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

Sveriges Kommuner och Regioner tillstyrker förslaget att covid-19-lagen och lagen 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör vid utgången av mars 
2022 men vill påminna om att beredskap alltjämt kan behövas för ett förvärrat läge.  

SKR tillstyrkte tidigare att de lagar som nu förslås upphöra förlängdes till och med 
utgången av maj 2022 i syfte att just ha en beredskap för förvärrad smittspridning och 
minska dess konsekvenser. Läget är nu delvis annorlunda än situationen var då. En 
viktig faktor är vaccinationstäckningen som är hög. SKR vill liksom tidigare även 
framhålla proportionalitetsprincipen och att åtgärder inte ska vara mer inskränkande 
än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med dessa.  

SKR anser att beredskapen vid ett tidigarelagt upphävande av covid-19 lagen och 
lagen tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen påverkar möjligheten att 
införa träffsäkra restriktioner. Om förslaget genomförs konstaterar SKR att en hög 
smittspridningen och stora konsekvenser t.ex. vid nya mutationer, skulle kräva nya 
restriktioner som då inte kan genomföras med ett anpassat regelverk. Det innebär till 
exempel svårigheter att bromsa effekterna i tid för att minska belastningen på hälso- 
och sjukvården eller för kommunerna i deras roll som tillsynsmyndighet. Vid ett 
beslut om upphörandet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen kommer således viktiga verktyg för att snabbt kunna vidta 
åtgärder i händelse av en smittspridning med betydande konsekvenser att förloras. 
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SKR anser att det bör finnas en beredskap i lagstiftningen av träffsäkra åtgärder, för 
att förhindra spridning av samhällsfarliga och allmänfarliga sjukdomar. Nu pågår en 
statlig utredning om Författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU S 
2021:04) som analyserar och kommer med förslag inom området. Det är en utredning 
SKR deltar som expert i. Utredningen kommer redovisa sitt uppdrag senast 1 
september 2023.  

SKR utgår dock från att regeringen har beredskap för att införa snabba och träffsäkra 
åtgärder om ett sådant behov som kan motivera nya inskränkningar uppkommer. När 
det gäller sådan framtida beredskap vill SKR lyfta de demokratiska fri- och 
rättigheterna i samband med höstens allmänna val. Valsystemet grundar sig på allmän 
och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. I en situation där 
samhället i hög grad påverkas av pandemin behöver beredskap finnas för att kunna 
genomföra valet i demokratisk ordning.  
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