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Generella iakttagelser och slutsatser

Regeringen har presenterat fem steg för avveckling av restriktionerna på grund av Covid 19 medan 

Folkhälsomyndigheten beskriver samma process med tre nivåer. Detta leder till att länsstyrelserna får många 

frågor från allmänhet och verksamhetsutövare kring vilka regler som kommer att gälla när. Många som ringer 

till länsstyrelserna uppfattar att de antalsbegränsningar som gäller för allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar också gäller för privata sammankomster, där många önskar fira student, dop och 

bröllop eller anordna andra festligheter. Att tydliggöra för allmänheten att de nya lättnaderna inte omfattar 

uthyrning av lokaler för privata sammankomster där begränsningen om max 8 deltagare kvarstår samt att det 

samtidigt inte finns juridiskt bindande regler mot att anordna exempelvis studentfester i egen trädgård ser 

länsstyrelserna som en stor kommunikationsutmaning inför kommande studentexamensfiranden. Här ser 

länsstyrelserna behovet av att flera myndigheter betonar olämpligheten i att arrangera stora privata fester, 

även om det sker i egen trädgård istället för i hyrd lokal.

Länsstyrelserna har ökat samarbetet med polisen regionalt för att förbättra förmågan att i god tid identifiera 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt dess arrangörer.

I och med det varmare vädret är fler människor i rörelse utomhus och i butiker. Några länsstyrelser har 

genomfört tillsyn på shoppingcenter, torg och handelsområden under helgen i syfte att föra dialog med 

verksamhetsutövare om hur restriktionerna följs av allmänheten och hur arbetet går med att förebygga 

trängsel. Flera länsstyrelser följer också upp ”upplevd trängsel” vid tillsyn eller via web-enkät. Svaren visar 

att människor ganska ofta upplever trängsel i olika typer av butiker. Man anger dock att man själv följer 

regler och rekommendationer vilket leder till slutsatsen från informanterna att det är ”andra personer” som 

inte gör det. 

Många verksamheter som öppnar upp nu har många olika delar inom sitt verksamhetsområde; ex. temapark 

eller campingområde med caféer, restauranger, butiker, badanläggningar och olika event. 

Verksamhetsutövarna har många frågor kring vilken lagstiftning som ska tillämpas, vid exempelvis beräkning 

av maxantal, gällande de olika delarna. Länsstyrelserna arbetar aktivt med att vägleda dessa verksamheter.

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

I veckans nationella urval av tillsynsobjekt har noterats:

1. Ett fortsatt stort antal återbesök genomförs hos verksamheter som har 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, blomsterbutiker inför morsdag, 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 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. 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 21. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

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

Tillsynsbesök på plats hos verksamheter i Skåne har föregående vecka fokuserats på handelsplatser och då i stor utsträckning 

permanent torghandel eftersom det är en verksamhet som ökar med bättre väder och där det då finns risk för trängsel och 

eventuell smittspridning.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har som en del av planerad försommarinsats prioriterat tillsyn av verksamheter som kan komma 

att få många besök under sommaren, t ex utomhusbad och verksamheter i turisttäta områden. 

Länsstyrelsen i Västmanland har genomfört tillsyn av tågtrafiken vid Västerås central. De tåg som kontrollerades bedömdes vara 

mindre än halvfulla och enligt utsago från en tågvärd är det fortfarande betydligt lägre arbetspendling än normalt. Tågvärden 

angav också att det bara är ett fåtal resenärer som använder munskydd och att resenärerna sällan sprider ut sig i hela tåget.

Tågresandet på fritiden har dock ökat och det är nu mest resenärer på helgerna.
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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. Ett föreläggande 

har riktats mot ett konstgalleri för att de ska redovisa efterfrågad dokumentation.

Länsstyrelsen i Västra Götaland gör ett omfattande arbete för att söka upp och inventera 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt dess arrangörer. Länsstyrelsen 

upplever att många evenemang har ställts in eller skjutits fram och att arrangörer genom detta 

tagit sitt ansvar. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län ser att en tidig dialog med arrangörer, kombinerat med tillsynsbesök 

på plats innan arrangemanget ska gå av stapeln, är en framgångsrik metod för att förhindra 

uppkomsten av trängsel och säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas.

Under helgen vecka 21 genomfördes en stor bilträff i Jönköpings län med cirka 1000 deltagare 

samt ett streetrace, båda utan identifierade arrangörer. I och med detta kan inte länsstyrelsen 

vidta åtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen, varken före eller efter händelsen.

Många länsstyrelser har gjort inlägg i sociala medier med den nationella 

länsstyrelsegemensamma kampanjen om att ”handla ensam” som fått stort positivt genomslag.

Mediabevakning

Trots hög smittspridning i Norrbottens län samlar bilcrusing många personer.

Polisen om planerad bilcruising i Luleå trots pandemin: ”Helt vansinnigt” | SVT 
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Verksamhetsutövare missar att de måste dokumentera vidtagna åtgärder i enlighet med den 

tillfälliga covid-19-lagen. Detta gör att länsstyrelsen måste genomföra flera återbesök – resurser 

som istället hade kunnat läggas på fler tillsynsbesök.
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