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Remiss promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra smittspridning av sjukdomen 
covid-19 S2021/01499 
 

Behov av nedstängning 
Smittskyddsläkarföreningen ställer sig bakom förslagen i promemorian, och anser att det kan vara 
motiverat med nedstängning av verksamheter som omfattas av förordningen om det från det 
epidemiologiska läget anses vara befogat och nödvändighet.  
 
Att det ska vara nödvändigt för att nedstängning ska ske ter sig naturligt. Dock kan definitionen på 
nödvändigt ibland vara flexibel vilket enligt Smittskyddsläkarföreningen i vissa fall kan vara acceptabelt. 
Utifrån covid-19 lagen ska andra smittskyddsåtgärder ha bedömts otillräckliga för att nedstängning ska 
kunna ske och utifrån aktuellt förslag i promemorian krävs ett ytterst allvarligt smittläge för att besluta 
om förskrifter om nedstängning. Liksom smittskyddsläkarföreningens bedömning om förslagen i 
Begränsningsförordningen gäller samma bedömning här - att samordningen mellan lokala, regionala och 
nationella myndigheter är av stor vikt för att smittskyddsåtgärderna ska bli effektiva och kunna 
genomföras i rätt tid. Det regionala smittskyddet måste också ges acceptabel tid att förbereda 
kommunikation i sin region om en nedstängning.  
 
Platser för privata sammankomster 
Flera regioner och kommuner har haft svårt att hantera privata fester och uthyrningar av lokaler under 
pandemin. I förslaget på förordningen utnyttjar regeringen covid-19-lagens bemyndigande att under 
vissa förutsättningar förbjuda vissa privata sammankomster. Detta är positivt eftersom det för 
närvarande finns en oklar lagstiftning vad som gäller privata festlokaler och kommunens ansvar. Det bör 
dock i den förslagna lagstiftningen bättre belysas just vilka tillstängningar och sammankomster som 
regeringen avser att kunna träffa med nedstängning.  
 
Serveringsställen 
I förslaget på förordning föreslås också möjlighet till nedstängning av serveringsställen. 
Smittskyddsläkarföreningen anser att det kan finnas behov av sådan reglering av serveringsställen, som 
för övriga verksamheter, när det epidemiologiska läget bedöms vara så illa att en nedstängning är 
motiverad utifrån nödvändigheten att förhindra smittspridning.  
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Det är också viktigt att företag i samband med exempelvis stängning av köpcentrum eller 
serveringsställen kan få ekonomiskt stöd och att denna process, gällande ekonomiskt stöd, kommer till 
resultat snabbt då annars konsekvensen kan bli svår för både enskilda och orter.  Detta behov har ju 
naturligtvis även idrotts- och kulturverksamheter som inte minst är viktiga och bärande för ett samhälle.  
 
 
För Smittskyddsläkarföreningen 
 
Eva Melander 
Smittskyddsläkare 
Region Skåne 
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