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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-06-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 182

Revidering av reglemente för
kommunstyrelsen och övriga nämnder mot
bakgrund av lag om t illfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen

KSN-2020-01824

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att kommunens ansvar enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen tillförs miljö-och hälsoskyddsnämnden i reglemente för
kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt

2. att beslutet gäller under förutsättning att beslut om lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder fattas.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Socialdepartementet har publicerat en lagrådsremiss där det lämnas förslag till en ny
lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är tänkt att ersätta
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om att förhindra smitta av covid-19 på
restauranger och caféer med mera. Lagen avses träda i kraft 1 juli och upphöra vid
utgången av 2020. Miljö-och hälsoskyddsnämnden föreslås i ärendet tillföras det
tillsynsansvar som åläggs kommunen enligt lagförslaget.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 2 juni 2020 § 222
Tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2020
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Datum: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag 2020-06-02 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 222

Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder mot 
bakgrund av lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

KSN-2020-01824 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att kommunens ansvar enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen tillförs miljö- och hälsoskyddsnämnden i reglemente för

kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt
2. att beslutet gäller under förutsättning att beslut om lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder fattas.

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har publicerat en lagrådsremiss där det lämnas förslag till en ny 

lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är tänkt att ersätta 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om att förhindra smitta av covid-19 på 
restauranger och caféer med mera. Lagen avses träda i kraft 1 juli och upphöra vid 

utgången av 2020. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås i ärendet tillföras det 
tillsynsansvar som åläggs kommunen enligt lagförslaget.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2020
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder mot 
bakgrund av lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att kommunens ansvar enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen tillförs miljö- och hälsoskyddsnämnden i reglemente för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt 

2. att beslutet gäller under förutsättning att beslut om lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder fattas. 

Ärendet 

Socialdepartementet har publicerat en lagrådsremiss där det lämnas förslag till en ny 

lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är tänkt att ersätta 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om att förhindra smitta av covid-19 på 

restauranger och caféer m.m. Lagen avses träda i kraft 1 juli och upphöra vid utgången 
av 2020. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås i ärendet tillföras det tillsynsansvar 

som åläggs kommunen enligt lagförslaget.  
 

Lagrådsremissen kan nås via följande länk till regeringens websida.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och miljöförvaltningen. Ärendet har 
inga konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets och näringslivsperspektivet.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen  2020-05-26 KSN-2020-01824 

  
Handläggare:  

Lena Grapp 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
https://www.regeringen.se/49ac99/contentassets/0144b5f645454ab1b341648ced361d5c/utkast-lagradsremiss_en-ny-lag-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder-pa-serveringsstallen.pdf
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Föredragning 

I lagrådsremissen ser regeringen ett behov av en tydlig och enhetlig reglering av vilka 

smittskyddsåtgärder som måste vidtas på serveringsställen för att förhindra 
smittspridningen av coronaviruset. Vidare behövs det en reglering av formerna för en 
på sikt hållbar och effektiv tillsynsorganisation som har möjlighet att vidta vissa 

sanktioner. Tillsynen och möjligheterna att meddela förelägganden och förbud som 

kommunerna har genom ansvaren som följer av exempelvis livsmedelslagen 
(2006:804) och alkohollagen (2010:1622) ger inte tillräckligt stöd för de åtgärder som 
behöver vidtas för att spridningen av det virus som orsakar covid-19 ska förhindras.  

Lagförslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa 

åtgärder för att förhindra spridning av det viruset. Kommunen utövar tillsyn och kan 

meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter följs. 

Kommunen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. 

Länsstyrelsen ska följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med 
information och råd. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om 

smittskyddsåtgärder och får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen. 

Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 

2020. 

I gällande reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarar miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för kommunens prövning och tillsyn enligt bland annat 

livsmedelslagen och alkohollagen. Miljöförvaltningen bistår i dag smittskyddsläkarna i 

tillsynen över hur serveringsställen följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kring 
covid-19. Kommunens ansvar enligt den nya tillfälliga lagen föreslås tillföras miljö- och 
hälsoskyddsnämnden i reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder om 

beslut om lagen fattas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Med hänsyn till att restaurangbranschen är hårt drabbad av följderna av utbrottet av 

covid-19 föreslås i lagrådsremissen att tillsynen inte bör vara avgiftsfinansierad. Det 
ökade tillsynsansvar och arbetsbelastning som följer av lagen genomförs inom befintlig 

ekonomisk ram för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Regeringen avser att kompensera 
kommunerna för kostnaderna som följer av lagen.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2020 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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