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Generella iakttagelser och slutsatser

Antalet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har ökat och länsstyrelserna har ett fortsatt 

gott samarbete med de regionala polisregionerna.

Länsstyrelserna har noterat att flera verksamhetsutövare hade en förväntan på att kunna ta in mer publik då 

maxtaken höjdes men hade inte noterat att de även behövde vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt 

begränsningarna i den tillfälliga covid-19-lagen. Genom tillsyn har länsstyrelserna informerat flera arrangörer 

om att smittskyddsåtgärder, så som 1 meter mellan sällskap, fortsatt gäller. 

Länsstyrelserna har uppmärksammat att missförstånd kan uppstå vad gäller för sittande publik vid allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar enligt de två olika lagrummen, den tillfälliga covid-19-lagen och 

Lagen om smittskyddsåtgärder för serveringsställen. Detta gäller främst tillåtet antal personer per sällskap 

och avståndsberäkning mellan sällskapen. Länsstyrelserna kan även se att det finns oklarheter hos 

verksamheter som har en tillhörande restaurang, huruvida det är fyra eller åtta personer per sittande sällskap 

som gäller i restaurangen vid offentliga tillställningar. 

Länsstyrelserna har, även denna vecka, fått indikationer att flera verksamhetsutövare som bedriver 

handelsplatser har uppfattat att ändringarna från 1 juli gäller även dem. Till exempel har verksamheter 

kontaktat länsstyrelserna med frågan om de kan plocka bort maxantalberäkningarna för lokalerna.

Inför sommarsäsongen har länsstyrelserna fokuserat sina tillsynsinsatser, bland annat genom rådgivning och 

information, kring säsongsbetonade verksamheter som nu öppnar upp. Ett resultat av tillsynsinsatserna är att 

länsstyrelserna ser att verksamheterna har en generellt god efterlevnad av den tillfälliga covid-19-lagen.

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 26. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

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

Tillsynsarbetet har till stor del bestått av proaktivt arbete inför olika former av allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar. Tillsyn har skett genom att delta i planeringsmöten, klargöra vilka begränsningar som gäller just nu samt ge råd om 

hur arrangörerna kan genomföra sina evenemang på ett smittsäkert sätt.

Besvarat frågor gällande de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli. 

Tagit fram information riktat till arrangörer av allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, olika sommarverksamheter och 

uthyrare av lokaler för privata sammankomster.

Skickat information till arrangörer inför kommande evenemang, särskilt till alla arrangörer som har fått tillstånd från Polisen för 

offentlig tillställning/allmän sammankomst.

Skickat information till större köpcentrum och gallerior gällande fortsatta restriktioner som inte lättas efter 1 juli.

Tillsyn har även skett på övriga nyöppnade verksamheter, verksamheter som inte har fått besök tidigare och återbesök vid 

verksamheter som besökts tidigare i vår med konstaterade brister eller för kontroll av fortsatt efterlevnad.
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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.

Länsstyrelsen Stockholm har upphävt två beslut om löpande vite med anledning av förändrat 

regelverk samt ansökt om utdömande av tre viten som förelagts för allmänna sammankomster. 

Länsstyrelsen Västernorrland har förelagt en butik som inte åtgärdat de brister som  noterats. 

Länsstyrelsen Västernorrland har gjort utskick till campingar med information om den tillfälliga 

covid-19-lagen kring deras olika verksamheter. 

Länsstyrelserna har arbetat proaktivt med olika former av allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar. Länsstyrelserna har uppdaterat och skickat ut information till 

verksamhetsutövare gällande lättnaderna i restriktionerna som trädde i kraft den 1 juli. 

Länsstyrelserna har ett kontinuerligt samarbete med Polisen och länsstyrelserna följer upp de 

verksamheter som har fått tillstånd att arrangera evenemang från Polisen. Tillsyn har även 

genomförts för verksamheter som inte har sökt tillstånd hos Polisen.

Mediabevakning

Länsstyrelserna har fått många frågor från verksamhetsutövare om vilka verksamheter och typer 

av sammankomster som omfattas av lättnaderna som trädde i kraft 1 juli.

Idag införs ytterligare lättnader i restriktionerna (lansstyrelsen.se)

Trots att höjda deltagartak införts kvarstår många begränsningar enligt den tillfälliga coivd-19-

lagen.

Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner (lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---dalarna/2021-07-01-idag-infors-ytterligare-lattnader-i-restriktionerna.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---dalarna/2021-06-29-lansstyrelsernas-uppfoljning-for-vecka-25-manga-atgarder-kvarstar-efter-anpassade-restriktioner.html

