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Remissyttrande över promemoria om 
Covid-19 lag 

Sammanfattning 
Region Norrbotten ställer sig övergripande positiv till förslagen i promemo-

rian då de möjliggör lokalt anpassade åtgärder för att förhindra smittsprid-

ning. Regionen anser att det föreligger oklarheter kring hur de olika länssty-

relsernas beslut ska återrapporteras och hur avstämningen av beslut ska ut-

formas. Regionen vill även lyfta fram att serveringsställen bör inkluderas i 

nya lagstiftningen för att skapa en sammanhållen och tydlig lag som också 

möjliggör vitesförelägganden.   

Synpunkter från Region Norrbotten 
I promemorian föreslås en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Region Norrbotten anser att föreslagen lagstiftning skapar bättre förutsätt-

ningar för att förhindra smittspridning av covid-19 i samhället. I nuvarande 

lagstiftning saknas bestämmelser för att motverka trängsel och därmed för-

hindra smittspridning. Region Norrbotten anser att det är mycket viktigt att 

bestämmelser med denna inriktning införs. I förhållande till pandemins på-

verkan på samhället sedan mars 2020 kommer den föreslagna lagen i ett 

mycket sent skede. Region Norrbotten har dock förståelse för att det är av yt-

tersta vikt att lagstiftning som inskränker medborgarnas fri - och rättigheter 

är väl förankrade och väl genomtänkta. 

Av förslaget framgår att den nya lagen föreslås upphöra att gälla vid ut-

gången av mars 2022. I förslaget anges samtidigt att det är troligt att det un-

der lång tid framöver kommer att finnas generella föreskrifter som motver-

kar trängsel eller på annat sätt förhindrar smittspridning. Region Norrbotten 

anser att den korta tidsperioden riskerar att innebära begräsningar av lagens 

tillämplighet. Det föreligger därför skäl att föreslå att lagen bör vara giltig 

under en längre tidsperiod än ett år.  

Vidare anser Region Norrbotten att det föreligger oklarheter gällande hur 

tillsynen av beslut ska hanteras. Av förslaget framgår att de 21 länsstyrel-

serna ska utgöra tillsynsmyndighet, samt att en länsstyrelse ska ansvara för 

att samordna länsstyrelsernas tillsynsarbete. Till detta kommer att Folkhälso-

myndigheten bör ha ett ansvar för tillsynsvägledning och samordning. Reg-

ion Norrbotten anser att en sådan organisation för tillsynsarbete riskerar att 

leda till svårigheter för en likartad prövning av dessa ärenden. Det är av syn-

nerlig vikt att dessa ärenden hanteras på ett likartat sätt då det handlar om att 
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utdöma vite mot enskilda verksamheter. Det föreligger även oklarheter kring 

hur de olika länsstyrelsernas beslut ska återrapporteras och hur avstämningen 

av beslut ska ske.  

Region Norrbotten konstaterar att serveringsställen enligt förslaget inte ska 

regleras i lagen då det redan finns ett särskilt regelverk för att förhindra 

smittspridning på serveringsställen. Region Norrbotten anser att även serve-

ringsställen ska inkluderas i nya lagstiftningen. Detta för att skapa en över-

skådlig och lättillgänglig lagstiftning. Region Norrbotten kan vidare konsta-

tera att utifrån att serveringsställen inte ingår i den nya lagen kommer det 

inte heller vara möjligt att förena beslut med vite. Det är av stor vikt att alla 

verksamheter där det finns anledning att införa begränsningar för att mot-

verka trängsel och därmed förhindra smittspridning hanteras enligt samma 

lagstiftningsbestämmelser och handläggs på ett likartat sätt.  

Smittskyddslagen grundar sig på den enskilda personenens ansvar och därför 

bör den utformas långsiktigt med mer ansvar på den enskilda verksamhetsut-

övaren och enskilda personer och med möjlighet för myndigheten till vites-

förelägganden.  

Lagförslaget bedöms inte medföra extra kostnader för regionerna då länssty-

relsen och smittskyddsläkaren redan har ett väl upparbetat samarbete kring 

den lokala hanteringen av pandemin. Region Norrbotten anser att en ny lag-

stiftning riskerar att leda till ökad ärendehantering och därmed ökade kostna-

der.   

Beslutet är fattat i enlighet med punkt 8.7 i regionstyrelsens delegationsord-

ning beslutad 2019-06-10, 6 kap. 39 § KL.  

 

Kenneth Backgård, 

Regionstyrelsens ordförande 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

s.registrator@regeringskansliet.se 

s.fs@regeringskansliet.se    
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