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Generella iakttagelser och slutsatser
Länsstyrelserna arbetar fortsatt förebyggande med information och rådgivning ex. träffar med olika religiösa 

samfund, näringslivsträffar och med olika arrangörer exempelvis av motionslopp. Länsstyrelserna får många 

frågor från verksamhetsutövare och privatpersoner om allmänna/privata sammankomster och offentliga 

tillställningar som kommande student, skol- och klassresor, motionslopp för barn, trossamfundens 

verksamheter samt bröllop inne och ute etc. Många av frågorna gäller om man får vara mer än 8 personer på 

olika typer av träffar och det är många som inte uppfattar att de omfattas av lagstiftningen eller reflekterar 

över lämpligheten kring att genomföra sitt evenemang. 

Länsstyrelsen i Uppsala genomförde en kommunikationsinsats inför valborgshelgen då allmänheten 

uppmanades att planera sina inköp i butiker samt att följa uppmaningen att handla ensamma. Länsstyrelsen 

i Jönköping hade i samverkan med Polisen extra bevakning av planerade sammankomster och andra 

aktiviteter under Valborg och första maj. Detta föranledde dock ingen insats från Länsstyrelsen då de 

planerade aktiviteterna antingen ställdes in eller ersattes av digitala alternativ.  Allmänheten i Dalarna 

hörsammade i stort uppmaningarna om att ställa in valborgsmässofirande och demonstrationer under 1 maj. 
Länsstyrelsen i Östergötland har utfört helgtillsyn i verksamheter med hög belastning relaterat till
lönehelg och helgtraditioner. Vid tillsynsbesöken i Östergötland noterades effekter av personlig lockdown
med färre antal personer i rörelse och mindre trängsel på handelsplatser

Vid tillsyn är bilden densamma som vid tidigare rapportering, de flesta får uppmaningar till rättelse av en eller 

flera brister. Den vanligaste bristen är att maxantal inte beräknats för avgränsade utrymmen eller att det 

beräknats fel, att det saknas information om att handla ensam samt att det saknas dokumentation av 

vidtagna smittskyddsåtgärder. Verksamhetsutövarna har, och de flesta tar, ett stort ansvar för att förebygga 

trängsel och hindra smittspridningen, men många verksamhetsutövare påtalar att de känner sig maktlösa när 

allmänheten väljer att inte följa de rekommendationer som anges, exempelvis ungdomsgäng i större 

köpcentrum och gallerior. Länsstyrelsen ser att den tillsyn som genomförs, både fysiskt och på distans, 

bidrar till att verksamhetsutövare gör fler och rätt insatser, enligt rådande föreskrifter och rekommendationer, 

för att minska smittspridningen.

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i fortsatt stor omfattning vecka 17. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 
information och rådgivning via telefon och mail, distanskontroller av verksamheter samt besök på plats.

Länsstyrelsens fysiska tillsyn i Västernorrland har haft en geografisk fokusering utifrån ett högt smittspridningsläge i 
Örnsköldsviks kommun. Tillsyn har också bedrivits i Sundsvalls kommun i samråd med smittskyddet på regionen i syfte att 
förebygga och, om möjligt, förhindra samma utveckling i smittspridningen som i Örnsköldsvik. 
I Västmanland  har smittspridningen ökat i tre kommuner och länsstyrelsen har genomfört extra kontroller på plats hos 
verksamhetsutövare i dessa kommuner. Merparten av de besökta verksamheterna har kontrollerats tidigare och dessa uppfyller 
nu lagkraven. Vid kontrollbesöken har verksamhetsutövarna informerats om den förhöjda smittspridningen och dialog har förts 
ifall de frivilligt kan vidta ytterligare försiktighetsåtgärder som sträcker sig längre än lagkraven, ex. minska maxantalet besökare 
ytterligare, sätta ut fler behållare med handsprit, att med en skylt uppmana kunderna att ta extra hänsyn på grund av den 
förhöjda smittspridningen och/eller att påpeka för sällskap att  handla ensamma. 
Länsstyrelserna riktar fortsatta informationsinsatser till uthyrare av lokaler för privata fester, liksom tillsyn mot 
partybussar/partybåtar. Flera ärenden är under handläggning gällande partybussar då verksamhetsutövarna inte hörsammar 
länsstyrelsernas uppmaningar. 

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 sportanläggningar och gym (även 
kvällstid) och handelsplatser.
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 vid offentliga tillställningar, allmänna och privata sammankomster (Valborg, stora arrangemang och religiösa högtider).
5. Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till kunder exempelvis frisörer, skönhetssalonger och körskolor.
6. Djurparker, temaparker, museer. Information och rådgivning som stöd inför kommande vår- och 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 från bland annat 
regioner, kommuner och allmänheten. 



Samlad nationell lägesbild
Uppföljning av tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen,
Vecka 17,  2021
2021-05-04

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. 

Sex länsstyrelser har samarbetat kring föreläggande vid vite av förväntade motorburna 

demonstrationer på flera orter under 1 maj och länsstyrelsen i Stockholm har utfärdat 

föreläggande vid vite mot fyra arrangörer av en demonstration i Stockholm samma dag. 

Kontakt och samarbete med polisen regionalt har genomförts kring demonstrationerna.

I Västerbotten syns fler människor i rörelse utomhus och i butiker nu än under 

vinterhalvåret, men trängsel har bara observerats vid ett tillsynstillfälle, i en butik som har 

mycket begränsade öppettider. Uppföljande tillsyn kommer därför att genomföras nästa 

gång de har öppet. 

Länsstyrelsen i Jönköping har förelagt en livsmedelsbutik vid vite att vidta åtgärder, Flera 

tillsynsbesök har genomförts hos en verksamhetsutövaren, men brister har inte åtgärdats 

trots flera påminnelser och uppmaningar till rättelse. Länsstyrelsen i Jönköping har också 

gjort ett återbesök hos en religiös församling efter föreläggande med vite. Då noterades att 

församlingen fortsatt vidtar de åtgärder som krävs och säkerställer att endast åtta personer 

deltar vid allmänna sammankomster.

Mediabevakning
Sex länsstyrelser beslutade om föreläggande vid vite om deltagarantalet inte begränsades 
till 8 personer.
Bensinupprorets första maj-demonstration hotas med böter | SVT Nyheter

Länsstyrelsen i Stockholm beslutade att vitesförelägga arrangörer av en demonstration.
Polisen rustar för ny demonstration mot coronarestriktioner | Aftonbladet

Flera länsstyrelser genomförde riktade kommunikationsinsatser inför valborgshelgen för att 
förhindra smittspridningen.
Så stoppas valborgsfirarna – studentstäder spärras av | Aftonbladet

SVT följde med länsstyrelsen i Värmlands län på oanmäld tillsyn.
Följ med på oanmäld coronainspektion i mataffären i Karlstad | SVT Nyheter

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/bensinupprorets-forsta-maj-demonstration-hotas-av-boter
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vAJ4wB/hundratals-gick-i-frihetsrorelsens-1-maj-demonstration
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JJekGX/sa-stoppas-valborgsfirarna-under-pandemin
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/folj-med-pa-pandemiinspektion-i-mataffaren-i-karlstad
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