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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 arrangörerna har i 

de allra flesta fall varit konstruktiv och länsstyrelserna uppfattar arrangörerna som angelägna om att skapa så 

smittsäkra evenemang som möjligt. Intresset för evenemang är mycket stort bland allmänheten och det kan på 

förhand vara svårt att avgöra hur många besökare som kommer att dyka upp vid exempelvis marknader och 

liknande som inte kräver förbokade biljetter. Därtill kan små arrangemang växa sig stora om det är fint väder.

Det är en utmaning för verksamhetsutövarna att säkerställa att publik och besökare håller det avstånd som 

anvisas i en lokal eller på ett evenemangsområde. Detta innebär även svårigheter för länsstyrelsernas tillsyn, 

bland annat på ståplatsläktare vid större fotbollsmatcher. Många verksamheter efterfrågar stöd från 

länsstyrelserna för hur de ska kunna se till att besökarna följer de anvisningar som finns. Länsstyrelserna har 

identifierat att centrala idrottsförbund informerar sina föreningar om egna tolkningar av gällande regler för sina 

respektive idrotter. I vissa fall stämmer dessa tolkningar inte överens med vad som faktiskt gäller.

Länsstyrelserna noterar att antalet träningspass på gym ökar och att grupperna per pass är större än i våras. 

En del gymägare har inte uppfattat att det fortfarande kvarstår krav på smittskyddsåtgärder. Några gym anger 

att unga besökare gärna tränar tillsammans, där några tränar medan andra står intill och samtalar. Detta 

skapar trängsel genom att det blir svårt för andra tränande att passera eller att man står nära maskiner som 

andra besökare tränar på. 

Besöksantalet minskar i turistområden vilket innebär ett lägre besökstryck på handelsplatser och butiker där. 

Istället ses en ökning av kunder på köpcentrum och i butiker ”på hemmaorterna”. Vissa verksamhetsutövare 

upplever att besökare och kunder nu är mindre benägna att följa rådande rekommendationer, särskilt i mindre 

butiker. I och med att maxantalet tagits bort har en del butiksägare tagit bort sina skyltar utanför butikerna och 

därmed försvann också informationen om att hålla avstånd och tänka smittsäkert. Där har det blivit svårare att 

få kundernas förståelse för uppmaningar om att hålla avstånd eller invänta sin tur. Många butiker uppfyller 

dock alla krav.

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 och handelsplatser.

2. Säsongsbetonade verksamheter, exempelvis torghandel med ”Bondens marknad”.

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

4. Verksamheter med koppling till skolstart, så som verksamheter i studentområden och uthyrare av lokaler för uthyrning till 

privata sammankomster, exempelvis festvåningar, bygdegårdar, etc.

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?

Länsstyrelsernas tillsyn har bedrivits i en mycket högre omfattning vecka 33 än föregående vecka. Länsstyrelserna har bedrivit 

tillsyn genom information och rådgivning via telefon och mejl, distanskontroller av verksamheter samt besök på plats. 

Länsstyrelsen i Skåne har prioriterat tillsyn av Malmö Pride/World Pride 2021 med kringarrangemang, samt idrottsevenemang, 

exempelvis Women’s Champions League i fotboll och Svenska cupen i fotboll för herrar. Länsstyrelsen i Stockholm har haft en 

fortsatt dialog med och tillsyn av de tre allsvenska fotbollsklubbarna i länet samt sex stycken mindre klubbar med anledning av 

Svenska cupen. 

Länsstyrelsen i Sörmland gick under förra veckan ut med en nyhet om att tillsyn skulle intensifieras som en motåtgärd mot den

ökande smittspridningen i länet. Tillsynen fokuserades sedan på återbesök på handelsplatser för att påminna om den rådande 

situationen och för att säkerhetsställa att verksamheterna är medvetna om aktuella restriktioner och begränsningar.

Länsstyrelsen i Kronoberg har inför terminsstarten kontaktat butiker i nära anslutning till skolor, då flera butiker under våren hade 

bekymmer med trängsel då ungdomsgäng besökte verksamheterna.



Samlad nationell lägesbild

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

Vecka 33, 2021

2021-08-24

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. 

Länsstyrelsen i Blekinge har skickat ut information till 140 uthyrare av lokaler för privata 

sammankomster, Länsstyrelsen i Jämtland har gjort informationsutskick till 450 handelsplatser  

och Länsstyrelsen i Gävleborg har informerat sportanläggningar om att det fortfarande finns 

restriktioner som ska följas.

Länsstyrelserna har haft en dialog med Svensk Elitfotboll om hur smittskyddsåtgärder vid 

fotbollsmatcher kan förbättras ytterligare. Förnyad dialog kommer under vecka 34 genomföras 

med Svensk dagligvaruhandel och Svensk Handel.

Mediebevakning

Länsstyrelsen i Jönköpings län påminner om att det är fortsatt viktigt att följa gällande restriktioner. 

Länsstyrelsens skarpa uppmaning: ”Vaccinerade får inte bete sig hur som helst” – Vetlanda Posten

Länsstyrelsen i Sörmlands län ökar antalet tillsynsbesök av olika verksamheter.

Lokala Nyheter Sörmland – SVT Play

Länsstyrelserna rapporterar om att publik och gäster allt för ofta inte håller avstånd under 

evenemang, vilket kan innebära risk för smittspridning.

Håll avstånd – undvik trängsel | Länsstyrelsen Dalarna

https://www.vetlandaposten.se/logga-in/lansstyrelsens-skarpa-uppmaning-vaccinerade-far-inte-bete-sig-hur-som-helst-1
https://www.svtplay.se/video/32197879/lokala-nyheter-sormland/svt-nyheter-sormland-16-aug-18-15?info=visa
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---dalarna/2021-08-17-lansstyrelsernas-uppfoljning-for-vecka-32-hall-avstand---undvik-trangsel.html



