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Yttrande över promemorian Fortsatt giltighet av begränsnings-
förordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 

(S2021/06085) 

Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade 
promemorian.  

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. Förslagen förutsätter att riksdagen beslutar 
om en fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskydds-
åtgärder på serveringsställen.  

Under den pågående pandemin har jag vid ett antal tillfällen haft anledning att 
framföra principiella synpunkter på olika författningsförslag om regeringens och 
andra myndigheters möjligheter att vidta åtgärder för att begränsa spridningen av 
covid-19, se bl.a. mina yttranden över promemoriorna Covid-19-lag (S2020/09214, 
JO:s dnr R 144-2020), Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 och Ändringar i begränsningsförordningen 
(S2021/01499 och S2021/01524, JO:s dnr R 28-2021 och R 29-2021) samt Fortsatt 
giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen (S2021/03267, JO:s dnr R 47-2021). Jag hänvisar till de 
principiella synpunkter som jag har fört fram i dessa yttranden.  

Även om de restriktioner som beslutats med stöd av de aktuella bestämmelserna nu 
bedöms kunna upphöra den 29 september, framstår det enligt min mening inte som 
orimligt att någon form av regelverk för att förhindra smittspridning kan behövas 
ytterligare en tid. Som jag tidigare framhållit är det dock viktigt att giltighetstiden 
för extraordinära författningar av det här slaget begränsas till vad som efter 
omständigheterna bedöms nödvändigt. Det framgår av promemorian att 
förordningarnas giltighetstid avses följa den giltighetstid som riksdagen bestämmer 
för bl.a. covid-19-lagen. Jag finner bl.a. mot den bakgrunden inte anledning att 
närmare kommentera den föreslagna förlängningen om fyra månader.  
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Inför upprättandet av detta yttrande har jag samrått med justitieombudsmannen 
Per Lennerbrant i de delar som rör allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar. 
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