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Yttrande över remiss av promemorian Fortsatt
beredskap genom förlängd giltighet av covid-19lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen
S2021/06915

Beslut
Länsstyrelserna i Dalarnas, Stockholms och Västmanlands län är positiva till
förslagen i remitterad promemoria.

Yttrande
Detta remissvar har förankrats hos samtliga övriga länsstyrelser.
Länsstyrelserna delar regeringens bedömning att även om smittläget är bättre för
närvarande finns det skäl att bibehålla möjligheterna att snabbt vidta åtgärder
som situationen förändras. Länsstyrelserna noterar även att de föreslagna nya
lagarna är mindre ingripande för samhället än de tidigare samt att de endast är
tänkta att gälla ytterligare fyra månader. Mot den bakgrunden ser
länsstyrelserna inga hinder mot att ytterligare förlänga lagarna. På längre sikt
ser dock länsstyrelserna att en permanent lag, såsom utreds enligt
kommittédirektiv 2021:68, bättre reglerar myndigheternas mandat och
handlingsalternativ vid pandemier.
Angående covid-l9-lagen innebär dock förslaget för länsstyrelsernas del
utmaningar i fråga om vilken tillsyns- och samordningsorganisation
länsstyrelserna ska bibehålla under våren för att vid behov möta de krav som kan
komma att bli aktuella om regeringen väljer att med stöd av lagen återinföra
begränsningar. Länsstyrelserna förutsätter här att regeringen tillskjuter
motsvarande medel som beviljats för länsstyrelsernas arbete utifrån lagen i
januari även för de tillkommande fyra månaderna. Kvarstående organisation
kommer anpassas utifrån de medel som tilldelas.
Angående de föreslagna förändringarna i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen anser länsstyrelserna att det är positivt att den nu bättre
harmoniserar med covid-19-lagen. Det är även positivt att det tydliggörs att
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tillsyn av serveringsställen framöver endast ska ske utifrån de föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen och inte med stöd av själva lagen i sig. Vidare
bedömer länsstyrelserna att förlängningen av lagen kommer innebära att
kommunerna förutsätts ha en fortsatt beredskap för tillsynsinsatser i det fall nya
föreskrifter meddelas med stöd av lagen, varför det även för kommunernas del
behöver tydliggöras vilka ekonomiska medel som finns tillgängliga för den
förlängning som föreslås.

Medverkande
I detta ärende har tillförordnad landshövding Camilla Fagerberg Littorin beslutat
och rättschef Lars A Andersson varit föredragande. I del slutliga handläggningen
har även Claire Melin, rättschef på Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
medverkat.
Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

