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Generella iakttagelser och slutsatser

Efter regeringens besked om att steg 4 i planen för avveckling och anpassning av restriktionerna kommer att 

genomföras den 29 september har länsstyrelserna fått ett ökat antal samtal och många frågor i samband med 

platsbesök om kommande lättnader i covid-19-lagen. De flesta frågorna handlar om vilka restriktioner som lyfts 

och framför allt vad som kvarstår efter 29 september. Handeln samt platser för fritids- och kulturverksamhet 

nämndes inte vid regeringens pressträff om införandet av steg 4 därför vill verksamhetsutövare veta vad som 

gäller i steg 4 inom dessa verksamhetsområden. Den information som funnits tillgänglig efter pressträffen om 

vad steg 4 innebär är kortfattad och länsstyrelserna har svårt att besvara inkomna frågor utan ett utförligare 

underlag. 

Avsaknaden av information om ett eventuellt kontrolluppdrag efter steg 4 skapar svårigheter för 

länsstyrelsernas fortsatta planering av tillsyn och andra åtgärder kopplade till tillsynsuppdraget. 

Länsstyrelserna ser att verksamhetsutövare och arrangörer tagit till sig beskedet om införandet av steg 4 på 

olika sätt, där en del vidhåller sina rutiner och åtgärder i enlighet med covid-19-lagen, medan andra 

verksamheter redan nu börjar ta bort smittskyddsåtgärder. Länsstyrelserna noterar att en del 

verksamhetsutövare tror att samtliga restriktioner redan nu har lyfts. Exempelvis rapporteras det om att en del 

gym nu har flyttat träningsmaskinerna tätare ihop för att kunna ta fler kunder.

Noterade brister är ofta att verksamhetsutövare missar att dokumentera sina smittskyddsåtgärder och 

skyltning. Det är en fortsatt utmaning för länsstyrelserna att uppmärksamma vissa arrangemang i tid.

Många av de frågor som ställs av allmänheten handlar om privata tillställningar, särskilt då hur de kan gå 

tillväga för att fler personer ska kunna delta på den privat sammankomsten än vad gällande regler tillåter. 

Länsstyrelserna har fått tydliga indikationer på att allmänheten inte är lika villig att följa verksamheternas 

anvisningar exempelvis gällande att hålla avstånd efter regeringens beslut om att införa steg 4.

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, yogaanläggningar, kampsporter, idrottsanläggningar 

och handelsplatser. Platser för kultur- och fritidsverksamhet, exempelvis badhus, dans, biografer, teatrar.

2. Säsongsbetonade verksamheter, exempelvis skördefester, marknader och mässor.

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

exempelvis konserter, motionslopp, idrottsevenemang men även kyrkor och moskéers verksamheter.

4. Verksamheter som hyr ut till privata sammankomster, exempelvis festvåningar.

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. 

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn under veckorna 35-36 genom information och rådgivning via telefon och mejl, 

distanskontroller av verksamheter samt besök på plats. 

Länsstyrelsen i Halland har kontrollerat offentliga tillställningar, gym, handelsplatser samt platser för kultur- och fritidsverksamhet 

och lagt särskilt fokus på platser där många människor samlas beroende på säsongen exempelvis gym eller andra 

inomhusmiljöer. Inga brister till smärre brister noterades. De vanligaste bristerna var avsaknad av dokumentation, men i flera fall 

var även lokalens utformning något bristfällig. Länsstyrelsen i Norrbotten har prioriterat kommande större sportevenemang och

rådgivning, utfört fysisk tillsyn samt uppföljande tillsyn av matvarubutiker. Länsstyrelsen i Uppsala har gjort ett utskick om 

gällande restriktioner till arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som fått tillstånd beviljat av 

Polismyndigheten. Länsstyrelsen i Östergötland har fokuserat på större event. Länsstyrelsen i Skåne har fortsatt dialog med 

arrangörer av större/återkommande idrottsevenemang, följt upp informationsinsatser riktade mot gym, genomför insats 

avseende kommunala simhallar och genomfört ett informationsutskick till alla stora köpcentrum och gallerior i länet.



Samlad nationell lägesbild

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

Vecka 35-36, 2021

2021-09-14

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 med kommunikationsinsatser via sociala medier för att 

uppmärksamma verksamhetsutövare inom handeln vilka restriktioner som fortfarande gäller enligt 

covid-19-lagen. Länsstyrelserna har även utökat informationsmaterialet på sina webbplats.

Länsstyrelsen i Jönköping har haft ett möte med länets trossamfund för att informera om gällande 

regler. Återbesök har gjorts hos verksamheter i socioekonomiskt utsatta områden där det är lägre 

vaccinationsgrad i syfte att kontrollera lagefterlevnad samt informera om gällande regler.

Länsstyrelsen i Kronoberg har noterat att många föreningar som hyr in sig i kommunala 

idrottsanläggningar har bristfällig kunskap om att de har ett eget ansvar att uppfylla kraven i 

covid-19-lagen.

Länsstyrelsen i Västerbotten har haft digitala träffar med kommunerna avseende smittskydd på 

serveringsställen då kommunerna har rapporterat om trängsel och dans på serveringsställen.

Mediebevakning

Publiken står för nära varandra – nu tar länsstyrelserna krafttag - P4 Dalarna | Sveriges Radio

Efter Länsstyrelsens anmärkningar – nu granskas LIF-publiken: ”Följt alla regler” 

(dalademokraten.se)

100-tal coronakontroller genomförda i Falköping - ”De allra flesta var tacksamma för att vi kom” 

(falkopingstidning.se)

https://sverigesradio.se/artikel/publiken-star-for-nara-varandra-nu-tar-lansstyrelserna-krafttag
https://www.dalademokraten.se/artikel/efter-lansstyrelsens-anmarkningar-nu-granskas-lif-publiken-foljt-alla-regler
https://www.falkopingstidning.se/logga-in/100-tal-coronakontroller-genomforda-i-falkoping-de-allra-flesta-var-tacksamma-for-att-vi-kom

