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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 oktober 2021 beretts tillfälle att
avge yttrande över promemorian Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Sammanfattning
Advokatsamfundet kan, med beaktande av att bemyndigandena för regeringen att
meddela föreskrifter om förbud eller nedstängning tas bort, acceptera att
giltighetstiden för de båda lagarna av beredskapsskäl förlängs med fyra månader till
utgången av maj 2022.
Advokatsamfundets synpunkter redovisas nedan.
Synpunkter
Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är
båda av extraordinär karaktär och möjliggör synnerligen omfattande inskränkningar av
människors grundläggande fri- och rättigheter. Flera remissinstanser, däribland
Advokatsamfundet, 1 har vid olika tillfällen anfört att lagarna är behäftade med

1 Se bl.a. Advokatsamfundets remissyttranden, den 21 december 2020 över promemorian Covid-19-lag, den
5 januari 2021 över promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,
den 25 februari 2021 över promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, den 19 april 2021 över promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om
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besvärande brister ur rättssäkerhetssynpunkt, särskilt med beaktande av deras vida
tillämpningsområden.
Advokatsamfundet anser att dessa synpunkter till stor del gör sig gällande även vad
avser det nu remitterade lagförslaget, även om de mest långtgående bemyndigandena
för regeringen – dvs. möjligheten att meddela föreskrifter om förbud eller
nedstängning – föreslås upphöra.
Samtidigt har Advokatsamfundet också förståelse för att det kan finnas behov av en
fortsatt beredskap efter utgången av 2022, i syfte att snabbt kunna vidta åtgärder för
att begränsa smittspridning och därigenom värna liv och hälsa. Som påpekas i
promemorian (s. 43) innebär en fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder självfallet inte per automatik att restriktioner kommer
att kvarstå eller återinföras.
Advokatsamfundet konstaterar också att Regeringskansliet nyligen har remitterat ett
förslag gällande användning av nationella vaccinationsbevis som en beredskapsåtgärd
för det fall det åter skulle bedömas finnas ett behov av att införa besöks- eller
deltagarbegränsningar. Advokatsamfundet, som ställt sig positivt till detta förslag, 2
anser att krav på vaccinationsbevis – som ett mindre ingripande alternativ till andra
mer långtgående begränsningar – är ett exempel på en åtgärd som regeringen bör
kunna bemyndigas att meddela föreskrifter om, för det fall detta ur
smittskyddssynpunkt bedöms nödvändigt efter den 1 januari 2022. Detta förutsätter i
sin tur att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen ges en förlängd giltighetstid.
Mot denna bakgrund – och med särskilt beaktande av att bemyndigandena för
regeringen att meddela föreskrifter om förbud eller nedstängning tas bort – anser
Advokatsamfundet att övervägande skäl talar för att en förlängd giltighetstid av de båda
lagarna av beredskapsskäl bör kunna tillåtas på sätt som föreslås i promemorian.

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och den 14 september 2021 över promemorian Fortsatt
giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
2 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 23 september 2021 över promemorian Vaccinationsbevis som
smittskyddsåtgärd.
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I övrigt hänvisar Advokatsamfundet till vad som anförts i tidigare remissyttranden
gällande åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen covid-19.
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