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Generella iakttagelser och slutsatser

Allt fler allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (förkortas AS/OT i fortsättningen) ges tillstånd av 

eller anmäls till Polisen och informationen skickas vidare till länsstyrelserna, säsongen för idrotts- och 

kulturevenemang kommer nu igång på allvar. Evenemangen blir också större med fler potentiella besökare. 

Länsstyrelserna noterar ett fortsatt intresse från arrangörer att ha en dialog med länsstyrelserna i syfte att 

minska smittspridningen. Länsstyrelserna kan dock se att de maxantal som medges vid allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar ofta uppfattas som gällande antal för alla arrangemang oavsett 

hur lokalen/området i övrigt ser ut. Dessutom kan arrangörerna ha svårt att förutsäga publiktryck vad gäller 

vissa evenemang, exempelvis utomhusmarknader, som nu lockar betydligt fler besökare än under tidigare år. 

För att uppmärksamma arrangörer på att lokalens förutsättningar kan begränsa deltagarantalet ytterligare, 

utöver maxantalet, har länsstyrelserna förtydligat informationen på sin webbplats.

Länsstyrelserna koncentrerar nu tillsynen och informationskampanjer till olika former av sport- och 

fritidsaktiviteter, med särskilt fokus på ungdomsidrotter inomhus eftersom dessa i många fall hade ett uppehåll 

under våren samt på elitidrott som samlar många besökare. I många ideella idrottsföreningar råder det en viss 

förvirring om vem som är ansvarig för att den tillfälliga covid-19 lagen följs. Många föreningar som hyr in sig i 

kommunala idrottsanläggningar har missat sitt eget ansvar för att deras aktiviteter genomförs på ett 

smittsäkert sätt och försöker istället lägga ansvaret på kommunen. I tillsyn av de stora arenasporterna, på 

ishockey- respektive fotbollsmatcher, syns också fortsatta utmaningar. Publiken på ståplatsläktare ställer sig 

tätt samman i stora sällskap, trots att arrangörerna har möjliggjort för deltagarna att kunna hålla avstånd. När 

favoritlaget gör mål finns det risk att man står upp, och blir stående, även på sittplatsläktaren. In- och 

utpassage samt kiosk- och toalettköer är andra identifierade riskområden.

Som tidigare rapporterats tog många butiker bort alla sina informationsskyltar när maxantalet togs bort. 

Länsstyrelserna ser nu en förbättring efter de senaste veckornas informations- och tillsynsinsatser. 

Länsstyrelserna hade också dialogmöten under föregående vecka med branschorganisationerna Svensk 

Dagligvaruhandel och Svensk Handel. 

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn under vecka 34 genom information och rådgivning via telefon och mejl, distanskontroller av 

verksamheter samt besök på plats. 

Länsstyrelsen i Skåne har fokuserat tillsyn till idrottsevenemang, dels genom en dialog med elitlagen inom handboll, fotboll och

ishockey, dels genom kontakter med Skånes kommuner inför säsongsstart av verksamheten i idrottshallarna. Genom att 

länsstyrelsen bildat en särskild arbetsgrupp som fokuserar på inomhusidrotten kan specifika risker i inomhusmiljön förebyggas. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har prioriterat förebyggande tillsyn av Göteborgsvarvet, Länsstyrelsen i Örebro har ägnat 

mycket tid åt EM i fälttävlan och Länsstyrelsen i Östergötland har bedrivit tillsyn inför Söderköpings gästabud och Vätternrundan. 

Länsstyrelsen i Gävleborg har gjort ett informationsutskick till sportanläggningar för att uppmärksamma dem på att det 

fortfarande finns restriktioner som ska följas. Länsstyrelsen i Norrbotten gör en riktad tillsynsinsats mot gym då allt fler har gått 

tillbaka till ordinarie gruppstorlek vid olika gruppträningspass.

Länsstyrelsen i Blekinge har bedrivit tillsyn över en marknad som förväntades locka många besökare i en kommun med 

konstaterade coronafall i flera skolor. Länsstyrelsen i Jönköping har haft ett dialogmöte med länets högskola och studentkår inför 

aktiviteter kopplade till terminsstart. 

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 och handelsplatser.

2. Säsongsbetonade verksamheter, exempelvis torghandel med ”Bondens marknad”.

3. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Fokus ligger främst på de större evenemangen med många deltagare 

(exempel från Västmanland: kampsportsgala, fotbollscup, motionslopp, fordons-cruising, antikvitetsmarknad, kommunfestival 

samt en större utomhuskonsert.)

4. Verksamheter med koppling till skolstart, så som verksamheter i studentområden och uthyrare av lokaler för uthyrning till 

privata sammankomster, exempelvis festvåningar, bygdegårdar och liknande lokaler.

5. Återbesök hos verksamheter där avvikelser tidigare har konstaterats.

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. 
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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 fortsatt uppmanat allmänheten via sociala medier att fortsätta följa de råd och 

restriktioner som gäller och uppmärksammat verksamhetsutövare på de krav som ställs på olika 

verksamheter enligt covid-19-lagen. 

Länsstyrelserna fortsätter arbeta förebyggande med information. Länsstyrelsen i Östergötland har 

tagit fram ett informationsbrev till arrangörer under Östgötadagarna. Arrangemanget omfattar 

gårdsbutiker, hembygdsgårdar, matproducenter, gallerier, lantbruk och hantverkare för att lyfta 

den östgötska landsbygden. Informationsbrevet har skickats ut av Region Östergötland som är 

samordnare av arrangemanget. Länsstyrelsen i Västernorrland har skickat information till 

kommunernas näringslivskontor, Handelskammaren, Företagarna och Svenskt näringsliv om 

gällande regler och lagstiftning samt en sammanfattning av föregående veckas regionala tillsyn 

för kännedom.

Mediebevakning

Svensk Handel informerar om gällande restriktioner och uppmanar handlare att vara uthålliga och 

fortsätta att säkerställa att de krav som finns efterlevs och att korrekta smittskyddsåtgärder 

implementeras i verksamheten. Länsstyrelserna har observerat vid tillsyn att en del 

handelsplatser har slutat informera besökare om hur smittspridning kan undvikas. 

Restriktionerna som fortsatt gäller för handeln - Svensk Handel

Efter att tillsyn visat att flera gym i länet inte vidtar tillräckliga smittskyddsåtgärder uppmanar 

Länsstyrelsen i Västra Götaland att de som driver gym fortsatt ska följa gällande restriktioner.

Fler gym lättar helt på restriktioner – trots krav | Göteborgs-Posten - Sport 

https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2021/restriktionerna-som-fortsatt-galler-for-handeln/
https://www.gp.se/sport/fler-gym-l%C3%A4ttar-helt-p%C3%A5-restriktioner-trots-krav-1.53437280



