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Samlad nationell lägesbild 
Uppföljning av tillsyn enligt den tillfälliga covid 19-lagen, 
Vecka 28, 2021 
2021-07-20 

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. 

Det har kommit in många frågor från allmänhet och verksamhetsutövare om vad som gäller efter 

förändringarna den 15 juli. Många har frågor gällande bröllop, dans och privata sammankomster. 

En del verksamhetsutövare tror att lättnaderna innebär att alla restriktioner är borta. Tillsynshandläggarna får 

då informera om att det fortsatt är restriktioner. Verksamhetsutövare är generellt införstådda med att de 

fortsatt har ett stort ansvar för att besökare i deras verksamheter kan hålla ett smittsäkert avstånd. Vissa 

verksamhetsutövare har själva valt att ha kvar anslag om maxantal i sina butiker som ett sätt att begränsa 

antalet kunder och besökare. Länsstyrelserna har noterat att de som har tillställningar med många deltagare 

har svårt att få deltagare på plats att hålla avstånd. 

Länsstyrelsernas tillsynshandläggare upplever också att verksamhetsutövare har en negativ attityd till tillsyn 

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

Länsstyrelserna ser att det finns en tydlig skillnad efter lättnaderna av restriktionerna, med fler människor i 

rörelse. Länsstyrelserna upplever det som utmanande att motivera människor att fortsätta hålla avstånd trots 

lättnaderna. De gör bedömningen och att det därmed att viktigt att fokusera kommunikationen på att det 

kvarstår restriktioner.  

Länsstyrelserna ser också ett minskat inflöde med förslag från allmänheten på verksamheter som behöver 

tillsyn. En del län har dock fått tips från allmänheten om ökad trängsel inom handel i och med att det skett 

lättnader i restriktionerna. 

Dnr S2021/02643 (delvis) 

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 28. 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. 

Som exempel kan nämnas att Östergötland fortsätter att fokusera på verksamheter där trycket ökar under semestertid. En 
ökning i antalet evenemang har gjort att deras tillsyn även fokuserat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
Västra Götaland har gjort tillsyn på turistorter och butiker i Skaraborg och i Bohuslän. 
Flera länsstyrelerser har utifrån polismyndighetens beviljade tillstånd av allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar fokuserat på administrativ tillsyn på dessa verksamheter. 
Länsstyrelsen i Västmanland har gjort tillsyn gällande idrottsarrangemang på elitnivå. Länsstyrelsen i Norrbotten har haft tillsyn 
på loppisar, teaterföreställningar och offentliga tillställningar. 
Under veckan arrangerade länsstyrelsen i Örebro en minnesstund med anledning av flygolyckan som skedde i Örebro. De 
överlät då tillsynen på Länsstyrelsen i Västmanland. Örebro har även bedrivit tillsyn på en av Sveriges största 
loppmarknadshelger med över 100 loppisar spridda i Bergslagen. 
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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. 

Under veckan har länsstyrelserna haft fokus på förändringarna som trädde ikraft 15 juli. 

Länsstyrelserna har fokuserat på information och rådgivning, samt svarat på frågor från 

verksamhetsutövare och allmänheten om vad förändringarna innebär. 

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. 

Mediabevakning 
Relativt begränsad rapportering i media kopplat till tillsynsarbetet. Några rapporteringar i 

lokalmedia om brister som länsstyrelsen noterat hos olika verksamhetsutövare. Även ett inlägg 

från en regional smittskyddsläkare i Uppsala som upplever att det är rätt beslut att släppa på 

begränsningarna: Smittskyddsläkaren: Rätt beslut att öppna upp mer 

https://paper.opoint.com/?id_site=88281&id_article=431772&code=240
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