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Kommunstyrelsens ordförande har fattat beslut för kommunstyrelsens räkning då
svarstiden är för kort för att kommunstyrelsens avgörande ska kunna avvaktas.
Johan Andersson
Ordförande
Kommunstyrelsen

Svar remiss: Ändringar i det tillfälliga förbudet mot
att hålla allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar
(Ju2020/02984/L4)
Beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till remissyttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Sollefteå kommun har inbjudits att vara remissinstans av promemorian ”Ändringar i det
tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Kommunen mottog promemorian den 21 augusti och svar ska anhållas senast den 27
augusti.
Förvaltningens bedömning och yttrande
Sollefteå kommun ser positivt på regeringens intentioner att lätta upp restriktionerna för
offentliga och allmänna sammankomster förutsatt att smittspridningen håller sig på en låg
nivå. Det är viktigt att de ideella, fria skaparkrafterna och kulturnäringen får rimliga
förutsättningar att verka då kulturen är en oerhört viktig kraft i samhället.
Däremot anser Sollefteå kommun att det nuvarande förslaget inte tar hänsyn till
motionsidrottens eller naturturismens förutsättningar. Det kan inte anses föreligga en
större risk för smittspridning att arrangera en orienteringstävling med ett hundratal
deltagare än om samma antal personer skulle sitta ner vid en konsert. Eller att det skulle
föreligga större smittrisk om 53 personer deltog i en vandring i en nationalpark än om de
skulle gå på restaurang tillsammans.
Motionsidrottens arrangemang och naturturismen är oerhört viktiga för besöksnäringen.
Utan att få samma möjligheter riskerar motionsidrotten och naturturismen att ta stor skada
av fortsatt snedvridna restriktioner vilket i sin tur skulle skada besöksnäringen och
sysselsättningen i en stor del av Sverige.
Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten
som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla minst
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två meters avstånd och att det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla
ett sådant avstånd till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.
Beslutsunderlag
Remiss från Regeringskansliet, Ju2020/02984/L4
Förvaltningsyttrande, Anna-Sofia Kulluvaara och Majed Safaee

