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Remissvar förslag till Covid-19-lag
Smedjebackens kommun tillstyrker förslaget att det införs en tillfällig Covid-
19-lag. Vi ser att det under rådande pandemi finns ett stort behov av en
Covid-19-lag som ger möjligheter att vid behov kraftfullt kunna agera för att
förhindra trängsel och minska smittspridning. Ur ett demokratiperspektiv är
det emellertid bra att lagen är tidsbegränsad, då den kan innebära stora
inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna. Det är även mycket
bra att föreskrifter antagna med stöd av lagen inom en månad ska underställas
riksdagen för prövning.

Vi anser också att det i grunden är mycket bra med den flexibilitet som
lagförslaget innebär. Lagförslaget skapar utrymme till nödvändiga riktade
åtgärder som innebär att föreskrifter och beslut kan anpassas till hur
smittskyddssituationen ser ut för olika verksamheter eller i geografiskt
hänseende.

Regeringen har vid beslut om vilka åtgärder som ska vidtas i enlighet med lagen
ett stort ansvar, särskilt när det gäller balansgången mellan effekt på
smittspridningen, ekonomiska konsekvenser och intrång i fri- och rättigheter.
Då är det av yttersta vikt att intrång och eventuell skada blir så liten som
möjligt. I processen med framtagande av föreskrifter eller beslut om
begränsningar är det därför mycket angeläget med en ordentlig
beredningsprocess inklusive ekonomisk analys av de sammanlagda effekterna
av åtgärden samt samråd för att berörda parter ska få möjlighet att yttra sig.

I förslaget ges staten mandat att besluta om begränsningar i kommunernas
verksamhet. Det skulle vara önskvärt om kommunerna själva gavs mandat att
besluta om sådana inskränkningar ifråga om sin egen verksamhet, exempelvis
om kommunerna kunde få ta beslut om besöksförbud på äldreboenden vid
behov istället för att det är en statlig myndighet som ska göra det. Det är
kommunerna som känner den egna verksamheten bäst.

Många näringsidkare har det redan idag tufft utifrån effekterna av pandemin
och kämpar för sin överlevnad. Med förslaget så kan företagare få det än
svårare att bedriva verksamhet och det finns risk för eventuellakonkurser.
Enligt vår mening är det nödvändigt med konkreta besked hur frågan om
ersättning till de näringsidkare vars verksamhet eventuellt stängs eller
förbjuds ska lösas. Här ser vi gärna att det blir ett generellt förfaringssätt.
Det behöver vara förutsägbart, enkelt och smidigt. Det är viktigt att enskilda
näringsidkare inte drabbas utan kompenseras för den ekonomiska skada de
eventuellt lider på grund av beslut i enlighet med lagen.

Vi vil l även lyfta frågan om ekonomisk ersättning till kommunerna för den
eventuella til lsyn som kommer att läggas på kommunerna. Här är vår
förhoppning att regeringen hittar vägar för att kompensera kommunerna för
den kostnad som uppstår.
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För att förhindra trängsel och minska smittspridningen ser vi ett behov av att 
lagen kan träda i kraft så for det är möjligt och tidigare än den föreslagna 
tidpunkten 15 mars 2021. 

I övrigt tillstyrker vi förslaget. 

För Smedjebackens kommuns räkning 

 

 

Susanne Hedman Jensen 
Kommunchef 
Smedjebackens kommun 
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