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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. Till stor del kretsat dialogen med 

verksamhetsutövarna runt förutsättningarna för det enskilda arrangemanget. Länsstyrelserna rapporterar att 

många verksamhetsutövare av AS/OT är av uppfattningen att de endast berörs av maxantalsbegränsningen 

och att de inte behöver anpassa antalet besökare även till lokalens storlek eller följa övriga krav på 

smittskyddsåtgärder. Länsstyrelserna noterar att flera verksamhetsutövare vill nyttja sektionering, men en del 

lokaler saknar förutsättningarna för detta. Länsstyrelserna jobbar aktivt för att förmedla att inte alla lokaler har 

de förutsättningar som krävs för sektionering. Vidare är det en utmaning för verksamhetsutövarna att 

säkerställa att publik och besökare håller det avstånd som verksamheten anvisar i lokalen eller på 

evenemangsområdet. Detta innebär även svårigheter för länsstyrelsernas tillsyn. Länsstyrelserna har bland 

annat noterat detta på ståplatsläktare vid större fotbollsmatcher. Balansgången mellan verksamhetsutövarens 

ansvar och den enskildes ansvar är en återkommande fråga verksamhetsutövare lyfter till länsstyrelserna.

Länsstyrelserna har under veckan gjort flera stickprovskontroller på verksamheter som fick tillsyn i ett tidigt 

skede i samband med covid-19-lagens ikraftträdande eller efterföljande månader. Vid dessa besök har 

tillsynen fokuserat kring verksamheternas anpassning till de förändringar i lagen som kommit under 

sommaren. Överlag noteras en hög följsamhet. Samtidigt noterar länsstyrelserna att information till besökare 

om att hålla avstånd flera gånger tagits bort i samband med att anslag om maxantal togs ned. Vid tillsyn har 

länsstyrelserna informerat om de regler som kvarstår. Länsstyrelsernas uppfattning är att 

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

positiva till att tillsynshandläggarna syns ute i verksamheterna och på orterna då det påminner allmänheten 

om att det fortfarande är viktigt med smittskyddsåtgärder.

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. Behovet av dialog 

mellan länsstyrelserna och kommunerna har ökat i takt med allt fler kombinerande arrangemang. 

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, träningsmatcher inom SHL 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?
Länsstyrelsernas tillsyn har bedrivits i mindre omfattning vecka 32 än innan semesterperioden, dock noteras en uppgång av 
genomförda tillsynsåtgärder och tillsynsbesök från föregående vecka. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom information och 
rådgivning via telefon och mejl, distanskontroller av verksamheter samt besök på plats. 

Länsstyrelsen i Gotland har prioriterat tillsyn av Medeltidsveckan som pågick under vecka 32. Länsstyrelsen i Skåne har haft 
dialog med större evenemang, så som Malmö Pride, Svenska cupen för herrar och Flyinges SM i dressyr, för att dessa 
arrangemang ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. 

Länsstyrelsen i Gävleborg har gjort ett riktat utskick till handelsplatser för att uppmärksamma dem om de restriktioner som 
fortsatt gäller. 

Flera länsstyrelser har genomfört riktade kommunikationsinsatser gentemot kommun och universitet med fokus på uthyrning av 
lokaler för privata sammankomster och planering av evenemang inför skolstarten. 
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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 tog i veckan fram en promemoria för vad som gäller för dans (AS/OT) i anslutning 

till serveringsställen respektive i annan lokal eller utomhus. Information rörande detta har även 

publicerats på länsstyrelsernas webbplats. 

Länsstyrelserna har kontaktat Svensk Elitfotboll för att ha en dialog om hur smittskyddsåtgärder 

vid fotbollsmatcher kan förbättras ytterligare. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län genomförde proaktiv tillsyn inför Medeltidsdagarna i Arboga.
”Beröm och brister vid coronatillsyn på medeltidsdagarna” - Bärgslagsbladet och Arboga tidning 

Länsstyrelserna lyfter i veckovisa lägesbilden att allt fler evenemang arrangeras men besökare 
brister i att hålla avstånd. ”Alla bär ett ansvar för att minska smittspridningen” – Länsstyrelsen i 
Dalarnas län

http://redir.opoint.com/?key=IW7ZL6tI6f0hVzLWLzef
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---dalarna/2021-08-10-lansstyrelsernas-uppfoljning-for-vecka-31-alla-bar-ett-ansvar-for-att-minska-smittspridningen.html
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