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Generella iakttagelser och slutsatser
Smittspridning och regionalt skärpta restriktioner påverkar länsstyrelsernas tillsyn. Länsstyrelserna har

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på vilka grunder?
I veckans nationella urval av tillsynsobjekt har noterats:

1. Återbesök hos verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare, exempelvis gym (även kvällstid), idrottsanläggningar

kontakt med regionernas smittskyddsläkare och styr tillsynen utifrån signaler därifrån.

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

Vid tillsyn har länsstyrelserna uppmärksammat att sommarpersonal inom säsongsrelaterade verksamheter

2. Säsongsbetonade verksamheter, till exempel bygghandlare, handelsträdgårdar, blomsterbutiker, båt- MC- och

behöver öka sin kunskap om smittförebyggande rutiner och de åtgärder verksamheter måste vidta enligt den

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

tillfälliga covid-19-lagen. Länsstyrelserna ser också verksamheter som utgör goda exempel där man i sitt

3. Verksamheter som drivs på ideell och privat basis, exempelvis second hand-affärer, konstrundor och loppmarknader.

förberedelsearbete, inför återöppnandet för sommaren, dragit lärdom av förra sommarens erfarenheter, haft

4. Tillsyn och informationsspridning gällande privata sammankomster, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,

dialog med och besök av regionens smittskydd och sedan valt att stänga vissa delar av verksamheten då

särskilt relaterat till evenemang, stora tävlingar, examensfiranden samt religiösa högtider.

man inte anser sig kunna ge förutsättningar för ett gott smittskydd i dessa delar.

5. Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till kunder exempelvis frisörer, nagelsalonger och körskolor.
6. Djurparker, temaparker, museer. Information och rådgivning som stöd inför kommande sommarsäsong.

Observationer om trängsel från veckan har rört fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser, allmänna
sammankomster samt sport/fritidsarrangemang. Flera verksamhetsutövare upplever att besökstrycket ökar

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.

när det blir fint väder och allmänheten börjar röra sig mer ute i samhället. Verksamhetsutövarna upprepar
också att allt för många kunder och besökare inte håller avstånd på handelsplatser, många människor
uppehåller sig i galleriornas allmänna delar och problemet är således fortsatt att kunder/besökare inte följer

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om att hålla avstånd.
Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i fortsatt stor omfattning vecka 20. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom
information och rådgivning via telefon och mail, distanskontroller av verksamheter samt besök på plats.
Länsstyrelserna får många frågor från verksamhetsutövare och privatpersoner om allmänna/privata
sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelserna upplever att det sker en sammanblandning

Länsstyrelserna har:

mellan vad som gäller för privata och allmänna sammankomster/offentliga tillställningar och bedömer att det

-

gjort utskick till bygdegårdar om gällande lagstiftning kring privata sammankomster.

finns en risk för att människor tror att det är samma regler som gäller för alla olika sammankomster i och

-

haft möten med polisen gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

med lättnaderna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Flera lokaluthyrare hör av sig för

-

deltagit i samverkansmöten med olika eventbolag, arrangerande idrottsföreningar och kommuner inför kommande

att få klarhet i vad som gäller för privata tillställningar efter första juni och de uppger att väldigt många kunder

regeländringar gällande främst motionslopp.

blir irriterade när de får besked om att nuvarande begränsning på maximalt 8 deltagare kvarstår.
Länsstyrelserna lägger mycket tid på att förklara för olika föreningar vilka aktiviteter som begränsas eller inte
begränsas av lagstiftningen. Länsstyrelserna får signaler om att många föreningar planerar att återstarta sina
verksamheter efter 1 juni.

Länsstyrelsen i Jämtland har deltagit på möten med bygghandlare, initierade av Bergs och Härjedalens kommuner om vad som
gäller för handelsplatser då det råder byggboom i området.
Länsstyrelsen i Skåne har under veckan fokuserat sin fälttillsyn till handelsplatser eftersom det där finns allra flest tillsynsobjekt
och bedömningen är att det är viktigt att upprätthålla dialogen med verksamhetsutövare, utöva tillsyn och informera i syfte att

Bilden är fortsatt densamma som vid tidigare rapportering, länsstyrelsernas tillsyn gör nytta.

bidra till att minska smittspridningen.
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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.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har fortsatt med distanstillsyn av partybussar och i samverkan
med andra berörda länsstyrelser fattat fyra beslut om föreläggande med löpande vite.
Föreläggandena gäller nationellt och handlar om att partybussar inte får erbjuda körningar som är
att likställa med privata sammankomster med fler än åtta passagerare/deltagare. Dessa
verksamheter har förelagts på grund av att de inte hörsammat gällande regler och inte heller
slutat marknadsföra sin tjänst på webben. Länsstyrelsen i Västra Götaland har också, i
samverkan med polis, avstyrt en del sammankomster/tillställningar, till exempel en fisketävling
och en större religiös sammankomst.
I Kalmar har flera demonstrationer genomförts med färre än åtta deltagare under veckan,
länsstyrelsen har varit på plats för uppföljning. Länsstyrelsen i Kalmar har också förelagt två
handelsplatser om att vidta grundläggande åtgärder för lagefterlevnad.
Länsstyrelsen i Västerbotten har genomfört tillsyn av flera manifestationer med samma arrangör.
Vid det första arrangemanget kunde konstateras att deltagarantalet var färre än åtta personer,
medan det andra initialt omfattade ca 50 personer. Merparten av deltagarna lämnade dock
platsen efter uppmaning från arrangören.

Mediabevakning
Planerar för fulla partybussar under studenten – max 8 personer ombord gäller.

Partybussar bokas till studenten – trots att det strider mot lagen - P4 Uppland |
Sveriges Radio
Verksamhetsutövare rättar till brister frivilligt – rådgivning och dialog är en framgångsrik metod för
tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Pandemilagen: 25 procent har fått anmärkningar – ingen bötfälld i Norrbotten | SVT
Nyheter
Enkätundersökning i Västmanland visar på upplevd trängsel vid paketutlämningar – underlag för
tillsynsinsatser.

Två av tre västmanlänningar har upplevt trängsel under pandemin | SVT Nyheter

