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Generella iakttagelser och slutsatser

Sedan restriktionerna upphörde har länsstyrelserna inte bedrivit någon aktiv tillsyn. Några län 

rapporterar att man genomfört kommunikationsinsatser till verksamhetsutövare i samband med att 

restriktionerna upphörde. Länsstyrelserna har också fortsatt funnits tillgängliga för frågor från 

verksamhetsutövare. 

Länsstyrelserna har upprätthållit en beredskap för att snabbt kunna ställa om utifall nya 

restriktioner införs. Inom ramen för fortsatt beredskap har anställda medarbetare kunnat bedriva 

administrativt arbete kopplat till tidigare genomförd tillsyn och ställt om till andra uppgifter inom 

länsstyrelserna. Samtidigt har en beredskap kunnat bibehållas för att snabbt ställa om för tillsyn. 

Flera län anger att verksamheter har valt att ha kvar vissa smittskyddsåtgärder så som handsprit 

och informationsskyltar om att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid symtom. 
Hur har länsstyrelsernas arbete bedrivits under föregående veckor?

Länsstyrelserna har under veckorna 7 – 10 bevakat allmänheten och verksamhetsutövarnas vägar in till 

myndigheterna med en beredskap att ge information och vägledning.

Länsstyrelsen i Stockholms län har medverkat vid muntlig förhandling i förvaltningsrätten med anledning av ett 

ärende från tidigare genomförd tillsyn. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har skickat ut en enkät till samtliga tillsynade verksamheter i syfte att kunna göra 

en slutlig uppföljning och utvärdering. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har deltagit i planeringsmöten tillsammans med branscher och Regionens smittskydd 

inför evenemang i länet så som Vasaloppsveckan. 

Den nationella samordningen på Länsstyrelsen i Dalarnas län har under vecka 10 skickat ut en utvärderingsenkät 

till samtliga länsstyrelser med fokus på utvärdering av samordningsfunktionen och genomförd tillsyn i länen. 

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

Under perioden har länsstyrelserna inte bedrivit någon aktiv tillsyn. Länsstyrelserna har haft en beredskap att ta 

emot samtal och frågor men en övervägande del av länen rapporterar att inga frågor inkommit. 



Samlad nationell lägesbild

Uppföljning av tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Vecka 7 2022 – vecka 10 2022

Vilka åtgärder har vidtagits? 

Länsstyrelserna har varit tillgängliga för allmänheten och verksamhetsutövare för frågor 

och vägledning inom ramen för vårt tillsynsuppdrag. 

Ett fåtal tillsynsåtgärder har vidtagits i form av kommunikationsinsatser.  

Mediebevakning

Under perioden har ingen mediamedverkan noterats. 


