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Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelserna har under perioden fortsatt arbeta aktivt med tillsynen. Nya restriktioner trädde 

ikraft den 12 januari vilka bl.a. innebar krav på ytterligare smittskyddsåtgärder redan vid lägre antal 

deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (AS/OT). Vidare inträdde även 

restriktioner den 19 januari som bl.a. innebar ett maxtak på 500 personer vid AS/OT. 

Länsstyrelserna har prioriterat AS/OT i stor utsträckning eftersom restriktionsändringarna till stor 

del träffat dessa verksamheter. Tillsynen har också fortsatt bedrivits på handelsplatser och platser 

för kultur- och fritidsverksamhet.

I samband med de att de nya restriktionerna infördes fick länsstyrelserna ta emot flera frågor och 

funderingar från verksamheter. Majoriteten av länen har aktivt informerat verksamheter om 

kommande ändringar för att tillgodose kunskapsbehovet. 

Den 3 februari kom beskedet att merparten av restriktionerna skulle upphöra den 9 februari. 

Länsstyrelserna noterade i samband med detta att antalet frågor från verksamhetsutövare 

minskade kraftigt. Vid tillsynsbesök efter aviserade lättnader av restriktionerna rapporterar länen 

att det varit vanligt att verksamheter redan avvecklat åtgärder med hänvisning till att restriktioner 

skulle upphöra. Länsstyrelserna rapporterar dock en generellt hög efterlevnad, samtidigt kan det 

konstateras att antalet inrapporterade brister ligger på liknande nivåer som innan restriktionerna 

släpptes i höstas. Detta beror sannolikt på en kombination av att länsstyrelserna riktat tillsynen mot 

tidigare bristande verksamheter och beskedet att restriktioner skulle släppas. Flera verksamheter 

ha också återkopplat att de planerar att behålla smittskyddsåtgärder så som att erbjuda handsprit. 

Efter den 9 februari bedriver länsstyrelserna ingen aktiv tillsyn men bibehåller tillsynsberedskap 

med möjlighet att snabbt skala upp. Länsstyrelserna finns fortsatt tillgängliga för råd och 

information. 

Hur har länsstyrelsernas arbete bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelsernas tillsynsinsatser har under veckorna 3-6 fokuserat på information och rådgivning riktad till 

verksamhetsutövare och allmänhet. Med anledning av den höga smittspridningen har några länsstyrelser 

rapporterat att de bedrivit på distans tillsyn via mejl eller telefonkontakt. 

Länsstyrelsen i Skåne kontaktade verksamheter inför den 9 februari för att stämma av hur de resonerade framåt. 

Flera verksamheter återkopplade att de var oroliga för sin personal och kundernas trygghet, och valde därför att 

behålla flera åtgärder.

Länsstyrelsen i Dalarna har deltagit i planeringsmöten tillsammans med bransch och smittskydd inför kommande 

stora evenemang; Vansbro-vintersim och Vasaloppet.

Länsstyrelsen i Östergötland har genomfört tillsyn i socialt utsatta områden, samt av verksamhetsutövare med 

annat modersmål än svenska. Urvalet av tillsynsobjekt har skett genom en bedömning av var risken för 

smittspridning varit stor och där tillsynen kan ge god effekt. 

Länsstyrelsen i Jämtland har riktat tillsynen mot handelsplatser i fjällnära områden för att kontrollera efterlevnaden 

innan turistströmmarna ökade inför sportloven.

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

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar görs en bedömning utifrån risk och väsentlighet baserad 

på bedömd smittrisk, evenemangets storlek och om det är ett återkommande evenemang. 

Länsstyrelserna har under perioden fokuserat på AS/OT, gym och större idrottsanläggningar, verksamheter i 

kommuner där smittspridningen varit högre och handelsplatser där risk för trängsel bedömts varit störst. 
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Vilka åtgärder har vidtagits? 

Länsstyrelserna har via sociala medier, webbplatsen samt i direkta utskick till 

verksamheter informerat om de nya restriktionerna som kom i mitten på januari. I takt 

med att nya restriktioner införts har behovet av kommunikation riktat till så väl 

verksamheter som allmänheten bedömts som stort. Exempelvis gjorde Länsstyrelsen i 

Gotland ett särskilt utskick inför att maxantalet på privata sammankomster sänktes till 

20 personer. 

Mediebevakning

Restriktionerna släpps – så bra har reglerna följts, Länsstyrelsen i Jämtlands län i P4 

Sveriges Radio

Efter slopade restriktioner – så ser Länsstyrelsen Dalarnas beredskap ut framöver, 

Länsstyrelsen i Dalarna i SVT Nyheter

Länsstyrelsen ser till att butiker följer pandemilagen – över 1000 tillsyner, Länsstyrelsen 

i Västernorrland i P4 Sveriges Radio

Så ska Sverige ställa om när restriktionerna hävs, Länsstyrelsen i Stockholm i DN

https://sverigesradio.se/artikel/restriktionerna-slapps-sa-bra-har-reglerna-foljts
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/sa-ska-vi-tanka-om-restriktionerna-framover
https://sverigesradio.se/artikel/lansstyrelsen-ser-till-att-butiker-foljer-pandemilagen-over-1000-tillsyner
https://www.dn.se/sverige/restriktionerna-havs-sa-ska-sverige-stalla-om/



