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Bifogar remiss (med 2 bilagor) med tillfälle för yttrande över Länsstyrelsen i Skåne läns
konsekvensutredning i ovan angivet ärende.

ANNA-BRITT D. ADELL
Länsassessor

Förvaltningsjuridiska enheten
skane@lansstyrelsen.se

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/ dataskydd
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Enligt sändlista

Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Anna-Britt D. Adell
010-224 12 03 (9.00-12.00)
skane@lansstyrelsen.se

Remiss om Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter
(12FS 2020:24) om förbud mot vissa allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar för
att motverka smittspridning av covid-19
Länsstyrelsen beslutade den 27 oktober 2020 föreskrifter om att allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare, inte får hållas
inom Skåne län. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 november 2020 och gäller till
och med den 30 november 2020.
Ni bereds nu tillfälle att yttra er över Länsstyrelsens konsekvensutredning i ärendet.
Om ni yttrar er bör ni även redogöra för er inställning till en eventuell förlängning
av föreskrifternas giltighetstid.
Ert svar måste vara Länsstyrelsen till handa senast den 20 november 2020.
Rikstäckande organisationer ombeds att vidarebefordra remissen till sin lokala
organisation i Skåne län, om det finns en sådan.
Skicka gärna in svaret via Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering eller yttrande i
ärende som nås via Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/skane,
Komplettera ett ärende – Komplettering eller yttrande i ett ärende. Ange dnr
40477-2020. Det går även bra att skicka svaret med mejl till
skane@lansstyrelsen.se. Ange Remissvar dnr 40477-2020 i ämnesraden. Om ni
väljer att skicka svaret med vanlig post, skicka helst till Länsstyrelsens kontor i
Kristianstad, adress finns i brevfoten. Ange dnr 40477-2020 som referens.

Anna-Britt D. Adell
Länsassessor
Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

vx
010-224
11 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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Bilagor:
1.Konsekvensutredning 2020-10-27 om föreskrifter för att motverka smittspridning
av covid-19
2. Beslut 2020-10-27 om Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om förbud mot vissa
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka
smittspridning av covid-19 m.m.
Sändlista:
1. Regelrådet
2. Folkhälsomyndigheten
3. Företagarna Syd
4. Högskolan Kristianstad
5. Kuratorskollegiet
6. Lunds universitet
7. Malmö universitet
8. Musikförläggarna
9. Open Skåne
10. Regionala rådet för krisberedskap och totalförsvar
a) Skånes kommunledningar och räddningstjänster
b) Försvarsmakten Södra militärregionen
c) Fortifikationsverket
d) Skånes Kommuner
e) Kustbevakningen
f) Migrationsverket
g) Polismyndigheten, Region syd
h) Region Skåne
i) SOS Alarm
j) Säkerhetspolisen
k) Trafikverket
l) Tullverket
m) Sjöfartsverket
11. RF-SISU Skåne
12. Sponsrings & Eventsverige
13. Svensk scenkonst
14. Svenskt näringsliv i Skåne län
15. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
16. Visita

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Anna-Britt D. Adell
010-224 12 03 (9.00-12.00)
skane@lansstyrelsen.se

Föreskrifter för att motverka smittspridning av
covid-19
1. Vad är problemet och vad ska uppnås?
Den 1 november 2020 träder ändringar i förordningen 2020:114 om förbud mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, i kraft. Ändringarna
innebär lättnader i de restriktioner som gäller beträffande antal personer som tillåts
att delta i sådana sammankomster.
Länsstyrelsen har tagit emot uppgifter från smittskyddsläkaren vid Smittskydd Skåne
om det alltmer ansträngda läget när det gäller covid-19 situationen i Skåne län och
en tydlig uppmaning om att hålla kvar publiktaket på 50 personer.

2. Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om
någon reglering inte kommer till stånd?
Om en lokal reglering inte kommer till stånd som begränsar antalet deltagare i
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, träder lättnaderna i kraft den
1 november 2020 och offentliga tillställningar/sammankomster upp till 300
personer blir tillåtna, med risk för ökad spridning av covid-19 till följd.
Något alternativ till skärpande lokala föreskrifter finns inte.

3. Vilka berörs av regleringen?
Alla personer som vistas i Skåne län berörs av regleringen och särskilt
verksamhetsutövare och andra som anordnar allmän sammankomst/offentlig
tillställning.

4. Länsstyrelsens bemyndigande
Om det är nödvändigt för att motverka epidemi, kan länsstyrelsen med stöd av 3 §
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) och 2 § förordning
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(2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar, meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller del av det
hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar eller föreskrifter om
färre deltagarantal än som anges i förordning (2020:114).

5. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför
regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de
övervägda regleringsalternativen om man jämför?
Länsstyrelsens lokala reglering innebär att de lättnader i förordningen (2020:114)
som regeringen beslutat om skjuts på framtiden. De kostnadsmässiga och andra
konsekvenser som regeringens reglering inneburit, kommer därmed att finnas kvar i
Skåne län under en något längre tidsperiod.
Något alternativ till lokal reglering finns inte. Om reglering inte genomförs innebär
lättnaderna i förordningen (2020:114) en risk för ökad smittspridning inom Skåne
län, med de konsekvenser detta kan få för människors hälsa. Ökad smittspridning
innebär ökad belastning på sjukvården samt sjukvårdens och den kommunala vård
och omsorgens möjligheter att utföra sina uppgifter.

6. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de
skyldigheter som följer av EG-rättslig eller andra internationella
regler Sverige ska följa?
Regleringen överensstämmer med gällande regler.

7. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser?
Ikraftträdande måste anpassas till när ändringarna i regeringens förordning
(2020:114) träder i kraft, det vill säga den 1 november 2020.

8. Kan regleringen få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt?
Regleringen får effekter för verksamhetsutövare i Skåne län vilka anordnar allmän
sammankomst eller offentlig tillställning. Dessa verksamheter får inte samma
förutsättningar ur konkurrenssynpunkt, jämfört med verksamheter i län där
lättnaderna i regeringens förordning (2020:114) träder i kraft.
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9. Länsstyrelsens remissförfarande
Remissförfarande har inte kunnat genomföras på grund av att en reglering brådskat.
Länsstyrelsen har kontinuerligt haft dialog med smittskyddsläkaren vid Smittskydd
Skåne.

10. Hänsyn till barnets bästa
De beslutade föreskrifterna tar vederbörlig hänsyn till barns rättigheter.
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Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Anna-Britt D. Adell
010-224 12 03 (9.00-12.00)
skane@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om förbud
mot vissa allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar för att motverka
smittspridning av covid-19 m.m.;
beslutade den 27 oktober 2020.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617), samt 2 § förordning (2020:114) om förbud mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, följande.
1 § Enligt förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar, får allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med fler än visst i förordningen angivet antal deltagare, tills
vidare inte hållas inom Sverige. Länsstyrelsens föreskrifter innehåller förbud mot att
hålla sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne län, med
färre antal deltagare än vad som anges i förordningen.
2 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50
deltagare, får inte hållas inom Skåne län.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020 och gäller till och med
den 30 november 2020.
Detta beslut har fattats av landshövdingen Anneli Hulthén efter föredragning av
länsassessorn Anna-Britt D. Adell. Beslutet har bekräftats digitalt.
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