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Dnr: KS 2022–0078 

Socialdepartementet  

 

Promemorian Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2022-00468) 

Svenska kyrkan har granskat promemorian utifrån teologiska och etiska perspektiv: Svenska kyrkans 
grundläggande människosyn, ett barnrättsperspektiv, rätten till ett liv i värdighet samt Sveriges 
internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga friheter och rättigheter. 

Svenska kyrkans församlingar och pastorat har ett lagstadgat uppdrag som huvudmän för 
begravningsverksamheten i samtliga kommuner utom Stockholm och Tranås. Detta betecknas av 
regeringen som samhällsviktig verksamhet. 

Promemorian berör Svenska kyrkans verksamhet. Församlingarnas, pastoratens, stiftens och den 
nationella nivåns verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som har utfärdats av 
regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. 

SVENSKA KYRKANS YTTRANDE 
Svenska kyrkan tillstyrker förslagen till ändringar i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

Svenska kyrkan lämnar följande särskilda synpunkter: 

SVENSKA KYRKANS SYNPUNKTER 
Svenska kyrkan har under hela pandemin i sina remissvar understrukit att begränsning av 
grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd och angelägenheten i att respektera 
religionsfriheten, den enskildes rätt att enskilt och tillsammans med andra utöva religion.  

Svenska kyrkan har tidigare yttrat sig över de tre promemoriorna Covid-19-lag, Fortsatt giltighet av 
covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt Fortsatt 
beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Svenska kyrkan har i sina yttranden framhållit vikten av att lagarnas giltighetstid 
inte är längre och att restriktioner inte tillämpas längre än vad som är absolut nödvändigt. 

Svenska kyrkan har mot bakgrund av detta inte något att invända mot förslagen i promemorian. 
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Av promemorians konsekvensanalys framgår att det när lagarna upphävs endast finns några 
begränsade verktyg som kan användas för att begränsa en eventuell ökad smittspridning och 
belastning av hälso- och sjukvården. Detta kan innebära en risk för att åtgärder som vidtas för att 
hindra en ny smittspridning inte blir träffsäkra. Svenska kyrkan önskar därför lyfta 
begravningsverksamhetens behov och vikten av att säkra att människor på ett värdigt sätt kan ta 
avsked av sina närstående. 

 

Uppsala den 10 februari 2022 

På kyrkostyrelsens vägnar   

 
 
Helén Ottosson Lovén 
Generalsekreterare 

 

 

 
  Erika Brundin 
  Ställföreträdande generalsekreterare 
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