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Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i fortsatt stor omfattning vecka 15. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

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

Flera länsstyrelser har inventerat verksamheter som hyr ut lokaler och platser för privata sammankomster, exempelvis 

partybussar och partybåtar. Många av dessa bedriver verksamhet i flera län och samordning kring tillsyn mellan länen 

genomförs. Stockholm har under veckan bedrivit tillsyn av exempelvis muséer och planerade demonstrationer. Östergötland 

arbetar förebyggande med tillsyn av kommande sportarrangemang samt med information riktat till studentfirare. Dalarna har 

som en förberedelse inför sommaren kartlagt vilka arrangemang och turistmål som vanligen har många besökare sommartid 

och Västernorrland har genomfört ett digitalt informationsmöte för enskilda verksamheter inom branscherna museer, 

konsthallar och djurparker. 

En utmaning för länsstyrelserna är att kommunicera vad länsstyrelsernas tillsyn omfattar. Länsstyrelsernas uppdrag är inte att 

se till att allmänheten följer anvisningarna vid besök på handelsplatser och liknande utan att säkerställa att 

verksamhetsutövarna vid handelsplatserna uppfyller lagens kravställningar, exempelvis vidtar åtgärder och har rutiner för att

trängsel inte ska uppstå, att det finns tillgång till handsprit osv.

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 sportanläggningar och gym (även kvällstid), butiker 

med paketutlämning, bensinmackar, samt godisbutiker framförallt i anslutning till skolor.

2. Säsongsbetonade verksamheter, till exempel bygghandlare, sportaffärer, friluftsbutiker, handelsträdgårdar, blomsterbutiker, 

båt- MC- och biltillbehörsbutiker, butiker på campingar samt golfbanor.

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

4. Informationsspridning kring allmänna och privata sammankomster.

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

6. Djurparker, temaparker och museer. Information och rådgivning som stöd inför kommande vår- och sommarsäsong.

Urvalet av tillsynsobjekt sker genom en bedömning av vilka områden, både geografiska och verksamhetsmässiga, som har 

störst risk för smittspridning, 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 från bland annat regioner, 

kommuner och allmänheten.

Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelserna får fortsatt in många observationer från allmänheten kring trängsel på serveringsställen, ett 

tillsynsområde som är kommunernas ansvar, samt sportanläggningar och handelsplatser. Länsstyrelsen får 

också många frågor kring vad som gäller vid privata sammankomster både i hem och i hyrda lokaler och 

även från arrangörer av sommarverksamheter eller evenemang. Länsstyrelserna märker att allt fler 

pensionärsföreningar startar upp sin verksamhet då medlemmarna i högre grad har vaccinerats. En vanligt 

förekommande missuppfattning är att den tillfälliga covid-19-lagen inte omfattar vaccinerade personer 

utomhus, oavsett verksamhet och det finns behov av ytterligare vägledning av Folkhälsomyndigheten även 

vad gäller vaccinerades rörelser i exempelvis butiker och på restauranger. Därtill får länsstyrelserna lägga 

mycket tid på att förklara för olika föreningar vilka aktiviteter som begränsas, eller inte begränsas, av 

lagstiftningen. 

Länsstyrelserna ser också tendenser till att arrangörer försöker använda sig av de olika regelverken om 

serveringsställen, offentlig tillställning och den tillfälliga covid-19-lagen för att undvika att begränsas av 

gällande lagstiftningar och på så sätt maximera antalet närvarande. Länsstyrelserna ser att grundbudskapet 

om att förhindra smittspridning i lagen, föreskrifterna och de allmänna råden tenderar att glömmas bort. 

Campingplatser är ett aktuellt exempel på verksamheter som inte regleras med föreskrift, trots att de 

omnämns i covid-19-lagen. På grund av detta kan inte Länsstyrelserna utöva tillsyn på servicehus eller 

andra gemensamma områden på campingplatser utan endast på de verksamheter inom campingplatsen 

som regleras i föreskriften t.ex. handelsplatser eller sportanläggningar.

Den vanligaste bristen på gymanläggningar är att träningsmoduler står för nära varandra. Det finns flera 

möjliga lösningar på detta, men det förekommer att utövare/besökare tar bort avspärrningar eller förändrar 

”tillbaka” efter tillsyn på ett sådant sätt att smittrisken återigen ökar. Därför kräver åtgärder på gym noggrann 

uppföljning och kontroll.

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

smittspridningen, dock ser länsstyrelserna att de butiker som riktar sig till företagskunder generellt sett har 

lättare att få kunderna att följa uppmaningarna jämfört med livsmedelsbutiker där det är det svårt att få folk 

att handla ensamma. 
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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. 

Förelägganden har utfärdats i Östergötland och föreläggande vid vite i Västra Götaland (en 

allmän sammankomst i samband med religionsutövning). I Skåne har tillsyn gjorts på en 

demonstration i Malmö som samlade fler än åtta personer. Arrangören var inte känd i 

förväg så fortsatt utredning pågår.

I många län pågår ”byte av säsong” vilket medför avslutande tillsynsåtgärder mot vinterns 

verksamheter samt kartläggning och inventering av sommarbetonade verksamheter.

Länsstyrelsen i Västmanland informerar att de har etablerat ett kontaktnät med 

kommunerna för att vid förhöjd smittspridning möjliggöra informationsutbyte, snabbare 

kontrollinsatser och samordning med kommunens trängseltillsyn och Länsstyrelsen i 

Dalarnas län har sedan ett år tillbaka träffar varannan vecka gällande kommunernas tillsyn 

på serveringsställen.

Flera länsstyrelser har genomfört eller planerar riktade informationsinsatser till kommuner 

och skolor rörande skolavslutningar och studentfiranden. Länsstyrelsen i Gävleborg har 

tagit fram ett diskussionsmaterial att använda i skolor som delats till övriga länsstyrelser.

Mediabevakning

Nyhet om att många fortsätter att handla tillsammans och

allt fler verksamhetsutövare försöker runda den tillfälliga covid-19-lagen.

Länsstyrelsernas oro: Svenskar har tröttnat på restriktionerna | Aftonbladet

Länsstyrelsen i Gävleborg uppmanar uthyrare av så kallade partybussar att informera 

studenter att om de hyr en partybuss för festligheter gäller max 8 personer ombord.

Studenter kringgår förbudet mot att åka flak med partybussar | SVT Nyheter

Länsstyrelserna kommer aktivt att bedriva tillsyn av partybussar.

Partybussarna ska granskas noga (vk.se)

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Kygzv6/lansstyrelsernas-oro-sa-rundar-svenskarna-coronareglerna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/studenter-kringgar-forbudet-mot-att-aka-flak-med-partybussar
https://www.vk.se/2021-04-15/partybussarna-ska-granskas-noga



