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Med stöd av 6 § i lagen om smittsamma sjukdomar (21.12.2016/1227) ska myndigheterna vidta 
omedelbara åtgärder efter att ha fått vetskap om förekomsten av eller risken för en smittsam sjukdom 
som kräver bekämpningsåtgärder. Att vidta åtgärder och att utöva de befogenheter som lagen medger 
är enligt grundlagen och lagen om smittsamma sjukdomar en lagstadgad skyldighet för det allmänna – 
kommunerna, samkommunerna och staten. 
 
Genom en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar har till lagen också fogats en ny 58 f 
§, som gör det möjligt att temporärt begränsa antalet passagerare i syfte att förhindra spridning av 
covid-19-epidemin. Transport- och kommunikationsverket är behörig myndighet i fråga om att fatta 
dessa beslut. I bestämmelsen ingår i enlighet med dess 2 mom. en s.k. tröskel för situationer där denna 
befogenhet kan tillämpas. 
 
Sjukvårdsdistrikten ska i enlighet med de allmänna skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar 
klarlägga bilden av det epidemiologiska läget inom sitt område och dra slutsatser utifrån den samt 
utifrån data och anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd. Sjukvårdsdistriktet ska särskilt följa 
med hur trösklarna för tillämpningen som anges i 58 d, 58 e, 58 f och 58 g § uppfylls och i enlighet med 
lagen underrätta myndigheterna om att tröskeln överskridits. Också Transport- och 
kommunikationsverket är en i lagen avsedd myndighet, medan de ovan nämnda temporära 
bestämmelserna är i kraft. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet betonar att samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt utan dröjsmål 
ska meddela Transport- och kommunikationsverket om att en situation som avses i 58 f § föreligger 
eller att det finns en motiverad risk för att en sådan situation uppkommer inom området. Samtidigt 
är det ändamålsenligt och nödvändigt att sjukvårdsdistriktet ger Transport- och 
kommunikationsverket sin expertbedömning om åtgärder i anslutning till begränsning av 
persontrafiken som epidemiläget förutsätter, i syfte att förhindra spridning av smitta. 
 

 
Lagen om smittsamma sjukdomar  

Enligt 58 e §, som är i kraft under tiden 22.2.2021–30.6.2021 i lagen om smittsamma sjukdomar, ska en 
i lagen avsedd leverantör av transporttjänster eller den som bedriver trafik på uppdrag av leverantören, 
i sin verksamhet sörja för ett flertal förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av covid-19-
epidemin.  
 
Om det dock är uppenbart att åtgärderna enligt 58 e § och andra åtgärder som redan har vidtagits inte 
är tillräckliga och om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-epidemin, kan Transport- 
och kommunikationsverket fatta ett beslut genom vilket det största tillåtna antal passagerare som en 
ovan nämnd leverantör av transporttjänster eller den som bedriver trafik på uppdrag av leverantören 
får tar ombord på ett trafikmedel, begränsas. Enligt 58 f § i lagen om smittsamma sjukdomar får ett 
beslut som avses ovan fattas, om 

 



1) incidensen av bekräftade smittfall inom sjukvårdsdistriktets område under de senaste 14 dagarna som 
det finns information om, är minst 25 per 100 000 invånare, och 

 
2) det inom kommunens eller sjukvårdsdistriktets område konstateras sjukdomskluster vars smittkedjor 
inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som enligt en sakkunnigbedömning medför en betydande risk 
för spridning av nya smittor inom området. 

 
Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ska utan dröjsmål meddela Transport- och 
kommunikationsverket om att en situation som avses ovan föreligger eller att det finns en motiverad 
risk för att en sådan situation uppkommer inom området. 
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