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Covid-19-lag (S2020/09214)  

 
Allmänna synpunkter 
 
Eftersom det råder osäkerhet om den fortsatta utvecklingen av covid-19-pandemin, 
anser Centrala studiestödsnämnden (CSN) att det är angeläget att ett regelverk som 
ger det allmänna bättre möjligheter att vidta åtgärder för att begränsa verkningarna 
av pandemin införs. CSN bedömer att det för framtiden även kan finnas behov av 
en långsiktig reglering för hantering av pandemier och liknande allvarliga kriser. Ett 
sådant permanent regelverk kan både skapa en bättre samhällsberedskap och skapa 
ökad förutsebarhet för medborgarna avseende hur deras rättigheter kan komma att 
påverkas i en framtida krissituation. I ett sådant lagstiftningsarbete bör en bred 
ansats övervägas och rättsliga förutsättningar för åtgärder som vid en utvärdering 
visat sig framgångsrika för att bekämpa denna pandemi, både nationellt och 
internationellt, bör analyseras. 
 

Särskilda synpunkter  
 
Enligt 11 § i förslaget till lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) ges möjlighet att besluta om 
inskränkningar i bl.a. kollektivtrafik. Omfattande nedstängning av kollektivtrafik 
leder förstås till stor samhällspåverkan i olika avseenden. Det kan bl.a. medföra att 
vissa studerande inte kan ta sig till läroanstalterna. CSN noterar att detta, i den mån 
det anses vara fråga om en omständighet som den enskilde inte kan råda över, dock 
inte påverkar den studerandes rätt till studiestöd i enlighet med bestämmelser i 
förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta.  
 
I avsnitt 9.8 (s. 40) i promemorian konstateras att bemyndiganden enligt den 
föreslagna lagen avseende samma sakområde ska kunna meddelas av både den 
myndighet som regeringen bestämmer för hela riket, och av länsstyrelserna för 
aktuellt län. För att undvika motstridighet föreslås att Folkhälsomyndigheten ska få 
tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen beslutar om föreskrifter. Inte desto mindre 
kan knappast uteslutas att motstridighet ändå kan förekomma i en snabbt 
eskalerande situation. Mot denna bakgrund kan det ändå finnas anledning att i det 
fortsatta lagstiftningsarbetet förtydliga enligt vilka grunder en föreskrift ska ges 
företräde framför en annan. 
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Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning 
av verksjuristerna Johan Lindeberg och Axel Söderholm. 
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