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Remissyttrande om promemorian Fortsatt giltighet av 
begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

 

Företagarna har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerad promemoria och önskar framhålla 
följande. 

I promemorian föreslås att giltighetstiden för förordningen (2020:527) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) förlängs med fyra 
månader från utgången av september 2021 till utgången av januari 2022. Förslaget har sin grund i 
regeringens proposition Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen (prop. 2020/21:219) från augusti 2021. 

Företagarna har tidigare yttrat oss om de rubricerade förslagen i samband med remitterandet av 
promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen (S2021/03267) under våren 2021.1 Företagarna avvisade då förslaget om att förlänga 
nämnda lagar till utgången av januari 2022, med motiveringen att förslaget saknar evidens om 
begränsningarnas påverkan på minskad smittorisk, samt att förslaget inte lever upp till kravet på 
proportionalitetsbedömning av inskränkningarna i grundlagsfästa rättigheter. Vidare innehöll 
promemorians konsekvensanalys stora brister vad gäller effekterna för de företag som träffas av 
begränsningarna. 

Sedan våren 2021 har det inte skett någon förändring som motiverar Företagarna att revidera 
uppfattningen om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
ska upphöra att gälla vid utgången av september 2021. Smittspridningen av det virus som orsakar 
covid-19 fortsätter att ligga på en relativt låg nivå i Sverige och över 80 procent av den vuxna 
befolkningen har än så länge erhållit minst en dos vaccin. Regeringen har nyligen meddelat att från 
och med den 29 september kommer deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar att avskaffas. De kvarvarande restriktionerna som har funnits på serveringsställen i form 
av storlek på och avstånd mellan sällskap tas bort och Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta 
hemifrån upphör också.   

Med detta som bakgrund anser Företagarna inte att promemorian kan motivera varför Sverige i 
ytterligare fyra månader ska ha en lagstiftning som kraftigt inskränker grundlagsskyddade fri- och 
rättigheter. Promemorian innehåller inte heller någon analys av vad en eventuell förlängning av covid-
19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen skulle få för konsekvenser 

 
1 Remissyttrande, Företagarna: https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/remisser/2021/remissyttrande-promemorian-
fortsatt-giltighet-av-covid-19-lagen-och-lagen-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder-pa-serveringsstallen/ 
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för de företag som kommer beröras av de restriktioner och inskränkningar som förordningarna 
möjliggör. Företagarna avstyrker således de rubricerade förslagen. 
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