Samlad nationell lägesbild
Uppföljning av tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen,
Vecka 10 2021

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Vilka åtgärder har vidtagits?

Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i fortsatt stor omfattning vecka 9.

Samtliga länsstyrelser rapporterar att de framförallt använder sig av rådgivning och

Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom information och rådgivning via telefon och
mail, distanskontroller av verksamheter samt besök på plats. Samverkan med andra
samhällsaktörer är fortsatt viktig.

information som åtgärd eftersom det bedömts som tillräckligt för att uppnå frivillig rättelse.
Ett föreläggande vid vite har utfärdats för att förebygga en demonstration i Stockholm.
Örebro har i samarbete med polisen gjort ett utskick till festlokaler i länet i syfte att

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

informera inför vårens och sommarens fester och evenemang. Västmanland har gjort
detsamma samt även informerat trossamfund (begravningar och lokaler för minnesstund).

Den 6 mars hölls en demonstration i Stockholm trots att arrangören hade kontaktats i
förväg och förelagts vid vite att inte genomföra demonstrationen. Länsstyrelsen i

Generella iakttagelser och slutsatser

Stockholm ser ett signalvärde i att besluta om ett föreläggande med vite vid den typen

Länsstyrelserna bedömer att verksamhetsutövarna gör så gott de kan, men det kvarstår

av händelser. Länsstyrelsen i Norrbotten har uppmärksammats på att föreningar tänkt

en bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande allas ansvar för att minska

anordna pimpeltävlingar, men föreningarna har efter kontakt valt att ställa in.

smittspridningen, ex. informerar butiker om att man ska handla ensam, men det är många

I veckans urval av tillsynsobjekt har i övrigt noterats:
1.Verksamheter som bedriver fritidsaktiviteter som ökar under sportlovsveckorna. Detta
inkluderar dansskolor, idrottsanläggningar, ishallar, padelhallar etc.
2.Verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare, exempelvis matbutiker,

som går in i sällskap ändå. Det finns en oro i handeln att uppmaningar till kunder att
handla ensamma kommer att skapa konflikter och hotfulla situationer.
Vid inspektion av gym har det noterats att gymmen inte alltid identifierat att

bensinmackar och godisbutiker, framförallt i anslutning till skolor och längs vägar upp

omklädningsrum och duschar är avgränsade ytor. Gym behöver också bli bättre på att

mot fjällanläggningar.

säkerställa att maxantalet inte överskrids i lokalerna, framförallt vid obemannade gym.

3. Verksamheter som förväntas få ett ökat antal besökare i och med varmare väder, till

I samtal med kommunerna kring tillsyn vid serveringsställen har framkommit att många

exempel bygghandlare, färgbutiker och tapetbutiker samt cykelhandlare,

frågor finns hos verksamhetsutövare i anslutning till handelsplatser, om de omfattas av

motorcykelbutiker och biltillbehörsbutiker.

bestämmelserna om sällskapens storlek. Många verksamhetsutövare upplever att denna

4. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

reglering är svår att förstå.

5. Kollektivtrafik
Urvalet av tillsynsobjekt sker genom en bedömning av vilka områden, både geografiska
och verksamhetsmässiga, som har störst risk för smittspridning och där tillsynen kan ge
mest effekt. I exempelvis Uppsala tas varje vecka en tillsynsstrategi fram där
verksamheter med stor risk för smittspridning identifieras utifrån var i länet
smittspridningen är som störst. Jönköping har, efter dialog med smittskyddsläkare,

Föreningar som driver butiker, exempelvis second hand, och som i många fall är beroende
av ideell personal, har i större utsträckning än andra verksamheter mindre kunskap om
covid-19-lagen och vilka åtgärder de förväntas vidta.
Flera länsstyrelser ser en ökning av allmänna sammankomster där det ibland finns
svårigheter att identifiera en ansvarig arrangör.

prioriterat ett antal geografiska områden för tillsyn. Det handlar om områden där det

Länsstyrelsernas tillsynshandläggare svarar på väldigt många frågor från

finns tendenser till högre smittspridning och lägre vilja till provtagning, samt som

verksamhetsutövare, media och allmänhet som egentligen faller utanför länsstyrelsens

identifierats av Regionens hälsokommunikatörer som svårare att nå avseende

tillsynsansvar. Länsstyrelserna bedömer därför att det behövs tydligare information om

information om covid-19.

covid-19-relaterad lagstiftning.

