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Generella iakttagelser och slutsatser

Fortsatt hög smittspridning regionalt och regionalt skärpta restriktioner påverkar länsstyrelsernas tillsyn. 

Länsstyrelserna har kontakt med regionernas smittskyddsläkare och styr tillsynen utifrån signaler därifrån. 

Länsstyrelsen i Uppsala tar varje vecka fram en tillsynsstrategi där verksamheter med stor risk för 

smittspridning identifieras bland annat utifrån var i länet smittspridningen är som störst. Vid tillsyn informerar 

länsstyrelsen i Västmanland om den förhöjda smittspridningen samt har en dialog med verksamhetsutövarna 

om de frivilligt vill vidta fler försiktighetsåtgärder som går längre än lagkraven. 

Observationer om trängsel från veckan har rört fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser, allmänna 

sammankomster samt sport/fritidsarrangemang. Det finns också en problematik med köer utanför 

verksamheterna - att kunder/besökare inte följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och

rekommendationer om att hålla avstånd. Verksamhetsutövare längs kusten lyfter även en oro till 

länsstyrelserna inför kommande turistsäsong för att turister, enligt dem, ska vara sämre på att respektera 

avstånd. 

Länsstyrelserna får många frågor från verksamhetsutövare och privatpersoner om allmänna/privata 

sammankomster och offentliga tillställningar som rör kommande studentfiranden, skol- och klassresor, 

motionslopp för barn, trossamfundens verksamheter samt bröllop inne och ute etc. Många av frågorna gäller 

om man får vara fler än åtta personer på olika typer av träffar och det uttrycks en frustration över att inte 

kunna genomföra planerade aktiviteter. Begränsningen om max åtta deltagare verkar också missförstås då 

Länsstyrelserna ser att arrangörer gör varianter på detta exempelvis tillåter åtta kunder per bord på en 

loppmarknad. Många samtal kommer från pensionärsföreningar och länsstyrelserna ser ett behov av riktad 

allmän information om covid-19-lagstiftningen till dessa. 

Bilden är fortsatt densamma som vid tidigare rapportering, det noteras brister vid länsstyrelsernas tillsyn 

vilket visar att länsstyrelsernas tillsyn gör nytta. Om enklare brister upptäcks vid kontroller på plats ges 

verksamhetsutövaren möjlighet att åtgärda dessa medan länsstyrelsen är kvar och verksamhetsutövarna 

utnyttjar i regel denna möjlighet. 

Länsstyrelserna kan fortsatt konstatera att de flesta verksamheter har vidtagit bra åtgärder enligt den 

tillfälliga covid-19-lagen för att göra det lätt för den enskilde att göra rätt. Det som brister förhållandevis ofta 

är kundens/besökarens tagande av eget ansvar för att följa rekommendationer såsom att hålla avstånd, att 

handla ensam m.m. 

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 gym (även kvällstid), idrottsanläggningar 

med utrymmen både inomhus och utomhus, samt handelsplatser, framförallt de med liten butiksyta.

2. Säsongsbetonade verksamheter, till exempel bygghandlare, handelsträdgårdar, blomsterbutiker, båt- MC- och 

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

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

4. Tillsyn och informationsspridning gällande privata sammankomster, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, 

särskilt relaterat till evenemang, stora tävlingar, examensfiranden samt religiösa högtider. 

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

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

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 19. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

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

Länsstyrelsen på Gotland har genomfört tillsyn av ”Öppna ateljéer” (allt ifrån krukmakerier till konstutställningar) och 

loppmarknader, vilka ofta har säsongsstart under Kristi himmelfärdshelgen och kan samla mycket folk. 

Länsstyrelsen i Kalmar har genomfört dialog och tillsyn inför evenemanget Öland Spirar (13 - 16 maj) samt påbörjat en 

informationsinsats riktad till camping- och turismnäringen. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har prioriterat tillsyn på turistorter, främst på och kring Smögenbryggan i Sotenäs.

Flera länsstyrelser har fortsatt att informera och vidta tillsynsåtgärder gentemot bussbolag som är verksamma inom såväl 

långväga kollektivtrafik som uthyrning av partybussar. 

I Kronoberg har regionen på grund av smittspridning infört skärpta regionala rekommendationer, varav en är att vuxna inte ska

träna tillsammans i grupp inomhus. Länsstyrelsens tillsyn har med anledning av detta delvis fokuserats på gym som erbjuder 

gruppträning.

Länsstyrelsen i Jönköping har genomfört informationsmöten med representanter från kommunala och privata gymnasieskolor 

om restriktioner inför student och skolavslutningar.
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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. Veckan avslutades 

med Kristi Himmelfärdsdag vilket innebär färre genomförda tillsynsåtgärder än vanligt.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om föreläggande på två mindre livsmedelsbutiker. 

Länsstyrelsen i Västerbotten genomförde tillsyn av en tillståndsgiven offentlig tillställning 

(manifestation) efter kontakt med Polisen som befarade att maxantalet för deltagare skulle 

överskridas. Vid tillsynen konstaterades att 40-50 personer deltog, men flertalet lämnade platsen 

efter uppmaning från arrangören då länsstyrelsen förklarat att denne riskerade vite Efter 

manifestationen uppstod ändå ett demonstrationståg med uppskattningsvis femtio deltagare som 

tågade genom staden. Fler manifestationer av samma arrangör väntas vecka 20 och upprepad 

tillsyn planeras.

Under helgen vecka 19 genomfördes en bilträff samt en demonstration i Jönköpings län utan 

identifierade arrangörer. Båda sammankomsterna upplöstes på plats av Polisen.

Länsstyrelserna och Polismyndigheten samverkar för att klargöra vad föreslagna lättnader för 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär och hur 

ärendehandläggningen/tillsynen kommer att påverkas. 

Mediabevakning

Länsstyrelsen varnar för ökat festande och lyfter svårigheten att genomföra tillsyn vid privata 

sammankomster.

Corona: Oro för ökat festande i Stockholm: ”Olämpligt” | Aftonbladet

Förelägganden tilldelas uthyrare av partybussar.

Bolag bakom partybussar får föreläggande | Hallandsposten
Länsstyrelsen vill stoppa partybussar i Stockholm (mitti.se)

Demonstration mot coronarestriktioner upplöstes.

Coronaprotest i Stockholm | Expo.se

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2drx5q/oro-for-okat-festande-i-stockholm-olyckligt-och-olampligt
https://www.hallandsposten.se/nyheter/sverige/bolag-bakom-partybussar-f%C3%A5r-f%C3%B6rel%C3%A4ggande-1.46623612
https://www.mitti.se/nyheter/lansstyrelsen-vill-stoppa-partybussar-i-stockholm/repuel!N5cKriFPkssR15rjbi8bhA/
https://expo.se/2021/05/coronaprotest-i-stockholm

