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Generella iakttagelser och slutsatser
Länsstyrelserna har identifierat att företag som hyr ut bussar/båtar inför studenten för att möjliggöra
studentfirande/transport, underlåter att beakta den tillfälliga covid-19-lagens begränsningar när det gäller
privata sammankomster. Länsstyrelserna anser att det är en oroväckande indikation att dessa

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, butiker med
paketutlämning, bensinmackar samt godisbutiker, framförallt i anslutning till skolor.
2. Verksamheter som förväntas få ett ökat antal besökare i och med varmare väder och kommande firande, till exempel

verksamhetsutövare och studenter i ännu högre utsträckning än föregående år försöker runda

bygghandlare, sportaffärer, friluftsbutiker, handelsträdgårdar, blomsterbutiker, båt- MC- och biltillbehörsbutiker samt golfbanor.

Transportstyrelsens förbud mot studentflak, vars syfte är att minska smittspridningen.

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

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

4. Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till kunder ex. frisörer, spa-anläggningar och körskolor.

smittspridningen, ex. efterlevs inte uppmaningen att handla ensam, många väljer att handla tillsammans

5. Långväga kollektivtrafik.

trots uppmaningar från handeln och tidvis är det är mycket folk i rörelse i butikerna. Inom handeln får

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

Länsstyrelserna också fortsatt information om tendensen att äldre börjar brista i att hålla behörigt avstånd.

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

Om detta är en vaccinationseffekt finns risken att detta beteende kommer att öka, snarare än minska.

störst risk för smittspridning, där många människor vistas och där tillsynen kan ge mest effekt. Urvalet baseras också på

Länsstyrelserna bedömer att mer information till allmänheten behövs kring vad som gäller för vaccinerade.

analys av tidigare utförd tillsyn, i samverkan med smittskydd, samt inkommen information från bland annat regioner,

Länsstyrelserna noterar avvikelser gällande hur maxantalet besökare har räknats ut, ofta på grund av att

kommuner och allmänhet.

man använt sig av en för låg schablon (ex. 25 %) för inventarier vid uträkning av tillgänglig yta. Kedjor har
ofta en ambition att använda sig av samma beräkningsmodell för samtliga butiker, men ibland

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

överensstämmer inte denna med den enskilda lokalens utformning.

Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i fortsatt stor omfattning vecka 14. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom

Länsstyrelserna får signaler om större sportevenemang med många professionella deltagare som
genomförs utan publik och på andra platser än allmänna platser. Evenemangen sker oftast utomhus men
samlar många människor från olika delar av landet och regleras inte inom gällande covid-19-lagstiftning. Ett

information och rådgivning via telefon och mail, distanskontroller av verksamheter samt besök på plats.
Stockholm har under veckan påbörjat distanstillsyn av butiker på t.ex. skärgårdsöar, som är mer svårtillgängliga, medan
Västerbotten fokuserat sin tillsyn till blomsterbutiker då deras tjänster kan förväntas efterfrågas i högre utsträckning vid
exempelvis student- och examenstider.

stort antal frågor inkommer också från idrotts- och friluftsföreningar som upplever oklarheter angående vad

Länsstyrelsen i Skåne har besökt allmänna sammankomster, varav en demonstration och kunde på plats konstatera att det

som gäller för deras verksamheter och planerade aktiviteter. Hanteringen av frågor kring dessa eventuella

var över åtta personer närvarande. Eftersom Länsstyrelsen ej kunnat identifiera en arrangör i förväg kommer tillsynsarbetet

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tar fortsatt upp oproportionerligt stor del av

kring demonstrationen pågå i efterhand.

Länsstyrelsernas tid och resurser och det finns behov av ytterligare vägledning av Folkhälsomyndigheten.

I Örebro har smittspridningen ökat mycket varför kontroller har utförts på plats genom att titta från utsidan in i lokalen och

I samband med Länsstyrelsernas tillsynsbesök och i annan kontakt med verksamhetsutövare och

därefter kommunicera via mail, telefon eller brev. Detta för att länsstyrelsemedarbetarna inte ska bidra till smittspridning, eller

allmänhet är allt fler frågande till vilka olika verksamheter som omfattas av lagstiftningen. Många

riskera att själva bli smittade.

verksamheter har en begräsning på åtta deltagare trots att lokalerna är väldigt stora, såsom idrottsarenor
och kyrkor, medan annan verksamhet som räknas som fritidsverksamhet inte omfattas alls, trots större risk
för trängsel.

I Västmanland prioriteras tillsyn av verksamheter i kommuner med mycket hög smittspridning och i detta arbete har
Länsstyrelsen upprättat en mycket god samverkan med de aktuella kommunerna.
Västernorrland har genomfört tillsyn med hjälp av tolk för att säkerställa att verksamheterna som får korrekt information om de
krav som ställs på dem enligt lagstiftningen,
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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.
De vanligaste bristerna är att verksamheten inte har satt maxantal på avgränsade
utrymmen och/eller saknar dokumentation.
Tillsyn vid en ishockeymatch har genomförts av länsstyrelsen i Västerbotten, i samverkan
med kommunens alkohol- och livsmedelshandläggare. Arbetet i Västerbotten fortsätter
under vecka 15 då länsstyrelsen har kallat till möte med polisen och kommunen för att
tillsammans utreda om den offentliga tillställningen har företagits enligt de villkor som
ställts, om ytorna inom vilka serveringstillstånd finns överensstämmer med iakttagelser
samt om pandemilagens bestämmelser kan sägas ha efterlevts.
Utifrån de rapporter länsstyrelserna fått in under veckan finns starka indikationer på att en
del verksamhetsutövare som hyr ut bussar/båtar till privata sammankomster försöker
kringgå covid-19-lagstiftningen. Länsstyrelserna bedriver tillsyn av dessa och de
verksamhetsutövare som inte följer rådande bestämmelser riskerar vite.

Mediabevakning
Länsstyrelserna kommer att aktivt bedriva tillsyn av partybussar i syfte att förhindra att
uthyrning sker till fler än 8 personer.
Efter flakförbudet – studenter bokar partybussar | SVT Nyheter
Studenter väljer skärgårdsbåtar som ett alternativ till studentflak.
Skärgårdsbåtarna fullbokade: Många studenter vill fira till sjöss - Studio Ett | Sveriges
Radio
Nationella samordnaren för länsstyrelsernas pandemitillsyn fortsätter att larma om
restriktionströttheten och behovet av information kring vad som gäller för de som är
vaccinerade.
Länsstyrelsernas uppmaning till politikerna: Överväg nya sanktioner - P4 Dalarna |
Sveriges Radio

