidigt för regeringen att regeringen ska 
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återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att lagarna i stället 
ska fortsätta att gälla endast till utgången av mars 2022. 

Yttrande 
Region Kalmar län anser att det är av vikt med lagliga förutsättningar för att 
bekämpa pandemin och har inget att erinra gällande promemorian 
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen.  

Ingeborg Eriksson 
regiondirektör 

 

Bilagor 
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