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Generella iakttagelser och slutsatser

Genom god dialog med Polisen har Länsstyrelserna kunnat arbetat proaktivt med planerade evenemang 

inför midsommarfirandet. Flera län rapporterar att inga större midsommarfiranden har genomförts utan de 

har arrangerats genom mindre privata tillställningar. Länsstyrelserna har ett fortsatt gott samarbete med de 

regionala polisregionerna som skickar inkomna ansökningar och anmälningar om allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar för kännedom. Länsstyrelserna kontaktar arrangörer av allmänna 

sammankomster/offentliga tillställningar för dialog och avstämning angående vilka åtgärder som planeras i 

samband med arrangemangen. Vid oklarheter och/eller där det förväntas komma många deltagare 

genomförs tillsyn på plats. 

Länsstyrelserna ser ett fortsatt högt tryck på evenemang som planeras att arrangeras i slutet av sommaren 

samt ett stort informationsbehov bland arrangörerna kring vilka åtgärder de ska vidta. Det finns en osäkerhet 

för både arrangörerna och länsstyrelserna avseende framtida deltagartak och smittskyddsåtgärder inför 

hösten samtidigt finns en förväntan från arrangörerna på länsstyrelserna att vägleda dem i planeringen av 

framtida evenemang. Länsstyrelserna ser en utmaning i att föra dialog kring vad som gäller för framtida 

evenemang.

Länsstyrelserna ser ett fortsatt behov av att kommunicera vilka restriktioner som fortsatt ligger kvar efter att 

de stegvis lyfts. Flertalet län noterar att verksamheter börjat ta bort smittskyddsåtgärder som fortsatt gäller. 

Länsstyrelserna ser en utmaning i att både kommunicera kring vilka restriktioner som kvarstår och vilka som 

avvecklas och ser en risk i att verksamhetsutövarna främst fokuserar på det tillåtna maxantalet snarare än 

samtliga smittskyddsåtgärder de bör vidta enligt den tillfälliga covid-19-lagen. 

Länsstyrelserna har mottagit rapporter om trängsel i serviceutrymmen på campingar, vilka inte regleras i 

begränsningsförordningen. Däremot har länsstyrelserna genomfört informationsutskick till campingar runt om 

i landet kring vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

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

I veckans nationella urval av tillsynsobjekt har noterats:

1. Verksamheter med ett stort genomflöde av besökare, exempelvis gym, idrottsanläggningar med utrymmen både inomhus och 

utomhus, samt handelsplatser, framförallt de med liten butiksyta.

2. Säsongsbetonade verksamheter, till exempel bygghandlare, handelsträdgårdar, utomhusbad, partybussar försäljare av 

trädgårdsmaskiner, husvagnsförsäljare, butiker i sommarturistområden och på campingar, torghandel samt golfbanor.

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

4. Tillsyn och flera kommunikationsinsatser både regionalt och nationellt gällande privata sammankomster, allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar. 

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

6. Djurparker, temaparker, museer, biografer och teatrar.

Tillsynsobjekt väljs 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. 

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i fortsatt stor omfattning vecka 25. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

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

Länsstyrelserna har varit i kontakt med ett flertal arrangörer av midsommarfirande inför kommande helg, både via utskick och 

per telefon/mail samt utökat informationen om vad som gäller kring midsommar på länsstyrelsernas webbplats. Flera 

länsstyrelser har även informerat om vad som gäller för midsommarfiranden enligt den tillfälliga covid-19-lagen via sociala 

medier. Länsstyrelsen i Östergötland har besökt matbutiker och Systembolag inför midsommar och rapporterar att 

verksamheternas rutiner överlag har fungerat bra. Länsstyrelsen i Dalarnas län anordnade en myndighetsgemensam 

presskonferens med regionens smittskydd och Polismyndigheten om vad som gäller för midsommarfirande i Dalarna. 

Länsstyrelserna i Östergötland, Kronoberg, Stockholm och Dalarna har gjort riktade utskick till hembygdsgårdar, bygdegårdar 

och kulturföreningar inför midsommar. Länsstyrelsen i Kronobergs län rapporterar att i samband med kontakter med campingar 

och verksamheter som riktar sig till turister berättar personalen att utländska turister kommer till Sverige med uppfattningen att vi 

inte har några restriktioner i landet. Man har inte rapporterat om några svårigheter att få turisterna att följa reglerna när de väl 

har informerats.

Flertalet länsstyrelser rapporterar att de bedrivit proaktiv tillsyn på verksamheter som börjat starta upp inför sommaren och

utpekade besöksmålsområden. 
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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. Många 

verksamhetsutövare åtgärdar bristerna medan länsstyrelsen fortfarande är kvar på plats och 

kvarstående brister består ofta i att det saknas dokumentation av utförda åtgärder.

Länsstyrelsernas tillsynsverksamheten har under den senaste veckan i hög utsträckning kommit 

att fokusera på information till större grupper av verksamhetsutövare och arrangörer, i syfte att 

sprida kunskap om hur smittsäkra midsommarfiranden kan anordnas samt vad 

verksamhetsutövare vid turisttäta besöksorter bör tänka på utifrån covid-19-lagen.

Länsstyrelserna i Örebro och Västmanlands län har bedrivit tillsyn på verksamheter som precis 

öppnat inför sommaren, bland annat utomhus badanläggningar.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har genomfört återbesök hos verksamheter där tidigare brister 

har noterats, exempelvis körskolor, frisörer, sportevenemang, gym och 

racketssportsanläggningar. Även Länsstyrelsen i Västra Götalands län har genomfört tillsyn på 

tidigare besökta verksamheter.  

Mediabevakning

Länsstyrelsen i Jönköpings län informerar om vad som gäller för midsommarfiranden enligt den 

tillfälliga covid-19-lagen. 

Så bör du fira midsommar i år: ”Med så få som möjligt” | SVT Nyheter

Proaktiv tillsyn inför midsommarhelgen resulterade i att få midsommarfiranden arrangerades i 

Dalarna.

Få stora midsommarfiranden i Dalarna – ”Bara två har sökt tillstånd” | SVT Nyheter

Länsstyrelsen i Dalarnas län höll en myndighetsgemensam pressträff om midsommar. 

Corona-midsommar i år igen – det här ska du tänka på: ”Behöver ha en plan B” (dt.se)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/sa-far-du-fira-midsommar-i-ar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/sa-firar-du-coronasaker-midsommar
https://www.dt.se/artikel/corona-midsommar-i-ar-igen-det-har-ska-du-tanka-pa-behover-ha-en-plan-b

