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solmaz.vikstrom@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen

 

POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Remittering av förslag till föreskrift om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar samt konsekvens-
utredning med anledning av förslaget

Remissinstanser
1. Folkhälsomyndigheten Företagarna Uppsala län 
2. Krissamverkansrådet i Uppsala län 
3. Forsmarks Kraftgrupp AB 
4. Handelskammaren i Uppsala län 
5. LRF Mälardalen Länets kommuner
6. Mellersta militärregionen 
7. Migrationsverket 
8. Polismyndigheten 
9. Region Uppsala 
10. Svenska kyrkan 
11. Sveriges lantbruksuniversitet 
12. Statens veterinärmedicinska anstalt
13. Säkerhetspolisen
14. Regelrådet 
15. Trafikverket 
16. Uppsala universitet 
17. Kuratorskonventet 
18. Musikförläggarna 
19. RF-SISU Uppland 
20. Sponsrings & Eventsverige 
21. Svensk scenkonst 
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22. Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen 
23. Uppsala studentkår 
24. Visita Svensk besöksförening

Länsstyrelsen i Uppsala län överväger att den 23 november fatta beslut om ny föreskrift 
om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt 
ordningslagen.
Förslaget och konsekvensutredningen skickas nu på remiss och biläggs detta missiv. 
Inkomna synpunkter är av betydelse för beslutet. Remissvaren blir därmed en 
del av Länsstyrelsens beslutsunderlag. I remissen ligger att Länsstyrelsen vill ha 
synpunkter på förslaget och på konsekvensanalysen. Om remissinstansen inte har några 
synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.
Skriftliga synpunkter på bifogad promemoria med förslag till föreskrifter samt 
konsekvensutredningen skickas till solmaz.vikstrom@lansstyrelsen.se och till 
uppsala@lansstyrelsen.se.
Svar ska ha kommit in till Länsstyrelsen så snart det går dock senast måndagen den 23 
november 2020 kl. 10.00. Ange diarienummer 213-8967-2020.
Det går bra att inlämna remissvar även efter remisstidens utgång. Sådana svar kommer att 
beaktas vid den löpande prövningen av huruvida föreskrifterna ska förändras eller helt 
eller delvis upphävas. Omprövningen görs i dialog med länets smittskyddsläkare och är 
beroende av hur smittspridningen utvecklar sig i länet. Remissvar som skickas in efter 
den ovan nämnda tidpunkten skickas till uppsala@lansstyrelsen.se.
Remissen skickas till sändlistan och läggs även upp på Länsstyrelsens webbplats för att 
möjliggöra för berörda att komma med synpunkter. Nationella aktörer ombeds att 
vidaredistribuera remissen till sina lokala eller regionala aktörer inom Uppsala län.

Solmaz Vikström

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Finansdepartementet
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