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Generella iakttagelser och slutsatser

Regeringen har presenterat fem steg för avveckling av restriktionerna på grund av covid-19 medan 

Folkhälsomyndigheten beskriver samma process med tre nivåer. Detta leder till att länsstyrelserna får många 

frågor från allmänhet och verksamhetsutövare kring framtida regeländringar, till exempel när en viss 

reglering kommer att tas bort samt hur ”steg 2” respektive ”nivå 2” förhåller sig till varandra.

Länsstyrelserna har ett samarbete med de regionala polisregionerna som skickar inkomna ansökningar och 

anmälningar om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för kännedom. Länsstyrelserna 

kontaktar arrangörer av allmän sammankomst/offentlig tillställning för dialog och avstämning angående vilka 

åtgärder som planeras i samband med arrangemangen. Vid oklarheter och/eller där det förväntas komma 

många deltagare genomförs tillsyn på plats. Länsstyrelsen ser att det dyker upp många nya evenemang med 

kort varsel i och med de förändrade restriktionerna den 1 juni. Det är också många arrangörer och 

verksamhetsutövare som säger att de lägger planeringen utifrån att 3000 personer ska få samlas efter 1 juli. 

Det kommunikationsmaterial som nu används, av såväl regeringen som många andra myndigheter, tar 

enbart sikte på det maximala antal deltagare som får närvara vid en viss typ av arrangemang och vid vilket 

datum som nya förändringar väntas ske, vilket kan göra att det grundläggande kravet på smittskyddsåtgärder 

inte beaktas av verksamhetsutövarna. 

Länsstyrelserna får även rapporter om att en del verksamhetsutövare missförstått ändringarna som infördes 

1 juni och tror att restriktionerna förändrats även för handelsplatser, exempelvis att maxantal ej längre 

behöver anslås eller säkerställas. 

Många som ringer till länsstyrelserna uppfattar att de antalsbegränsningar som gäller för allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar också gäller för privata sammankomster. Många tycks också tro 

att alla aktiviteter som anordnas utomhus är tillåtna och smittsäkra. Att tydliggöra för allmänheten att de nya 

regleringarna inte omfattar uthyrning av lokaler för privata sammankomster där begränsningen om max 8 

deltagare kvarstår samt att det samtidigt inte finns juridiskt bindande regler mot att anordna exempelvis 

studentfester i egen trädgård ser länsstyrelserna fortsatt som en stor kommunikationsutmaning inför 

kommande studentexamensfiranden. Här ser länsstyrelserna behovet av att flera myndigheter betonar 

olämpligheten i att arrangera stora privata fester, även om det sker i egen trädgård istället för i hyrd lokal. 

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på vilka grunder?

I veckans nationella urval av tillsynsobjekt har noterats:

1. Ett fortsatt stort antal återbesök genomförs hos verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare, exempelvis gym, 

idrottsanläggningar med utrymmen både inomhus och utomhus, samt handelsplatser, framförallt de med liten butiksyta.

2. Säsongsbetonade verksamheter, till exempel bygghandlare, handelsträdgårdar, utomhusbad, försäljare av 

trädgårdsmaskiner, husvagnsförsäljare, butiker i sommarturistområden, partybussar/partybåtar, torghandel samt golfbanor.

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. 

5. Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till kunder exempelvis frisörer, nagelsalonger och körskolor.

6. Djurparker, temaparker, museer. 

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 22. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

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

Länsstyrelsen i Stockholm har utfört tillsyn över en demonstration på nationaldagen samt över privata sammankomster i hyrda 

lokaler i samband med studentfirande.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har deltagit i ett regionalt möte med länets olika destinationsbolag inför kommande 

sommarsäsong och länsstyrelsen i Blekinge planerar ett liknande möte i närtid. Länsstyrelsen i Norrbotten har kontaktat 

fjällanläggningar inför vandringssäsongen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har bedrivit tillsyn vid två större tema- och 

nöjesparker.

Länsstyrelsen i Västernorrland har utfört tillsyn på en fotbollsmatch i Superettan samt planerar för ytterligare tillsyn på 

kommande matcher i samarbete med berörd kommun. Länsstyrelsen i Örebro har bedrivit tillsyn över trav-anläggningar. I Skåne, 

Västernorrland och Västmanland har länsstyrelserna genomfört en inventering av biografer, teatrar, sportarenor och konserthus

för att kunna göra informationsutskick och senare utföra tillsyn.
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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.

1 maj hölls en demonstration i Växjö, arrangören förelades i förväg om vite att inte samla fler än 

åtta personer. Vid kontroll under demonstrationen verifierades ett överskridande av det maximala 

antalet deltagare. Länsstyrelsen i Kronoberg har därför lämnat in en ansökan om utdömande av 

vite. Även länsstyrelsen i Stockholm har begärt utdömande av vite.

Länsstyrelserna i Jönköping och Uppsala bedrev tillsyn mot partybussar i samband med 

studentexamen, delvis med handräckning av polisen. En körning med partybuss påträffades och 

stoppades av polisen då operatören saknade tillstånd för yrkesmässig trafik. Många körningar har 

ställts in/avbokats med kort varsel.

Efter att länsstyrelsen i Västmanland genomfört ett möte med samordnaren för en större galleria, 

angående trängsel i gallerians allmänna delar, gjordes ett kontrollbesök som visade att vidtagna 

åtgärder minskat trängseln väsentligt.

Mediabevakning

Länsstyrelsen ökar tillsynen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar efter att 

deltagartaken höjts. 

Efter ändrade restriktioner – länsstyrelsen skärper tillsynen | SVT Nyheter

Länsstyrelsen genomför tillsyn av partybussar för att förhindra uthyrning 

för privata sammankomster med fler än 8 deltagare.

Larm om partybussar: ”30 000 i böter per buss” – Upsala Nya Tidning

Nya regler möjliggör att fler marknader kan arrangeras i sommar. 

Öppning för loppmarknader – råd om minst två meter mellan stånden 
(dalademokraten.se)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/efter-andrade-restriktioner-lansstyrelsen-skarper-tillsynen
https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/rx11qz2l
https://www.dalademokraten.se/artikel/oppning-for-loppmarknader-rad-om-minst-tva-meter-mellan-standen

