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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. Dialogen med 

verksamhetsutövarna inför arrangemangen är oftast god. Många verksamhetsutövare av AS/OT är dock av 

uppfattningen att de endast berörs av maxantalsbegränsningen och att de inte behöver anpassa antalet 

besökare även till lokalens storlek eller följa kraven på ytterligare smittskyddsåtgärder. Det är också en fortsatt 

utmaning för länsstyrelserna att uppmärksamma alla arrangemang i tid, då många beslut tas i nära anslutning 

till arrangemangen.

Det inkommer fortfarande frågor till länsstyrelserna om vilka begränsningar som gäller för bland annat 

handelsplatser, privata sammankomster och AS/OT. Länsstyrelserna ser ett samband mellan antalet inkomna 

frågor och att detaljeringsgraden minskat i lagstiftningen. Frågorna avseende AS/OT gäller framförallt hur långt 

anordnarens ansvar sträcker sig, då det är utmanande för verksamhetsutövarna att få allmänheten att hålla 

avstånd och respektera de fortsatt rådande restriktionerna. Länsstyrelserna märker dock en minskning av 

antalet frågor vilket kan indikera att länsstyrelsernas kommunikations- och tillsynsinsatser nått fram. 

Länsstyrelsernas tillsyn visar att de vanligaste bristerna fortfarande är att verksamheterna saknar 

dokumentation över utförda smittskyddsåtgärder och att de saknar tillräcklig information till besökarna om hur 

smittspridning kan undvikas. Länsstyrelserna noterar också att många verksamheter uppger att de håller sig 

uppdaterade om aktuella restriktioner, något som inte alltid stämmer. Länsstyrelsernas uppfattning är dock att 

verksamhetsutövarna generellt är positiva till att länsstyrelsen gör platsbesök för att gå igenom aktuell 

lagstiftning samt positiva till att tillsynshandläggarna syns ute i verksamheterna/på orterna och på så sätt 

påminner allmänheten om att det fortfarande är viktigt med smittskyddssäkerheten. 

Tillsyn av arrangemang som både har sittande/stående publik och sittande serveringsgäster kan vara 

problematisk på grund av att arrangemanget då omfattas av två olika covid-19 relaterade lagstiftningar och 

dessutom har två olika tillsynsmyndigheter. Detta medför bedömningsutmaningar i tillsynen. Det har också 

förekommit dans på serveringsställen och länsstyrelserna arbetar tillsammans med Folkhälsomyndigheten, 

Polisen och berörda kommuner för bedriva tillsyn i samverkan.

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 med 

säsongsrelaterad rea samt anläggningar och platser för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med publik. 

2. Säsongsbetonade verksamheter, exempelvis butiker i besöksmålsområden, torghandel, 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, motorsport och verksamheter med koppling till skolstart 

i exempelvis studentområden.

5. Djurparker, temaparker, museer, biografer och teatrar. 

6. 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 rapporterar att tillsyn bedrivits i minskad omfattning vecka 31. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

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

Länsstyrelsen på Gotland har prioriterat tillsyn av butiker i Visby, musikevenemang i Visbys ruiner samt förberedelser inför 

Medeltidsveckan som pågår under vecka 32. Länsstyrelsen i Skåne har genomfört en fälttillsynsinsats på Bjärehalvön med de 

större semesterorterna Båstad och Torekov, vilket är ett område som samlar många sommargäster och turister. Länsstyrelsen i 

Jämtland har bedrivit tillsyn över bilbingo och ett ambulerande tivoli.

Länsstyrelsen i Stockholms län har påbörjat tillsyn av sex mindre fotbollsklubbar med anledning av Svenska Cupen. Sedan 

tidigare har man en dialog med de tre största fotbollsklubbarna. Flera andra länsstyrelser har också bedrivit tillsyn på 

fotbollsmatcher.

Flera länsstyrelser har fått in klagomål på trängsel vid badanläggningar där det efter tillsyn bedömts att verksamheterna följt 

lagstiftningen, men ett antal besökare brustit i sitt ansvar för att minska smittspridningen.
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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 gemensamt kommunicerat till allmänheten via sociala medier att alla 

restriktioner inte tagits bort samt uppmanat allmänheten att fortsätta följa de råd och restriktioner 

som fortfarande gäller. 

Länsstyrelserna arbetar med en tydliggörande promemoria kring vad som gäller för dans (AS/OT) 

i anslutning till serveringsställen respektive i annan lokal eller utomhus och planen är att inom kort 

publicera informationstexter om detta på länsstyrelsernas webbplats. Det inte är möjligt med 

”stående dans” på serveringsställen enligt rådande lagstiftning. En danstillställning eller liknande 

kan däremot arrangeras i en annan lokal eller på ett område som inte är ett serveringsställe under 

förutsättning att tillställningen arrangeras så att deltagarna kan hålla ett från smittskyddssynpunkt 

säkert avstånd från varandra och så att trängsel inte förekommer. Länsstyrelserna, som är 

tillsynsmyndigheter, behöver bedöma förutsättningarna för detta i varje enskilt fall.

På Gotland rapporteras det om trängsel då kunder och besökare brister i att följa anvisningar i 

butiker samt hålla avstånd. ”Kunderna trängs – de tycker inte att det spelar någon roll längre” –

Gotlands Tidningar. 

https://paper.opoint.com/?id_site=87822&id_article=226312&code=19

Allt fler större evenemang arrangeras, men trots restriktionslättnader kvarstår flertalet åtgärder 

arrangörer måste vidta för att förhindra smittspridning enligt den tillfälliga covid-19-lagen. 
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