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Yttrande över promemorian ”Fortsatt giltighet av 
begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen”  
Diarienummer: S2021/06085 
 
Sveriges kristna råd har granskat promemorian utifrån vad som bör gälla i fråga om allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar, och detta med särskild hänsyn tagen till den 
grundlagsskyddade religionsfriheten. 

Sammanfattning 

Sveriges kristna råd tillstyrker förslaget i promemorian. 

Sveriges kristna råd framhåller vikten av att tidsspannet för lagen är begränsad, eftersom lagen får 
negativa konsekvenser för grundläggande fri- och rättigheter.  

Sveriges kristna råd understryker att begränsningar av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär 
åtgärd. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en 
grundlagsskyddad och absolut rättighet som inte ska begränsas. Det är därför av stor vikt att den nu 
föreslagna begränsningen endast gäller så länge det är motiverat av hänsyn tagen till 
smittspridningen 

 

För Sveriges kristna råd 
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Telefon: 08 - 453 68 01 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:jenni.lundh@regeringskansliet.se


Sveriges kristna råd 
Yttrande över promemorian ”Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen…” Diarenr: 
S2021/06085 
 

 
Postadress  
Sveriges kristna råd 
Box 140 38 
167 14 Bromma 

 
Besöksadress  
Gustavslundsvägen 18  
Alviks Torg, Bromma 
Stockholm 

 
Telefon: 08-453 68 00  
E-post: info@skr.org 
Webb: www.skr.org 
Twitter: @SvKristnaRad  

 
Bankgiro: 58 34-8756  
Org.nr: 817603-0735 
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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, 
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. 

 

http://www.skr.org/

