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Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ställningstagande 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser att den föreslagna nya covid-

19-lagen och övriga lagändringar är rimliga utifrån rådande omständigheter och utifrån de 

behov som kan tänkas uppstå. Med tanke på den nuvarande smittspridningen, och vilka 
behov av restriktioner som kan komma att uppstå även i omedelbar närtid, anser MSB att 

det vore positivt om ikraftträdandet av lagstiftningen kan tidigareläggas ytterligare. MSB 

avstår i övrigt från att kommentera förslaget till lagstiftning. 

Myndigheten kan konstatera att lagstiftning med ingripandeåtgärder av den här karaktären 
alltid kommer att vara som mest kritisk i själva verkställandefasen, och att vare sig lagens 
förarbeten eller dess ordalydelse till fullo kan täcka in eller ta höjd för varje tänkbart eller 

otänkbart scenario. Vid beslut om föreskrifter enligt covid-19-lagen kommer lagens 
förarbeten därför sällan kunna ge speciellt mycket ledning, och då behöver ett så komplett 
beslutsunderlag som möjligt inhämtas på annat sätt. På samma vis behöver de aktörer som 

ska hantera effekterna av en föreskrift redan på ett tidigt stadium ges möjlighet att planera 
för vad detta kan komma att innebära för dem. MSB vill därför påminna om vikten och 

behovet av en nära och kontinuerlig samverkan mellan de aktörer som antingen ges 

direkta uppgifter i den nya lagen, eller som har värdefull kunskap som är av vikt att väga in 
i en bedömning vid en eventuell verkställighet av någon av bestämmelserna i den 

föreslagna covid-19-lagen. 
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I detta ärende har rättschef Anna Asp beslutat. Enhetschef Erik Lövrup Nordentjell har 

varit föredragande. 
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