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Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Yttrande över promemorian Covid-19-lag 

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara 

delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar 

följande yttrande. 

Myndighetens synpunkter 

Myndigheten för delaktighet, MFD, ställer sig bakom intentionerna med en 

tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19. Utifrån myndighetens verksamhetsområde och de 

effekter av pandemin som myndigheten har erfarit under året lämnas två 

kommentarer.  

Minskad smittspridning förutsätter att individer tar sitt ansvar att vidta 

åtgärder för att begränsa smitta och informera sin omgivning vid 

sjukdomstillstånd. Det förutsätter också att den information som ges sker 

kontinuerligt och i format som gör informationen tillgänglig för alla. MFD 

vill understryka vikten av att detta gäller såväl nationella som regionala råd 

och föreskrifter.  

Enligt promemorian är det av särskild vikt att begränsningar enligt lagen ska 

vara proportionerliga. Föreskrifter och beslut om begränsningar får inte vara 

mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för 

människors liv och hälsa. Det ska därför göras en avvägning mellan vad som 

kan uppnås genom åtgärden i fråga om minskad smittspridning och de 

negativa konsekvenser som åtgärden kan förväntas få. Föreskrifter och beslut 

om begränsning bör utformas med beaktande av risken för smittspridning i 

olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att kunna vidta åtgärder 

för att förhindra smittspridning. Då ingen idag känner till tidshorisonten av 

pandemin är det särskilt angeläget att sådana avvägningar görs för grupper av 

människor vars dagliga livsvillkor och hälsa kan påverkas kraftigt av  

begränsningar. Begränsningar med intentionen att minska smittspridningen av 

covid-19 har ibland gett oanade konsekvenser där generella bedömningar om 

smittspridning har gått före individuella överväganden om risk. Exempelvis 

Datum 2020-12-18 

Dokumenttyp  Yttrande 

Diarienummer 2020/0415 

Ert diarienummer  S2020/09214 

Handläggare Karl-Oskar Öhman 

mailto:info@mfd.se
http://www.mfd.se/


 

  
2 av 2  

är taktil tolkning för personer med dövblindhet, som till sin natur sker i 

personens närhet, mycket svårt att få idag och dagliga verksamheter enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har hållits stängda i 

långa perioder. Dessa generella bedömningar kan utan en närmare avvägning 

få stora konsekvenser för hälsan hos berörda individer. 

Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman 

Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Karl-Oskar 

Öhman (föredragande) deltagit. 
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[elektroniskt underskrivet] 

Malin Ekman Aldén
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