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Yttrande över promemorian Förslag på ändringar i 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 
2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 
Diarienummer: 02765-2021 
 
Sveriges kristna råd har granskat promemorian och tillstyrker förslagen. 

Kyrkorna inom Sveriges kristna råd har under hela pandemin tagit och fortsätter att ta stort ansvar 
för att upprätthålla sin verksamhet på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt. Församlingarnas 
verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som utfärdats av regeringen, 
Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna.  

Kyrkorna inom Sveriges kristna råd har i tidigare remissvar framhållit den grundlagsskyddade 
religionsfriheten och vikten av att människor får utöva sin religion, samt att konsekvenser för barn 
och unga särskilt ska analyseras inför beslut och åtgärder. Sveriges kristna råd har pekat på barns och 
ungas behov av trygga meningsfulla sammanhang, existentiell hälsa och andlig utveckling.  

 

För Sveriges kristna råd 

 
 
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd 
tel 08 - 453 68 01 
 
Sveriges kristna råd (SKR) består av 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Dessa 29 kyrkor 
representerar tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i Sverige. Med grund i 
kristen tro är kyrkorna i Sverige, liksom runt om i världen, engagerade i frågor som rör människors liv, 
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värdighet och rättigheter. Kyrkorna i Sverige har stora kontaktytor med människor i olika 
livssituationer. Frågor om människors villkor aktualiseras i olika sammanhang, inte minst bland de 
människor som migrerat till Sverige. Kyrkorna i Sveriges kristna råd vill samverka med andra 
samhällsaktörer för ett inkluderande samhälle där människors rättigheter och värdighet värnas. I det 
nu aktuella fallet handlar det konkret om att värna människors liv och hälsa. 
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