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Sändlista 
 

Remiss gällande Länsstyrelsen i Östergötlands läns beslut om föreskrifter 
om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19 inom 
Östergötlands län 
 

 
Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade den 29 oktober 2020 att meddela föreskrift 
om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för mer än 
50 personer för att begränsa smittspridning av covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 
november 2020 och gäller till och med den 22 november 2020. 
 
Länsstyrelsen ska i enlighet med 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning upprätta en konsekvensutredning. Länsstyrelsen ska ge statliga myndigheter, 
kommuner, landsting, organisationer, näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på 
något annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om 
konsekvensutredningen. Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa 
eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas, får det som sägs i 
första stycket vidtas efter beslutet. 
 
Med hänsyn till att regleringen var brådskande genomfördes inte något remissförfarande 
innan föreskrifterna meddelades eftersom Länsstyrelsen bedömde förfarandet som 
nödvändigt till syfte att skydda liv och hälsa. 
 
Föreskrifterna och den tillhörande konsekvensutredningen skickas nu på remiss i 
efterhand. Inkomna synpunkter är av betydelse i det kommande arbetet och blir en 
del i Länsstyrelsens beslutsunderlag inför en eventuell förlängning av 
föreskrifterna efter den 22 november 2020. Länsstyrelsen kan också komma att helt 
eller delvis ändra föreskrifterna beroende på hur smittspridningstakten utvecklar 
sig i länet. 
 
Remissen skickas enligt 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 Östergötlands län. 

 
Ni bereds härmed tillfälle att lämna era synpunkter i frågan samt på 
konsekvensutredningen. Skriftliga synpunkter skickas med e-post till 
ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se. Vänligen ange diarienummer 213-17048-20. 
 
Svar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast kl. 16.00 den 11 november 2020. 
 
 
Länsstyrelsen Östergötland 
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Bilagor 
- Länsstyrelsen i Östergötlands läns beslut om förbud mot vissa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
smittspridning av covid-19 
 
- Länsstyrelsen i Östergötlands läns föreskrifter om förbud mot vissa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
smittspridning av covid-19 (05 FS 2020:14) 
 
- Konsekvensutredning avseende förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
smittspridning av covid-19 inom Östergötlands län 
 
- Rättsutredning om Länsstyrelsens möjlighet att genom föreskrift begränsa 
deltagande i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
 
 
Sändlista 
Samtliga kommuner i länet 
Folkhälsomyndigheten, info@folkhalsomyndigheten.se 
Polismyndigheten i Östergötland, registrator.ost@polisen.se 
Säpo, sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se 
Smittskyddsläkaren Region Östergötland, region@regionostergotland.se 
Visita, info@Visita.se 
Svenskt Näringsliv i Östergötland, linkoping@svensktnaringsliv.se  
Östsvenska Handelskammaren, info@ostsvenskahandelskammaren.se 
Företagarna i Östergötland, frida.boklund@foretagarna.se 
RF/SISU Östergötland, ostergotland@rfsisu.se 
Riksidrottsförbundet, riksidrottsforbundet@rf.se  
Svensk scenkonst info@svenskscenkonst.se 
Musikförläggarna, fraga@musikforlaggarna.se 
Sponsorings & Eventsverige, info@ses.se 
Regelrådet, regelradet@regelradet.se 
Webpublicering 
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