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Promemoria Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
(Departementets diarienummer S2021/06915)
Justitiekanslern har tidigare yttrat sig över promemorian Covid-19 lag (dnr
2020/7365) och promemorian Fortsatt giltighet av covid-19 lagen och lagen
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (dnr 2021/2411).
Justitiekanslern har i dessa yttranden framhållit att de åtgärder och
bemyndiganden som nu föreslås förlängas innebär omfattande
begränsningar i flera av de grundläggande fri- och rättigheter som följer av
regeringsformen och Europakonventionen. Det är därför av yttersta vikt att
lagarnas giltighetstid inte är längre än absolut nödvändigt.
Det epidemiologiska läget är i dag bättre än när lagarna infördes och när de
tidigare har förlängts. Även om en större del av befolkningen nu har blivit
erbjudna vaccin är det fortfarande fråga om en pågående pandemi. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det alltjämt finns risk för fortsatt och ökad
smittspridning i Sverige. Därtill finns en osäkerhet vad gäller eventuella nya
virusvarianter samt vaccinets skyddseffekt mot viruset över tid. Detta
sammantaget gör att det i dagsläget är svårt att göra en bedömning av
förslagets proportionalitet. Som Justitiekanslern i tidigare remissvar invänt
måste därför den närmare bedömningen av om åtgärderna är nödvändiga
och ändamålsenliga oundvikligen ske i samband med utfärdandet av
lagförslagen och det smittläge som råder då. Viss fortsatt beredskap även i
tiden efter januari 2022 framstår dock som rimligt.
I promemorian föreslås även att regeringens bemyndigande att meddela
föreskrifter om förbud eller nedstängning tas bort efter januari 2022. Utifrån
en proportionalitetsbedömning och det förbättrade epidemiologiska läget
framstår dessa förslag enligt Justitiekanslern som välavvägda.
Med detta sagt konstateras att förslaget fortsatt omgärdas av erforderliga
rättssäkerhetsgarantier i form av begränsad giltighetstid, krav om att
begränsningarna måste vara nödvändiga för att förhindra smittspridningen
och att begränsningarna inte får vara mer långtgående än vad som är
försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa och särskilt.
Mot denna bakgrund framstår förslaget som godtagbart.
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Ärendet har föredragits av Malin Teghammer. I ärendets beredning har även
byråchefen Anna Falk deltagit.
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