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Generella iakttagelser och slutsatser

Efter regeringens besked om att steg 4 i planen för avveckling av restriktionerna kommer att genomföras den 

29 september har länsstyrelserna fått samtal och frågor i samband med platsbesök om vad det innebär för 

deras verksamhet. De flesta frågorna handlar om vilka restriktioner som lyfts och framför allt vilka 

begränsningar som kvarstår efter den 29 september. Allmänheten visar en tendens till att inte vara lika 

följsamma med att hålla avstånd och vid alltfler tillfällen när länsstyrelserna är ute på platsbesök blir tillsynen 

ifrågasatt.

Vid tillsyn avseende större handelsplatser har länsstyrelserna noterat att många verksamhetsutövare redan 

tagit bort eller kraftigt minskat ner på de smittskyddssäkrande åtgärderna i tron att restriktionerna redan hävts. 

Samtidigt har vissa andra verksamhetsutövare kvar alla smittskyddsåtgärder och använder sig fortfarande av 

maxantal för att minimera trängsel. Vid tillsyn av fotbollsmatcher kan länsstyrelserna konstatera att merparten 

av publiken på ståplatsläktarna tränger ihop sig istället för att hålla avstånd och utnyttja hela den tillgängliga 

läktarplatsen.

Verksamhetsutövare påpekar att man, vid presskonferenser och andra nationella informationsinsatser, borde 

lägga större fokus på vad som fortfarande kan och bör göras för att hindra smittspridning och inte bara på vilka 

regelverk som tas bort. Många verksamheter, framförallt inom handeln, har frågor kring hur de förväntas 

bedriva sin verksamhet efter den 29 september eftersom de vill att besökare ska känna sig trygga, men också 

att personalen ska skyddas mot sjukdom. Många handlare uppger också att de även efter den 29 september 

kommer att behålla markeringar på golv, handsprit och skyltning i sina verksamheter. Länsstyrelserna har en 

dialog med verksamhetsutövare kring de lärdomar som går att dra av det hittillsvarande arbetet med olika 

åtgärder; som att hålla avstånd, använda handsprit m.m. 

Många av de frågor som ställs av allmänheten handlar om privata tillställningar, särskilt hur de kan gå tillväga 

för att fler personer ska kunna delta på den privat sammankomsten än vad gällande regler tillåter. Det har 

också kommit förfrågningar om möjlighet att söka dispens från förordningens krav på maximerat deltagarantal.

Länsstyrelserna kan konstatera att antalet ansökningar för evenemang (AS/OT) som ska genomföras före den 

29 september har minskat kraftigt sedan beskedet om förändringen efter den 29 september.

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, yogaanläggningar, kampsporter, idrottsanläggningar 

och handelsplatser. Platser för kultur- och fritidsverksamhet, exempelvis badhus, dans, biografer, teatrar.

2. Säsongsbetonade verksamheter, exempelvis skördefester, marknader och mässor.

3. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Fokus ligger främst på de större evenemangen med många deltagare, 

exempelvis konserter, motionslopp, idrottsevenemang men även kyrkor och moskéers verksamheter.

4. Verksamheter som hyr ut till privata sammankomster, exempelvis festvåningar.

5. Återbesök hos verksamheter där avvikelser tidigare har konstaterats.

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 har bedrivit tillsyn under veckorna 37-38  genom information och rådgivning via telefon och mejl, 

distanskontroller av verksamheter samt besök på plats. 

Länsstyrelsen i Stockholm har bedrivit administrativ tillsyn av kryssningsfartyg (Finlandsfärjor), Länsstyrelsen i Västra Götaland 

har gjort både distans-och platstillsyn på bokmässan i Göteborg, medan Länsstyrelsen i Östergötland besökt både en 

Vildsvinsfestival och Kulturnatten i Norrköping. 

Länsstyrelsen i Kronoberg, Skåne och på Gotland har genomfört ett stort antal uppföljande besök på handelsplatser för att 

kontrollera att föreskrifterna fortfarande efterlevs, medan Norrbotten har prioriterat sportevenemang med förväntat många 

besökare.

Länsstyrelsen i Skåne har förutom handelsplatser bedrivit tillsyn på kommunala simhallar i kommuner med låg 

vaccinationstäckning, Länsstyrelsen i Jämtland har träffat destinationsbolaget Jämtland/Härjedalen turism och Länsstyrelsen i

Västernorrland har gjort en informationsinsats hos Teater Västernorrland inför kommande föreställningar.
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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. 

Länsstyrelsen i Östergötland har skickat ut ett antal budskapsbilder till olika evenemang, 

sportanläggningar och handelsplatser samt till enskilda arrangemang. De har även publicerat 

inlägg på sociala medier som främst riktat sig till ungdomar respektive sportintresserade. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har förelagt en dansverksamhet att vid vite inkomma med 

uppgifter till myndigheten.

Länsstyrelsen i Dalarna har genomfört ett antal återkopplingsmöten med verksamhetsutövare 

inom olika typer av verksamhetsområden och Länsstyrelsen i Skåne har vid återbesök hos 

verksamheter genomfört en kort intervju med verksamhetsutövaren. Frågor som ställts har varit:

- hur de upplevt Länsstyrelsens tillsynsbesök, 

- om de haft hjälp och nytta av rådgivning och utdelat informationsmaterial, samt

- hur de upplevt de olika bestämmelserna och vilka restriktioner de tyckt varit mest utmanande 

att få sina kunder att följa.

Mediebevakning

Vite efter bröllop i Södertälje – bröt mot coronarestriktioner – Aftonbladet

Restriktionerna upphör – hur påverkas du som handlare? - Svensk Handel

Nio av tio butiker i länet följde inte lagstiftningen kring pandemin – Dagens Vimmerby

Länsstyrelsen i Skåne tillsynar alla större evenemang och idrottsarrangemang för att se hur 

arrangörerna följer pandemilagen – Ystads Allehanda. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mrLmEv/brollopsfest-brot-mot-restriktioner--hyresvarden-kravs-pa-200-000
https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2021/restriktionerna-upphor--hur-paverkas-du-som-handlare/
https://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/104285/nio-av-tio-butiker-i-lanet-foljde-inte-lagstiftningen-kring-pandemin/
https://paper.opoint.com/?id_site=88374&id_article=332779&code=505

