Samlad nationell lägesbild
Uppföljning av tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen,
Vecka 16, 2021
2021-04-27

Generella iakttagelser och slutsatser
I tillsynsarbetet ser länsstyrelserna att många kunder/besökare uppvisar restriktionströtthet, vilket visar sig i
en lägre benägenhet att ta ansvar, följa rådande restriktioner och verksamhetsutövarnas anvisningar och
skyltar. Även verksamhetsutövare visar tecken på att uthålligheten minskar när det gäller att följa och

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 sportanläggningar och gym (även
kvällstid) och handelsplatser.
2. Säsongsbetonade verksamheter, till exempel bygghandlare, handelsträdgårdar, blomsterbutiker, båt- MC- och

implementera åtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Detta är en indikation på att det alltjämt finns

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

behov av tillsyn och visar också på vikten av att länsstyrelsernas tillsynsarbete riktas framförallt mot

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

verksamheter där det fortsatt finns behov av åtgärder.

4. Tillsyn vid offentliga tillställningar, allmänna och privata sammankomster (Valborg, stora arrangemang och religiösa högtider).

Länsstyrelserna får in många synpunkter från allmänheten som beskriver en frustration över regelverk och

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

hur de förväntas följa dem, där en del tycker att reglerna är för slappa och en del att de är för stränga.

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

Länsstyrelserna får också många frågor av allmänheten om olika typer av arrangemang, träffar och firanden.
Fokus i frågorna via telefon är dels vilka aktiviteter som begränsas, eller inte begränsas, av lagstiftningen
och dels hur mycket böter man riskerar om man samlar ett visst antal personer när det gäller arrangemang

Urvalet av tillsynsobjekt sker 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 från bland
annat regioner, kommuner och allmänheten.

som bröllopsfester, studentfester m.m. Dessa frågor föranleder en dialog med polisen och det vore önskvärt
med en tydlig och samlad information där allmänheten på ett enkelt sätt kan informera sig om vad som gäller
inför senvåren och sommaren. Länsstyrelserna har också dialog med polisen kring kommande

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

demonstrationer. Länsstyrelserna samarbetar i tillsynen även i hög utsträckning med respektive Region;

Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i fortsatt stor omfattning vecka 16. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom

- I Kalmar har regionen spårat smittspridning till gym och padel-anläggningar. Verksamhetsutövarna behöver
säkerställa att maxantal inte överskrids då anläggningarna är välbesökta och det ofta finns en social
samvaro kring själva idrottsutövandet.
- I Västmanland har regionens smittspårningsenhet sammanställt platser i samhället där invånarna tror sig ha
blivit smittade. Här har smittan främst spårats till arbetsplatser, medan smitta vid kundbesök i affärer/butiker
har spårats i liten utsträckning. Så vid länsstyrelsens fortsatta kontrollbesök i butiker kommer dialog att föras
med verksamhetsutövaren om vikten av att även butikspersonalens arbetsmiljö säkras.
- I Örebro har länsstyrelsen fokuserat på ett socioekonomiskt utsatt område där det enligt smittskyddsläkaren
finns stor smittspridning. Utöver fysisk tillsyn i området har det även skett möten mellan fastighetsägarna,
kommunen och länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ser att den tillsyn som genomförs, både fysiskt och på distans, bidrar till att
verksamhetsutövare gör fler och rätt insatser, enligt rådande föreskrifter och rekommendationer, för att
minska smittspridningen.

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

I Dalarna genomför länsstyrelsen återbesök hos verksamheter efter signaler från allmänheten om minskande efterlevnad av de
åtgärder som tidigare vidtagits. Länsstyrelsen på Gotland fokuserar sin administrativa tillsyn till uthyrningslokaler, bygdegårdar,
för privata sammankomster runt om på ön, inför Valborg, student och liknande. Samtidigt informeras om krav kring offentliga
tillställningar och övrig verksamhet som kan komma att bedrivas. Länsstyrelserna i Gävleborg, Skåne och Västernorrland har
genomfört informationsinsatser till körskolor. Länsstyrelsen i Jämtlands län har haft informationsmöte med Jamtli, läns- och
friluftsmuseum, länsstyrelsen i Jönköping har träffat verksamhetsutövare i Gränna/Visingsö och länsstyrelsen i Kalmar har träffat
campingverksamheter på Öland inför sommarsäsongen. I Norrbotten har en tillsynsinsats riktats till en aktör inom långväga

kollektivtrafik efter indikationer på trängsel. Stora privata fester på serveringsställen fortsätter regelbundet i framför allt en
kommun i Stockholms län, här har länsstyrelsen inte tillsynsansvar. Länsstyrelsen i Värmland har varit i kontakt med Värmlands
hembygdsförbund för att få en bild av hur hembygdsföreningarna har ställt om sin verksamhet och för att informera om uthyrning
av lokaler. Länsstyrelsen i Västmanland bedriver tillsyn samordnat med kommunernas trängseltillsyn vid serveringslokaler i
kommuner med kraftig smittspridning.
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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.
Västra Götalands länsstyrelse har bedrivit tillsyn på plats och meddelat ett föreläggande vid
vite mot en offentlig tillställning som skulle äga rum den 24 april i Göteborg. Västra
Götaland har även följt upp ett vitesföreläggande gällande en allmän sammankomst i
samband med religionsutövning.
I Västerbotten kommunicerades en underrättelse inför beslut gällande ett serveringsställe
som inrättades i syfte att ge fler än åtta deltagare möjlighet att delta vid offentlig tillställning
(hockey). Föreningen valde att stänga serveringsstället.
Länsstyrelsen i Östergötland har den senaste veckan informerat om vad som gäller vid
studenters utspring, valborgsfiranden och religiösa högtider. Ett möte är inplanerat med
utbildningscheferna i länets kommuner samt representanter från universitetet inför
examens- och studentfiranden. Under veckan har det publicerats inlägg på sociala medier
om studenters utspring och genomförts e-postutskick till kommunikatörsnätverk,
utbildningschefer och civilsamhället.

I Västmanland har länsstyrelsen tagit fram en enkät som börjar användas vid kontrollbesök
i butiker fr.o.m. vecka 16. Enkätfrågorna handlar om hur verksamhetsutövaren bedömer
kundernas försiktighetsåtgärder för att undvika smittspridning i butiken.

Mediabevakning
Enligt den tillfälliga covid-19-lagen får högst åtta personer samlas vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar vilket kan omfatta både Valborgsfiranden och
första maj-tåg.

Skånska Dagbladet | Valborgsfirandena och första maj-tågen ställs in (skd.se)
Länsstyrelserna menar att en vanligt förekommande missuppfattning är att den tillfälliga
covid-19-lagen inte omfattar vaccinerade personer utomhus.

Kaos på restauranger när vaccinerade gäster revolterar | Aftonbladet
Länsstyrelsen i Västernorrland fokuserar på säsongsbetonad tillsyn.

Länsstyrelsen skärper kontrollerna i Ö-vik: ”Att smittspridningen är så hög är
bekymmersamt” (allehanda.se)

