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Remissvar om tillfällig covid-19-lag  

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 

att   tillstyrka införandet av den tillfälliga covid-19-lagen i enlighet med förslaget till 

svar, samt 

 

att   förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Socialdepartementet föreslår en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av covid-19. Det allmänna kan med stöd av lagen motverka 

trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Lagen är avsedd att möjliggöra 

träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar verksamhet som kan genomföras på ett ur 

smittskyddssynpunkt säkert sätt. 

 

Region Örebro län (Regionen) delar bedömningen att det finns behov av ytterligare 

möjligheter för att motverka trängsel och för att därmed motverka fortsatt 

smittspridning. Regionen är allmänt sett av uppfattningen att fler och kraftigare 

åtgärder är nödvändiga, och har varit så under en tid, för att möjliggöra en begränsning 

av smittspridningen. Regionen tillstyrker förslaget i promemorian att det bör införas en 

tillfällig covid-19-lag. Enligt Regionen är det angeläget att lagen och behövliga 

föreskrifter meddelade med stöd av lagen kan träda i kraft snarast möjligt. Regionen 

ställer sig i huvudsak bakom förslagen i promemorian, men har synpunkter på 

förslagen i vissa avseenden, vilka sammanfaller med vad Sveriges kommuner och 

Regioner han framfört i sitt yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I promemorian föreslås en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna kan med stöd av lagen vidta åtgärder 

för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Lagen är avsedd 
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att möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan 

genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.  

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar kunna införas 

avseende följande verksamheter och platser:  

• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar  

• platser för fritids- eller kulturverksamhet  

• handelsplatser  

• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik  

• användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster. 

Det föreslås också en möjlighet att införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss 

storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Vidare föreslås en möjlighet att införa 

förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 

angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  I lagen om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslås ändringar som innebär 

ytterligare möjligheter att införa begränsningar som avser serveringsställen. Den nya 

lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av 

mars 2022. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 

En pandemilag syftar till att begränsa spridningen av covid-19. Detta antas medföra 

positiva konsekvenser ur de aktuella perspektiven, varför ett huvudsakligt tillstyrkande 

av förslagen är motiverat även ur dessa perspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 

Regionstyrelsens beslut medför inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Föredragnings-PM 2020-12-21 

Remissvar 

SKR svar på remiss 

Remiss – Promemoria Covid19-lag 

 

Rickard Simonsson  

Regiondirektör 
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