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Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som har anmodats att yttra sig
över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av
professorerna Vilhelm Persson och Henrik Wenander.
I promemorian föreslås förlängning av giltigheten av två tillfälliga lagar som
reglerar möjligheter till smittskyddsåtgärder med anledning av covid-19-pandemin.
Vidare förslås att vissa bemyndiganden till regeringen tas bort och att regleringen
av smittskyddsåtgärder för serveringsställen justeras för att motsvara formuleringar
i covid-19-lagen.
Fakultetsstyrelsen har inte någon invändning mot förslaget att förlänga lagarnas
giltighet. Det är också positivt att bemyndigandena till regeringen utvärderas och
begränsas när smittskyddsläget tillåter.
I anslutning till de föreslagna ändringarna i lagen (2020:526) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen har fakultetsstyrelsen följande synpunkter.
Vad först gäller förslaget till förändrad utformning av 3 och 10 §§ motiveras det i
promemorian med att den nya formuleringen är ”mer flexibel och därför mer
ändamålsenlig” (s. 35). Mot bakgrund av att det rör bemyndiganden att vidta
åtgärder som är ingripande mot enskilda, är det emellertid inte självklart att
flexibilitet ska ges företräde framför förutsebarhet och precision. I detta
sammanhang kan noteras att det har framförts att bestämmelser om krav på
vaccinationsbevis skulle kunna införas med stöd av motsvarande allmänt
formulerade bemyndigande som nu föreslås avseende serveringsställen
(Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd, S2021/06359). Krav på
vaccinationsbevis kan – beroende på utformningen – vara ingripande för enskilda.
Det är bättre om sådana åtgärder har tydligt lagstöd än om de enbart har stöd i den
generella formuleringen ”andra åtgärder för att förhindra smittspridning”. Om det
fortfarande anses att krav på vaccinationsbevis kan behöva införas, menar
fakultetsstyrelsen därför att det bör övervägas att formulera tydligare stöd för
sådana krav i de båda tillfälliga lagarna.
Vad sedan gäller förslaget till 11 § tredje stycket anges att föreskrifter ”bör
utformas med beaktande av risken för smittspridning i olika typer av verksamheter
och förutsättningarna för att i dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra
smittspridning”. Enligt fakultetsstyrelsens mening finns det anledning att anta att
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denna risk och dessa förutsättningar alltid behöver beaktas, inte minst mot
bakgrund av proportionalitetsprincipen. Därför bör i den fortsatta beredningen
övervägas om ”bör” ska ersättas med ”ska”.
Slutligen saknas i författningskommentaren till 4 § (avsnitt 6.1, s. 48 i
promemorian) i andra stycket ordet ”av”: ”med stöd av restkompetensen …”.
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