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Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelserna har ett samarbete med de regionala polisregionerna som skickar inkomna ansökningar och 

anmälningar om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för kännedom. Länsstyrelserna 

kontaktar arrangörer av allmän sammankomst/offentlig tillställning för dialog och avstämning angående vilka 

åtgärder som planeras i samband med arrangemangen. Vid oklarheter och/eller där det förväntas komma 

många deltagare genomförs tillsyn på plats. Telefonmöten och platsbesök måste i regel förbokas med 

arrangören och ett tillsynsbesök inför ett tillfälligt evenemang blir meningsfullt först då allt är förberett inför 

arrangemanget eftersom det är först då länsstyrelserna kan bedöma om vidtagna åtgärder möter lagkraven. 

Tillsyn av en allmän sammankomst/offentlig tillställning blir därför mer omfattande och mer styrt i tid än 

kontroll av exempelvis en handelsplats eller en sportanläggning. Länsstyrelsen ser att det dyker upp många 

nya evenemang med kort varsel i och med de förändrade restriktionerna den 1 juni. 

Länsstyrelserna får också in allt fler frågor om förändringar som förväntas 1 juli och det är många arrangörer 

och verksamhetsutövare som säger att de lägger planeringen utifrån att 3000 personer ska få samlas senare 

i sommar. 

Det kommunikationsmaterial som nu används, av såväl regeringen som många andra myndigheter, tar 

enbart sikte på det maximala antal deltagare som får närvara vid en viss typ av arrangemang och vid vilket 

datum som nya förändringar väntas ske, vilket kan göra att det grundläggande kravet på smittskyddsåtgärder 

inte beaktas av verksamhetsutövarna.  Exempelvis ser länsstyrelserna att ett antal arrangörer missförstår 

kravet på tillgängligt utrymme/person, utan endast fokuserar på maxantal.. Detta kan leda till att människor 

samlas alltför tätt i samband med olika tillställningar. Länsstyrelserna får också fortsatta signaler från 

verksamhetsutövare exempelvis vid handelsplatser att en del har uppfattat det som att restriktionerna har 

lättat även för dem efter 1 juni.

Många som ringer till länsstyrelserna uppfattar att de antalsbegränsningar som gäller för allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar också gäller för privata sammankomster. Att tydliggöra för 

allmänheten att de nya regleringarna inte omfattar uthyrning av lokaler för privata sammankomster där 

begränsningen om max 8 deltagare kvarstår samt att det samtidigt inte finns juridiskt bindande regler mot att 

anordna fest i egen trädgård ser länsstyrelserna fortsatt som en stor kommunikationsutmaning. Här ser 

länsstyrelserna behovet av att flera myndigheter betonar olämpligheten i att arrangera stora privata fester, 

även om det sker i egen trädgård istället för i hyrd lokal

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på vilka grunder?

I veckans nationella urval av tillsynsobjekt har noterats:

1. Ett fortsatt stort antal återbesök genomförs hos verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare, exempelvis gym, 

idrottsanläggningar med utrymmen både inomhus och utomhus, samt handelsplatser, framförallt de med liten butiksyta.

2. Säsongsbetonade verksamheter, till exempel bygghandlare, handelsträdgårdar, utomhusbad, försäljare av 

trädgårdsmaskiner, husvagnsförsäljare, butiker i sommarturistområden, partybussar/partybåtar, torghandel samt golfbanor.

3. Verksamheter som drivs på ideell och privat basis, exempelvis second hand-affärer, konstrundor och loppmarknader.

4. Tillsyn och flera kommunikationsinsatser både regionalt och nationellt gällande privata sammankomster, allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar. 

5. Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till kunder exempelvis frisörer, nagelsalonger och körskolor.

6. Djurparker, temaparker, museer. 

Tillsynsobjekt väljs genom en bedömning av vilka områden, verksamhetsmässiga - med störst risk för smittspridning eller 

geografiska - där smittspridningen för tillfället är störst, där många människor vistas och där tillsynen kan ge mest effekt. Urvalet 

baseras också på analys av tidigare utförd tillsyn, i samverkan med smittskydd, samt inkommen information. 

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i fortsatt stor omfattning vecka 23. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

information och rådgivning via telefon och mail, distanskontroller av verksamheter samt besök på plats.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har varit delaktig i samverkan med kommuner, näringsliv och myndigheter kring 

gränsöppningen från norska sidan. Inför ett förväntat ökat besökstryck har tillsynsinsatser planerats främst i gränshandeln i norra 

Bohuslän. De har även arbetat förebyggande och prioriterat tillsyn av övriga verksamheter som kan komma att få många besök 

under sommaren, exempelvis butiker i centrala Göteborg (turiststråk), Även länsstyrelserna i Kalmar och Västerbotten prioriterar

tillsyn av småbutiker med förväntad turisttillströmning. På Gotland noteras en oro kring upprätthållande av lagstiftningen bland

verksamhetsutövarna inför kommande turisttillströmning. 

Flera butiker som finns på säsongsöppna campingplatser kontaktades under veckan av länsstyrelsen i Kronoberg för en 

avstämning om de uppfattat att de omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. Samtliga av de kontaktade verksamheterna fick 

Länsstyrelsernas informationsblad per mail i samband med samtalet.

Länsstyrelsen i Västmanland har gjort ett informationsutskick till biografer, teatrar, kyrkor och trossamfund, utskicket kommer att 

följas upp med platstillsyn. Länsstyrelsen i Sörmland anordnade två informationsmöten med bland annat näringslivet, föreningar 

och trossamfund om förändringarna som trädde i kraft den 1 juni.
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Vilka åtgärder har vidtagits? 

Samtliga länsstyrelser rapporterar att de framförallt använder sig av rådgivning och information 

som åtgärd eftersom det bedömts som tillräckligt för att uppnå frivillig rättelse. Många 

verksamhetsutövare åtgärdar bristerna medan länsstyrelsen fortfarande är kvar på plats.

Länsstyrelserna i Skåne, Örebro och Östergötland har haft ett fortsatt fokus på privata 

sammankomster i form av hyrda limousiner och så kallade partybussar i samband med 

studentfirande. Länsstyrelsen i Västernorrland har meddelat ett föreläggande med vite på en 

partybuss som körde runt studenter under vecka 23 och länsstyrelsen i Stockholm har lämnat in 

en ansökan till förvaltningsrätten om utdömande av vite gällande partybussar

Länsstyrelserna i Blekinge och Östergötland har sett att skolorna i länet överlag gjort ett gott 

arbete för att undvika trängsel och smittspridning vid student-utspring. 

I veckan genomfördes en större internationell golftävling i Kungsbacka. Inför tävlingen hade 

länsstyrelsen i Hallands län flera möten och kontakter med arrangören, Polisen och kommunen 

för att säkerställa att myndigheternas krav kunde uppfyllas. Arrangemanget klassades som 

offentlig tillställning.

Mediabevakning

Länsstyrelsen i Dalarnas län, som nationellt samordnar länsstyrelsernas tillsynsuppdrag enligt 

den tillfälliga covid-19-lagen, svarar på vad som gäller för privata sammankomster och hur 

tillsynen kommer att bedrivas under sommaren. 

Många samtal om privata fester efter lättade restriktioner: "Finns en väldigt stor 
önskan" - P4 Dalarna | Sveriges Radio

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har arbetat förebyggande inför studenten kring hur firandet kan 

ske på ett smittsäkert sätt, vilket gav goda resultat då förekomsten av studentflak varit låg i länet 

och många studenter har beaktat rådande restriktioner.

Länsstyrelsen är nöjd med studentfirandet - P4 Gävleborg | Sveriges Radio

https://sverigesradio.se/artikel/manga-samtal-om-privata-fester-efter-lattade-restriktioner-finns-en-valdigt-stor-onskan
https://sverigesradio.se/artikel/lansstyrelsen-ar-nojd-med-studentfirandet

