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Generella iakttagelser och slutsatser

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

öka och länsstyrelserna har ett fortsatt gott samarbete med de regionala polisregionerna. Genom kontakt 

med arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar märker länsstyrelserna att det finns 

en dålig kännedom om ordningslagen. Många är inte medvetna om att de behöver söka tillstånd för olika 

evenemang och detta försvårar länsstyrelsernas tillsynsarbete. Om alla som behöver ett tillstånd söker detta 

kan länsstyrelserna, genom polisen, få kännedom om arrangemangen och informera, samt vid behov 

bedriva tillsyn.

Som följd av förändringarna den 1 juli inkommer det fortsatt många frågor kring vad som gäller i samband 

med AS/OT, privata sammankomster och serveringsställen. Länsstyrelserna har noterat att mycket fokus 

läggs på hur många deltagare som maximalt får delta i olika typer av tillställningar och att man förbiser att 

lokalens/områdets yta och möjligheten att kunna hålla rätt avstånd mellan personer eller sällskap är 

avgörande för hur många deltagare som kan tillåtas på ett evenemang. Genom tillsyn har länsstyrelserna 

informerat arrangörer om att krav på smittskyddsåtgärder, såsom en meter mellan sällskap, fortsatt gäller. 

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. 

Länsstyrelsernas tillsynshandläggare upplever allt oftare att verksamhetsutövare har en negativ attityd till 

tillsyn vilket bedöms bero på bristande förståelse för att lagstiftningen fortsatt gäller trots låg smittspridning i 

landet och att de själva drabbas av irriterade besökare som tror att alla begränsningar togs bort 1 juli. 

Länsstyrelsernas fokus, bland annat genom rådgivning och information, kring säsongsbetonade 

verksamheter har resulterat i en generellt god efterlevnad av den tillfälliga covid-19-lagen hos dessa.

Länsstyrelsernas bedömning är att i takt med att restriktioner lättas finns ett stort behov av att fokusera 

kommunikationen till vilka restriktioner som kvarstår. 

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 27. 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. 

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört dialog med polisen och de tre största fotbollsklubbarna i länet då flera myndigheter ser

en risk för trängsel och smittspridning i samband med fotbollsevenemang (se även nästa sida).

Länsstyrelsen i Östergötland har dialog och samverkan med Vätternrundan, polisen och regionens smittskyddsenhet angående 

tillstånd för tävling på väg. Länsstyrelsen i Östergötland har också publicerat ett inlägg på sociala medier med en rapport från

tillsynsbesök på besöksmål och teaterföreställning med deltagande av Landshövdingen.

Länsstyrelsen på Gotland har prioriterat tillsyn av handelsplatser i Visby innerstad, där det för tillfället rör sig mycket folk, samt

handelsplatser på och invid populära turistmål på landsbygden. En liknande prioritering gör länsstyrelserna i Skåne och i Västra

Götaland.

Länsstyrelsen i Dalarna har uppmärksammat ett högt besökstyck på fjällanläggningar samt lägre efterlevnadsgrad från besökare 

gällande att följa rekommendationer om att t.ex. hålla avstånd.
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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 konstaterar vid fälttillsyn av fotbollsarenor och större arrangemang att 

arrangörerna arbetar aktivt och förebyggande för att se till att arrangemangen genomförs så 

smittsäkert som möjligt. Det uppstår dock svårigheter för arrangörerna när publiken inte följer 

uppmaningen att förbli sittande på anvisade sittplatser, utan istället står upp och rör sig runt vilket 

kan innebära en ökad risk för trängsel. Samma svårighet finns vid stående publik, där inte alla tar 

sitt ansvar och håller avstånd till varandra och till andra sällskap.

Efter förändringar i lagstiftningen den 1 juli ser Länsstyrelserna svårigheter vid tillsyn av AS/OT 

när dessa äger rum på serveringsställen. I enlighet med trängsellagstiftningen får ett sällskap 

uppgå till max 8 personer inomhus. Ingen begränsning för antalet personer finns för sällskap 

utomhus. Vid AS/OT med anvisade sittplatser får dock, enligt begränsningsförordningen, ett 

sällskap max uppgå till 4 personer och detta gäller även på serveringsställen. Detta skapar 

förvirring hos de verksamhetsutövare som omfattas av båda lagstiftningarna. Förändringarna 15 

juli underlättar dock tillsynen i denna del.

Mediabevakning

Reportage från SVT Blekinge som konstaterar att de ändrade restriktionerna 1 juni skapat en del förvirring

kring vad som gäller för olika verksamheter, vilket lett till en hel del brister: 

Flera brister avslöjade efter länsstyrelsens coronatillsyn | SVT Nyheter Blekinge

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/tillsyn-av-butiker-och-loppis-avslojade-brister-i-efterfoljning-av-pandemilagen-1

