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utfärdad den 18 december 2014.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 8 och
10 §§, 8 kap. 1, 7 och 12 §§ samt 9 kap. 3 och 4 §§ smittskyddslagen
(2004:168) ska ha följande lydelse.

1 kap.
7 §2 Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på
nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt
smittskydd. Folkhälsomyndigheten ska följa och vidareutveckla smittskyddet.
Folkhälsomyndigheten ska följa och analysera det epidemiologiska läget
nationellt och internationellt.

2 kap.
7 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
1. om anmälan enligt 5 §,
2. om uppgifter som avses i 6 § 5,
3. om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om viss
sjukdom,
4. om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om till vem
anmälan ska göras,
5. om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om kravet
på att anmälan ska ske utan dröjsmål, och
6. om undantag för uppgift i anmälan enligt 6 § vid viss sjukdom.

3 kap.
8 §4 Om det finns skäl att misstänka att någon som anländer till Sverige har
smittats av en samhällsfarlig sjukdom, får smittskyddsläkaren besluta att
denne samt andra personer som anländer med samma transportmedel ska
genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.
Om det i ett visst geografiskt område skett utbrott av en samhällsfarlig
sjukdom får Folkhälsomyndigheten besluta att personer som anländer till
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Sverige från detta område samt andra personer som anländer med samma
transportmedel ska genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.
Hälsokontroll enligt första och andra styckena får inte vara förenad med
frihetsberövande eller innefatta provtagning eller annan åtgärd som innebär
kroppsligt ingrepp.
Smittskyddsläkaren ska verkställa Folkhälsomyndighetens beslut enligt
andra stycket.
10 §5 Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning
inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är fullständigt klarlagd, får Folkhälsomyndigheten besluta att ett visst område ska
vara avspärrat. Ett beslut om avspärrning innebär förbud för den som vistas i
området att lämna det och förbud för den som befinner sig utanför området att
besöka det.
Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får Folkhälsomyndigheten i det enskilda fallet medge undantag från beslutet om avspärrning.

8 kap.
1 §6 Smittskyddsläkarens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol om beslutet gäller
1. förhållningsregler enligt 4 kap. 3 §,
2. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,
3. avslag på begäran om upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §,
4. avslag på begäran om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område eller meddelande av villkor i samband med sådan vistelse enligt 5 kap.
18 §,
5. återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område enligt
5 kap. 18 §,
6. karantän enligt 3 kap. 9 §,
7. avslag på ansökan om att karantän ska upphöra enligt 3 kap. 11 §, eller
8. avslag på ansökan om undantag från förbud att besöka den som hålls i
karantän enligt 3 kap. 11 §.
Chefsöverläkares beslut enligt 5 kap. 16 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 5 kap. 11 § i fråga om den
som isolerats enligt 5 kap. 1 §.
Folkhälsomyndighetens beslut att avslå en ansökan om undantag från beslut enligt 3 kap. 10 § om avspärrning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut av smittskyddsläkare, chefsöverläkare eller Folkhälsomyndigheten enligt denna lag får inte överklagas.
7 §7 När muntlig förhandling hålls i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller
fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § ska förvaltningsrätten höra lämplig sakkunnig, om det inte är uppenbart obehövligt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska för viss tid
förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten.
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12 §8 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 återvänt 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 då 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 Folkhälsomyndigheten
med att spärra av områden enligt 3 kap. 10 § och att upprätthålla dessa avspärrningar.

9 kap.
3 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka andra smittsamma sjukdomar än allmänfarliga som ska vara anmälningspliktiga.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vilka andra smittsamma sjukdomar än allmänfarliga som ska
vara smittspårningspliktiga.
4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
de ytterligare föreskrifter som krävs för ett ändamålsenligt smittskydd samt
till skydd för enskilda.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om undantag från lagens tillämpning på Försvarsmakten, i den
mån föreskrifterna inte gäller tvångsåtgärd mot enskild.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
På regeringens vägnar
GABRIEL WIKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)
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