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Svar på remiss av promemorian Covid-19-lag (S2020/09214) 
 
Yttrande 
Båstads kommun är generellt positiv till förslaget men ser samtidigt svårigheter med det 
praktiska genomförandet och tillsynen av begränsningarna. Om lagen ska träda i kraft först 
den 15 mars kommer åtgärden sannolikt att ha en begränsad effekt på den akuta situation 
som just nu råder i samhället. Önskvärt vore att lagstiftningen träder i kraft snarast möjligt, 
vilket samtidigt kommer ställa stora krav på en snabb utformning av genomförandet. Önsk-
värt vore också att parallellt ta fram ett förslag på en permanent lagstiftning för hantering av 
även framtida pandemier. 
 
Båstads kommun ser ett behov av att förtydliga hur implementeringen och efterlevnaden av 
lagen ska genomföras. Båstads kommun vill också lyfta vikten av att resurser tillsätts som är 
proportionerligt till det utökade ansvar och uppdrag som lagändringen innebär för respek-
tive myndighet. 
 
Gällande stängning av handelsplatser riskerar detta att öka e-handeln, vilket i sin tur ökar 
risken för trängsel vid utlämningsställen av brev och paket. Utlämningsställen är ofta belägna 
i livsmedelsbutiker, vilket ökar risken för ökad trängsel och köbildning. Problematiken är 
inte belyst i promemorian. 
 
Kommunen kan enligt 14 § ges rätt att föreskriva om förbud mot att vistas på en viss plats. 
Förbudet ska samrådas med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren innan det fattas. 
Det bör förtydligas vilken kommunal nämnd som fattar beslut om förbud. Kommunen bör 
ges rätt att i brådskande fall besluta om förbud även om Folkhälsomyndigheten och smitt-
skyddläkaren inte hunnit yttra sig. Verkställighet av beslut enligt 14 § finns inte med i verk-
ställighetsparagrafen. Samma sak gäller för tillsyn och befogenhet, 14 § finns inte med i den 
paragrafen heller. Båstads kommun ser svårigheter i att kontrollera efterlevnaden på en viss 
plats. Förbudet riskerar att bli delvis verkningslöst då det inte finns möjlighet att kontrollera 
och tillsyna samtliga platser i en kommun i kombination med att problemet flyttas från en 
stängd plats till en annan plats som inte är stängd. 
 
Ansvaret för den operativa tillsynen bör om möjligt ligga på en och samma myndighet. Kom-
munen har god kontakt med både verksamheter och allmänheten och har möjlighet att agera 
snabbt men detta kräver i så fall samtidigt stora resurser. Resurser bör tillsättas oavsett vem 
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som har tillsynsansvaret. Båstads kommun ser praktiska svårigheter i att Länsstyrelsen ska 
ha tillsynsansvar för de begränsningar som avses i 8–12 §§ för hela länet i 33 kommuner. 
 
Båstads kommun ser också risker i ett införande av en ny, tillfällig covid-19-lag. Detta kan  
skapa mer förvirring i ansvarsfrågan och det praktiska genomförandet för myndigheter men 
också för allmänheten. Det är viktigt att implementeringen är strukturerad och tydlig och 
likaså tillhörande kommunikation. Enhetligt kommunikationsstöd bör ges till de myndig-
heter som är berörda av implementering och tillsyn och som även riktar sig till allmänheten. 
Båstads kommun ser en entydig kommunikation från staten kring hur verksamheter och all-
mänheten ska agera som en väldigt viktig åtgärd för att lyckas med implementeringen av 
lagen och med hanteringen av pandemin generellt. 
 
De psykosociala riskerna blir också sannolikt större ju större begränsningar och inskränk-
ningar som görs enligt den föreslagna lagstiftningen. Stödet för att motverka psykisk ohälsa 
bör utökas generellt med anledning av pandemin. 
 
Flera verksamhetsutövare  riskerar också att drabbas ekonomiskt av lagen. Ekonomiskt stöd 
till berörda verksamheter bör också behandlas. 
 
 
 
Christofer Thorén 
Säkerhetschef och stabschef för covid-19-hanteringen 
 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Regeringskansliet per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till s.fs@rege-
ringskansliet.se och david.brandell@regeringskansliet.se. 
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