Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

SFS 2014:763
Utkom från trycket
den 27 juni 2014

utfärdad den 12 juni 2014.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 11 och 12 §§ och 8 kap. 12 §
samt rubriken närmast före 8 kap. 12 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha
följande lydelse.

6 kap.
11 §2 Om smittskyddsläkaren vid en utredning enligt 4 § har anledning att
anta att socialnämnden, Polismyndigheten eller Kriminalvården kan lämna
upplysningar som behövs för utredningen, ska smittskyddsläkaren underrätta
berörd myndighet.
En sådan underrättelse ska innehålla uppgifter om den enskildes identitet
och de förhållningsregler han eller hon ska följa för att förebygga smittspridning.
12 §3 Uppmärksammar socialnämnden, Polismyndigheten eller Kriminalvården, efter att ha fått underrättelse enligt 11 §, i sin verksamhet förhållanden som tyder på att den smittade inte följer meddelade förhållningsregler,
ska detta anmälas till den smittskyddsläkare som lämnat underrättelsen. Om
smittskyddsläkaren enligt 8 § överlämnat ärendet till smittskyddsläkaren i ett
annat landsting, ska anmälan i stället göras till den smittskyddsläkaren.
Den skyldighet som avses i första stycket gäller i två månader från det att
underrättelsen enligt 11 § mottagits.

8 kap.
Biträde av Polismyndigheten
12 §4 Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av smittskyddsläkaren för att
1. genomföra tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,
2. föra den som ska isoleras enligt 5 kap. 1 § eller isoleras tillfälligt enligt
5 kap. 3 § till vårdinrättningen,
3. återföra den som har avvikit från en vårdinrättning, där han eller hon enligt beslut ska vara tillfälligt isolerad eller isolerad, eller den som inte har åter1
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vänt till vårdinrättningen sedan hans eller hennes tillstånd att vistas utanför
vårdinrättningens område har gått ut eller återkallats,
4. genomföra hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 § och därvid upprätthålla ordningen,
5. föra den som ska hållas i karantän enligt 3 kap. 9 § till vårdinrättning
eller annan plats där karantänsvistelsen ska äga rum, eller
6. återföra den som olovligen har avvikit från vårdinrättning eller annan
plats för karantänsvistelsen till denna plats.
Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av Socialstyrelsen med att
spärra av områden enligt 3 kap. 10 § och att upprätthålla dessa avspärrningar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnar
MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)
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