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Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelserna samarbetar 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. Länsstyrelserna har identifierat att det ofta finns ett behov av att 

tydliggöra för verksamhetsutövarna att såväl krav i polisens tillstånd enligt ordningslagen som kraven enligt 

den tillfälliga covid-19-lagen ska följas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Det behövs 

också tydligare information om vad som krävs av arrangörer för arrangemang som omfattas av ordnings-

lagen, då många inte söker nödvändiga tillstånd för offentliga tillställningar/allmänna sammankomster.

Länsstyrelsen ser att det dyker upp många nya evenemang med kort varsel och ökande deltagarantal som 

siktar på de förändringar som väntas träda i kraft 1 juli och senare. Exempelvis har Länsstyrelsen i Västra 

Götaland deltagit i ett inledande möte kring ett större evenemang på Ullevi i september, där utmaningen 

såväl  för arrangören som för tillsynsmyndigheten, ligger i att bedöma vilka åtgärder som kan komma att 

krävas då. Länsstyrelsen ser svårigheter i att vägleda verksamhetsutövare gällande arrangemang så långt 

fram i tid, då reglerings-läget i dagsläget ej är överblickbart.

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

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

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

smittskyddsåtgärder inte beaktas av verksamhetsutövarna.. Länsstyrelserna möts allt oftare av ifråga-

sättande från verksamhetsutövare, särskilt i mindre verksamheter, som har uppfattningen att samtliga 

restriktioner är på väg att lyftas. Tillsynshandläggare upplever dessutom att det är svårare att få in 

efterfrågade kompletteringar, då en del verksamhetsutövare inte tar uppmaningar om dokumentation på 

samma allvar nu, utan inväntar nya justeringar i restriktionerna. Länsstyrelserna kommunicerar både via 

riktade utskick till verksamhetsutövare, via hemsida och via sociala medier för att tydliggöra vilka krav som 

gäller. Länsstyrelserna ser ett fortsatt behov av tydlig information kring vilka regleringar som blir kvar efter 

kommande förändringar, snarare än kommunikation av vilka regleringar som upphävs. 

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

I veckans nationella urval av tillsynsobjekt har noterats:

1. 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, partybussar försäljare av 

trädgårdsmaskiner, husvagnsförsäljare, butiker i sommarturistområden och på campingar, 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, biografer och teatrar.

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 24. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

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

Länsstyrelserna har varit i kontakt med ett flertal arrangörer av midsommarfirande inför kommande helg, både via utskick och 

per telefon/mail samt utökat informationen om vad som gäller kring midsommar på länsstyrelsernas webbplats. Länsstyrelsen i 

Östergötland har sett att matbutiker och Systembolag anställer trängselvärdar inför midsommar, samt säljer eftertraktade 

livsmedel utanför butikerna, som potatis, jordgubbar och sill. Länsstyrelsen i Dalarnas län anordnade en myndighetsgemensam 

presskonferens med regionens smittskydd och Polismyndigheten om vad som gäller för midsommarfirande i Dalarna.

Länsstyrelserna i Jämtland, Norrbotten, Västmanland och Örebro har besökt utomhusbad och SPA-anläggningar. Länsstyrelsen 

i Jämtland har även besökt en fotbollsarena inför kommande allsvenska matcher, medan länsstyrelsen i Halland har skickat 

information om krav på offentliga tillställningar till länets fotbollsklubbar.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har genomfört platstillsynsinsatser med fokus på gränshandeln vid köpcentrum och 

verksamheter i Strömstad, Tanum, Fjällbacka och Grebbestad, där majoriteten av verksamheterna var förberedda och hade 

vidtagit nödvändiga åtgärder. 

Länsstyrelsen på Gotland har kontaktat flera trossamfund för att genom rådgivning säkerställa att de känner till och

efterföljer de nya restriktionerna för allmänna sammankomster. Flera har valt att hålla religiösa sammankomster utomhus eller

erbjuder möjlighet till digitalt deltagande.
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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.

Tillsynsverksamheten har de senaste veckorna i allt högre utsträckning kommit att handla om 

information till större grupper av verksamhetsutövare och arrangörer, i syfte att sprida kunskap 

och bidra till en minskad smittspridning.

Länsstyrelsen i Stockholm har skickat in ansökningar om utdömanden av vite till förvaltningsrätten 

gällande demonstrationer.

Flera länsstyrelser har uppmärksammats på att det uppstått folksamlingar utanför 

serveringsställen som visar matcher i samband med fotbolls EM. Efter stängning har TV-skärmar i 

förekommande fall riktats ut mot parkering etc där besökare blivit kvar till matchens slut. Det är 

svårt att bedöma om sådana tillställningar utgör en offentlig tillställning, oklarheter har därför 

uppstått kring vilken myndighet som är ansvarig för tillsynen samt om visning av matcherna får 

fortsätta utanför serveringsställena efter stängning. De kommunala tillsynsmyndigheterna har 

hänvisats till att kontakta polisen.

Mediabevakning

Länsstyrelsen i Östergötland har konstaterat att årets studentfirande överlag avlöpte i enlighet 

med covid-19-lagen.

Länsstyrelsen: För många studenter i limousin – Corren

Länsstyrelsen i Uppsala informerar om vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen för den 

som arrangerar loppisar efter den 1 juni. 

Pandemin ställer nya krav på loppisarna – Upsala Nya Tidning (unt.se)

https://corren.se/bli-prenumerant/artikel/r91z89ml
https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/rmxn0v2j

