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Remiss av Länsstyrelsen Jämtlands läns 
föreskrifter om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för 
att motverka smittspridning av covid-19
Länsstyrelsen Jämtlands län har den 23 november 2020 meddelat föreskrifter om förbud 
mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
smittspridning av covid-19. Föreskrifterna träder i kraft den 24 november 2020 och 
gäller tills vidare.
Föreskrifterna och den tillhörande konsekvensutredningen skickas nu på remiss. 
Inkomna synpunkter är av betydelse i det kommande arbetet med att kontinuerligt 
ompröva föreskrifterna och remissvaren blir en del i Länsstyrelsens beslutsunderlag. I 
remissen ligger att Länsstyrelsen vill ha synpunkter på bedömningarna i 
konsekvensutredningen. Om remissinstansen inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta.
Skriftliga synpunkter på förslag till föreskrifter och på konsekvensutredningen skickas 
till covid19.jamtland@lansstyrelsen.se 
Svar ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 november 2020. Ange 
diarienummer 213-8496-2020. 
Remissvar som inkommer efter att remisstiden gått ut kommer fortsatt att beaktas vid 
den löpande prövningen om när föreskrifterna kan förändras eller helt eller delvis 
upphävas. Omprövningen görs i dialog med länets smittskyddsläkare och är beroende 
på hur smittspridningen utvecklar sig i länet. 
Remissen skickas till sändlistan nedan men 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 Jämtlands län
Bilagor

- Länsstyrelsen Jämtlands läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av 
covid-19 (23 FS 2020:20)

- Konsekvensutredning avseende förbud mot vissa allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19 inom 
Jämtlands län
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- Folkhälsomyndigheten 
- Företagarna 
- Länets kommuner
- Musikförläggarna  
- Polismyndigheten
- Regelrådet
- RF-SISU Jämtland
- Riksidrottsförbundet
- Smittskyddsläkaren
- Sponsrings & Eventsverige
- Svensk scenkonst  
- Svenskt näringsliv  
- Säkerhetspolisen
- Visita  
- Region Jämtland Härjedalen
- Handelskammaren
- JHT
- Sametinget
- SSR


