
Samlad nationell lägesbild

Uppföljning av tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen,

Vecka 29, 2021

2021-07-27

Dnr S2021/02643 (delvis) 

Generella iakttagelser och slutsatser

Antalet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (förkortas AS/OT i fortsättningen) fortsätter att öka 

och det blir allt fler tillställningar med större antal deltagare. Genom kontakt med arrangörer av AS/OT märker 

länsstyrelserna att det finns en dålig kännedom om ordningslagen. 

Det kommer fortfarande in frågor från allmänhet och verksamhetsutövare om vad som gäller efter 

förändringarna den 15 juli. Många av allmänhetens frågeställningar handlar om loppmarknader och privata 

tillställningar. 

Flera länsstyrelser upplever att det är mer folk i rörelse utomhus och i butiker, och att allmänheten och en del 

verksamhetsutövare tror att alla restriktioner tagits bort. Engagemanget från verksamhetsutövare och

allmänheten upplevs som sämre än tidigare.

Verksamhetsutövare har hört av sig och bett om stöd i kommunikationen kring att restriktionerna fortfarande 

gäller, en del besökare blir nämligen irriterade vid tillsägelse om att hålla avstånd. Det har blivit diskussioner 

med verksamhetsutövare om hur de gör för att klara lagstiftningen nu när maxantalet är borta. En del butiker 

behåller skyltarna om maxantal medan andra har tagit bort all information, inklusive den om hur smittspridning 

kan undvikas.

Länsstyrelserna har rapporterat om trängsel i områden med mycket turister. Länsstyrelserna har även 

rapporterat om att tillfällig personal ofta har dålig koll på vilka smittskyddsåtgärder som gäller för verksamheten 

de arbetar i. 

Det har även lyfts att skrivbordstillsyn av AS/OT behöver kompletteras med fysiska tillsynsbesök, då 

arrangörerna inte alltid genomför de åtgärder som de angett i förväg.

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

I veckans nationella urval av tillsynsobjekt har noterats:

1. Verksamheter med ett stort genomflöde av besökare, exempelvis gym, idrottsanläggningar, handelsplatser samt anläggningar

och platser för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med publik. 

2. Säsongsbetonade verksamheter, exempelvis bygghandlare, handelsträdgårdar, utomhusbad, butiker i sommarturistområden 

och på campingar, torghandel samt självplockning, verksamheter med säsongsrelaterad rea, marknader och bygdegårdar.

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, exempelvis fotbollsmatcher och motorsport. 

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

6. Djurparker, temaparker, museer, biografer och teatrar. 

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 29. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

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

Flera länsstyrelser har rapporterat om att de har inriktat tillsynen på AS/OT då allt fler och allt större evenemang planeras. Ett 

flertal län rapporterar om att de haft fokus på platser där det samlas många turister.  Kalmar län har prioriterat evenemang som

har större publik eftersom det kan finnas en ökad risk för trängsel.  

Hallands län har fortsatt att göra uppföljande tillsyn på livsmedelsbutiken då regionens smittspårningsenhet anger besök i butik

som tänkbar smittorsak. 

Örebro har under vecka 29 inriktat tillsynen på aktiviteter som krävt tillstånd och anmälan hos polisen för offentlig tillställning och 

loppmarknader. De hade stort fokus på en större festival som skulle genomföras under helgen samt flera helger framöver.

Jämtlands län har haft fortsatt stort fokus på offentliga tillställningar i länet, såsom idrottstävlingar och olika

konsertevenemang.
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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 och 

kvarstående brister består ofta i att det saknas dokumentation av utförda åtgärder.

Länsstyrelserna har även informerat om att restriktioner fortsatt gäller och att verksamhetsutövare 

har ett ansvar för att begränsa antalet besökare så de kan hålla säkert avstånd. Flera 

länsstyrelser har arbetat med att på flera sätt informera arrangörer av AS/OT - särskilt de som har 

fått tillstånd av polisen. 

Länsstyrelserna har även kommunicerat med allmänheten genom inlägg i sociala medier med 

fokus på att få en fortsatt hög följsamhet. 

Mediabevakning

Rapporteringen i media om tillsynsarbetet har varit på en relativt låg nivå. Några artiklar i 

lokalmedia kan noteras, exempelvis har Gotlands Tidningar berättat om tillsynen på en fest och 

efterföljande festival, båda arrangerade av en känd antivaccin-rörelse:

Covidförnekare sålde biljetter till ”frihetsfest” och Tillståndslösa festen fortsätter med festival

https://paper.opoint.com/?id_site=87822&id_article=225605&code=467
https://paper.opoint.com/?id_site=87822&id_article=225647&code=446



