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Remissvar angående promemorian Upphävande av covid-
19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Normalår görs mer än 1,7 
miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 99 % av landets busstrafik 
och 90 % av landets persontågstrafik. Kollektivtrafiken har kommit mycket långt i 
arbetet mot fossilfrihet. Den upphandlade busstrafiken drivs i dag till över 92 procent av 
förnybara drivmedel eller el. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och 
tågtrafiken drivs nästan helt med el. 

 
Sammanfattning av förslagen i promemorian   
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. I 
promemorian föreslås vidare att de tillfälliga bestämmelserna i ordningslagen 
som anknyter till covid-19-lagen ska upphöra att gälla vid utgången av mars  
istället för utgången av maj 2022. 

I promemorian bedömer Socialdepartementet att begränsningsförordningen, 
förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och 
förordningen om behandling av personuppgifter för nationell användning av 
vaccinationsbevis som följdändring bör upphöra att gälla vid utgången av mars 
2022. 

När covid-19-lagen upphävs blir det inte möjligt att meddela föreskrifter som 
syftar till att minska risken för smittspridning i kollektivtrafik och på 
serveringsställen, platser för fritids- eller kulturverksamhet samt handelsplatser. 

Svensk Kollektivtrafiks yttrande  
Svensk Kollektivtrafik ställer sig positiv till att förslaget om att covid-19-lagen 
ska upphöra att gälla sista mars istället för sista maj i år eftersom 
Folkhälsomyndigheten utifrån förväntad utveckling av smittspridningen bedömer 
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att flertalet av de åtgärder som infördes i december kan komma att avvecklas 
under första halvan av februari.  
 
SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 
 
 
Johan Wadman 
VD 
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