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Yttrande 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till tillfällig Covid-19-lag 
med nedanstående kommentarer. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på förslaget som tar ett större 
grepp på smittspridningsproblematiken kopplat till folks sätt att röra sig och 
uppehålla sig i samhället. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har arbetat med 
frågan om trängsel på serveringsställen i drygt ett halvår. Av erfarenheterna 
under året instämmer nämnden i att det finns ett behov av att kunna reglera 
även andra verksamheter än serveringsställen. Nämnden förutsätter dock att 
de åtgärder som lagen möjliggör verkligen kommer vara träffsäkra och skäliga 
ur smittspridningssynpunkt. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill i sammanhanget påtala att 
serveringsställen som anordnar offentliga sammankomster kommer att ha tre 
myndigheter att förhålla sig till, polismyndigheten, kommunen och 
länsstyrelsen. Detta kan innebära risk för otydlighet. 
 
Umeå kommunföretag (Kollektivtrafik i Umeå) anser att det är bra att 
promemorian beaktat att situationen kan se olika ut i landet 
vilket gör att en ny lagstiftning medger lokala insatser i specifika områden 
med särskild hög/låg smittspridning. Under pågående pandemi har vi delvis 
hanterat utmaningar i Sverige på likartat sätt trots att spridningen av viruset 
varierat i olika delar av landet. 
Den lagstiftning som finns idag skyddar föraren vilket är bra. Dock har den 
inneburit att situationen på bussen försämrats för resenärerna och sannolikt 
riskerat öka den totala smittspridningen. Vi har stor förståelse för att de 
svårigheter som finns att bortse från arbetsmiljölagstiftningen. Vi borde 
därför istället sträva efter en hantering vid nuvarande och eventuellt framtida 
pandemier som förenklar och snabbar på besluten om godkännande för 
skydda av förare. Idag tas beslut för varje enskild fordonstyp i varje enskilt 
trafikavtal. Så ser det ut i hela Sverige. Processen skulle förenklas om 



UMEÅ KOMMUN     
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  Datum  Ärendenummer 
 2020-12-23 2020-5550 
 

2

Arbetsmiljöverket kunde fatta centrala beslut. 
 
Bakgrund  
Den 10 december 2020 fick Umeå Kommun Socialdepartementets 
promemoria om förslag till tillfällig Covid-19-lag. Kommunstyrelsen har 
överlämnat denna remiss till Miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inhämtat synpunkter från 
Kulturnämnden, Fritidsnämnden, Näringsliv, Umeå kommunföretag. 
 
Kulturnämnden och Fritidsnämnden har meddelat att de inte har något att 
erinra. 
 
Detta yttrande är registrerat i Miljö- och hälsoskydds elektroniska system och 
har expedierats digitalt och saknar därför underskrift.  
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
Andreas Sjögren 
Ordförande


