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Remissyttrande från Svenska Turistföreningen avseende  

”Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen” 

 

Svenska Turistföreningen har tagit del av promemorian ”Fortsatt giltighet av covid-

19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen” och 

lämnar remissyttrande enligt nedan. 

Sammanfattning 

Svenska Turistföreningen menar att de restriktioner som vidtas för att minska 

smittspridningen behöver vara väl motiverade och proportionerliga. 

 

• STF menar att det utifrån det rådande pandemiläget – ett snabbt ökande 

antal vaccinerade och, som vi uppfattar det, en avsaknad av tydliga bevis 

för att smittspridningen är hög på serveringar – inte är tydligt varför lagen 

om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen behöver förlängas till 

och med januari 2022. 

• STF menar att de nu gällande restriktionerna där servering av mat och 

dryck ej är tillåten efter klockan 20.30 innebär att övernattande gäster har 

svårt att under vissa förutsättningar få tillgång till den service de behöver. 

Denna restriktion bör därför lättas så snart som möjligt. 

• STF menar att förordningen om särskilda begränsningar utifrån 

pandemilagen (SFS 2021:8) träffar snett med den strikta 

deltagarbegränsningen vid allmänna sammankomster på åtta deltagare då 

den ej beaktar om samlingen sker inomhus eller utomhus. Den bör därmed 

differentieras omedelbart.  

Om Svenska Turistföreningen 

STF grundades 1885 som en ideell förening med syfte att främja natur- och 

kulturturism i Sverige. Sedan dess har föreningen växt till cirka 250 000 

medlemmar. STF får människor att upptäcka Sverige. Vi inspirerar till resande, 

aktiviteter och såväl stora som små äventyr som ger unika natur- och 

kulturupplevelser runtom i Sverige. Vi vill också vara ett naturligt val för alla som 
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vill engagera sig i och medverka till att fler får möjligheter till upplevelser som 

utgår från natur och kultur.  

 

För att människor ska kunna resa och uppleva arbetar vi med såväl kunskaps- och 

informationsspridning som påverkansarbete. Kunskap handlar om att 

tillgängliggöra, och tillgängliggöra Sverige är precis det som STF vill åstadkomma. 

Hållbarhet är centralt i allt vi gör och ett av våra övergripande mål är ett Sverige 

där det är enkelt och inspirerande att turista hållbart. 

 

En viktig förutsättning för att kunna upptäcka Sverige är att det finns boenden runt 

om i hela landet. STF driver därför, i egen regi och tillsammans med 

franchisetagare, cirka 250 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från 

söder till norr, från lägen mitt i city till väglöst land. Runt 65 lokalavdelningar 

anordnar en mängd lokala aktiviteter och internationellt samarbetar STF med 

vandrarhemsfederationen Hostelling International och ERA, European Ramblers 

Association. STF ger ut medlemstidningen Turist. 

STFs synpunkter på promemorian 

 

Pandemin har påverkat hela samhället och besöksnäringen i synnerhet. STF och 

våra medlemmar och anslutna boenden har tagit ett stort ansvar under hela 

coronapandemin och gått längre än vad lagstiftningen krävt för att ge våra gäster en 

trygg vistelse och vi som förening har tagit samhällsansvar. STF har stor förståelse 

för att restriktioner är nödvändiga med tanke på den allvarliga smittspridningen i 

samhället, restriktionerna behöver dock vara träffsäkra och proportionerliga samt 

lyftas så snart de inte längre är absolut nödvändiga.  

 

3. Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
 

Covid-19-lagen ligger till grund för förordning (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 där det sägs att 

allmänna sammankomster får maximalt ha åtta deltagare.  

 

STF menar att den strikta begränsningen i antal deltagare vid allmänna 

sammankomster inte är proportionerlig då den behandlar samlingar inomhus och 

utomhus på samma vis. Svenska Turistföreningens lokalavdelningar kan för 

närvarande inte arrangera vandringar med fler än åtta deltagare i de fall de klassas 

som allmänna sammankomster. STF ser med oro på att många äldre som är ideellt 

engagerade i STFs föreningsverksamhet blir hemmasittande när 

vandringsverksamheten ställs in på grund av dessa hårda restriktionerna. STF 
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menar att en differentiering behöver göras omedelbart utifrån 

expertmyndigheternas kunskap kring smittspridning i olika miljöer.  

 

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ger utrymme för 

lokala skärpningar: Föreskrifter om nedstängning eller begränsning av öppettider 

får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område. 

 

STF menar att eventuella restriktioner ska vara verkningsfulla och inte ska 

tillämpas hårdare än nödvändigt. Det är därför positivt att det finns en möjlighet till 

lokala skärpningar på de platser i landet där smittspridningen så kräver under 

förutsättning att det innebär att de nationella restriktionerna kan lättas.  

 

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ger möjlighet att 

begränsa serveringars öppettider: Vidare får regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att serveringsställens öppettider 

ska begränsas. 

 

De nuvarande restriktionerna där alla serveringsställen förbjuds att servera mat och 

dryck mellan klockan 20.30 och 05.00 innebär stora begränsningar för STFs 

boenden och bör tas bort så snart det är möjligt. Serveringar som är kopplade till 

logiverksamhet är inte en besöksanledning i sig för flertalet gäster utan är i stället 

en möjlighet för övernattande gäster utan tillgång till eget kök att få tillgång till mat 

och dryck. De nu gällande restriktionerna innebär att STFs övernattande gäster har 

svårt att under vissa förutsättningar få tillgång till den service de behöver. Som 

exempel kan nämnas att vissa av STFs fjällboenden är lokaliserade i väglöst land 

miltals från närmsta bilväg eller livsmedelsaffär, den enda tillgängliga servicen är 

boendets egen serveringsverksamhet.   

 

4. Lagarna förlängs med fyra månader 
Promemorian föreslår att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska förlängas till och med januari 2022.  

 

STF menar att de restriktioner som vidtas för att minska smittspridningen måste 

utformas så att de är nödvändiga och proportionerliga.  Så snart regler som på olika 

sätt begränsar STFs verksamhet inte längre kan motiveras måste de också 

upphävas. 

 

Enligt branschorganisationen Visita känner de för närvarande inte till att eller i 

vilken utsträckning någon spridning av covid-19 överhuvudtaget har skett på 

serveringsställen eller – om så är fallet – huruvida det har skett spridning i större 

utsträckning på serveringsställen än i andra typer av verksamheter. Visita har inte 

sett någon redovisning som tyder på detta, utan tvärtom visar redovisad statistik 

och uttalanden från Folkhälsomyndigheten att spridning av covid-19 på 

restauranger och andra serveringsställen skett endast i försvinnande liten 

omfattning. 
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STF menar att det utifrån det rådande pandemiläget – ett snabbt ökande antal 

vaccinerade och, som vi uppfattar det, en avsaknad av tydliga bevis för att 

smittspridningen är hög på serveringar – inte är tydligt varför lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen behöver förlängas till och med januari 

2022. 

 

Även om en förlängning av lagarnas giltighetstid som sådan skulle beslutas måste 

det tydliggöras och ombesörjas att de restriktioner som idag gäller skyndsamt lättas 

på av Folkhälsomyndigheten så snart det är möjligt ur smittspridningssynpunkt. 
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