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Generella iakttagelser och slutsatser

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. Länsstyrelserna ser 

också utmaningar i att uppmärksamma arrangemang i tid och att identifiera arrangörer att rikta 

tillsynsåtgärder emot. Exempelvis saknas officiell arrangör vid vissa större folksamlingar som vid cruising. Vid 

tillsyn i Blekinge rapporteras det om bristande följsamhet hos allmänheten vad gäller att handla ensam och 

man bildar också grupper för samtal i butiker och gallerior. Verksamhetsutövare berättar att flera

kunder/besökare uppger att de är vaccinerade och att man därför anser sig kunna göra som man vill. 

Länsstyrelsen i Skåne för en dialog med skolor om att gå ut med ett utskick till målsmän med information om 

att handla ensam eftersom butiksinnehavare uppmärksammat att skolelever gärna handlar i grupp och 

verksamhetsutövarna uttrycker att de behöver stöttning i detta. Länsstyrelsen i Jämtland har skickat 

information om gällande lagstiftning till ett tiotal ridskolor i länet, platser där många barn- och ungdomar 

vistas. Länsstyrelsen i Östergötland bedömer att antalet personer i rörelse på handelsplatser överlag har

minskat sedan Region Östergötland uppmanande till personlig lockdown. 

Bilden är fortsatt densamma som vid tidigare rapportering, det noteras brister 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. De 

vanligaste bristerna är avsaknad av dokumentation och bristfällig skyltning. Verksamhetsutövare med annat 

modersmål än svenska har oftare svårare att ta till sig informationen om vad som gäller och vilka åtgärder de 

ska utföra. I regel tar dessa tillsynsbesök generellt sett också längre tid.

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, I ett exempel hade en verksamhet stängt av spelautomater 

men då klämde besökarna in sig två personer framför en/samma skärm. 

 

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, exempelvis tennis, friidrott och fotboll. samt 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 och informationsspridning gällande privata sammankomster, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, 

särskilt relaterat till stora tävlingar, examensfiranden samt 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 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 18. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom 

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

Flera länsstyrelser har riktat  informationsinsatser mot bygdegårdar. Länsstyrelsen i Västmanland har bedrivit tillsyn i fem 

kommuner med ökande smittspridning, där fokus har legat på större butiker där många människor rör sig. Länsstyrelsen i 

Östergötland har fokuserat tillsynen till Norrköping och Motala kommun, då det flaggats för särskilt hög smittspridning i dessa 

kommuner. Länsstyrelsen i Örebro har ett väl utvecklat samarbete med Polismyndigheten, vilket gör att länsstyrelsen får 

kännedom om alla beslut om allmän sammankomst/offentlig tillställning. I samband med detta skickar länsstyrelsen en förfrågan

till tillståndshavaren och efterfrågar en beskrivning av vad de avser att vidta för åtgärder för att förhindra smittspridning och hur 

de kommer att säkerställa max åtta deltagare. Länsstyrelsen i Norrbotten har haft dialog med Polismyndigheten gällande en 

demonstration kopplat till skogsavverkning. Demonstranterna följde regeln om max åtta personer efter påpekande från 

Polismyndigheten. 

Länsstyrelsen på Gotland har prioriterat kontroller på plats i Visby innerstad, då bedömningen är att risken för trängsel är störst 

där när turistsäsongen startar. 

Länsstyrelsen i Kronoberg har sett att andelen vuxenträningar har ökat då rekommendationen att dessa anläggningar ska hållas 

stängda inte förlängdes och varmare väder har gjort att flera tar del av idrott som utövas utomhus. De anläggningar som har 

omklädningsrum inomhus har oftast dem avstängda. 
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Vilka åtgärder har vidtagits? 

Mediabevakning

Partybussar och båtar marknadsförs som substitut till förbjudna studentflak. 

Länsstyrelserna genomför tillsyn för att förhindra att uthyrarna bryter mot pandemilagen. 

Partybussar hotas av viten – får inte samla fler än åtta (vk.se)
Intresset för att arrangera olika evenemang ökar, men många verkar inte reflektera över att 

evenemanget kan omfattas av pandemilagen.

Corona: Varningen – folk vill samlas trots restriktionerna (expressen.se)
Länsstyrelsernas samlade bild är att allmänheten skötte sig bra under valborg och första 

maj, men fortsätter att handla i grupp trots uppmaningar om att handla ensam.

Länsstyrelserna: Behövs inte fler regleringar | Hallandsposten
Länsstyrelserna ser att besökare inte följer uppmaningen om att handla ensam.
Hotfullt i handeln: ”Allmänheten inte mån om att följa reglerna” (ehandel.se)

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 Kronoberg har fått signaler om att vissa butiker har problem med stora 

grupper som handlar tillsammans inför Eid al-fitr och med anledning av denna högtid har 

länsstyrelsen i Skåne publicerat en informationsfilm via sociala medier i syfte att sprida 

kunskapen om covid-19-lagen, filmen har delats med alla länsstyrelser. 

Flera länsstyrelser har genomfört informationsmöten med arrangörer av större 

arrangemang tillsammans med smittskyddsläkare, berörd kommun och Polismyndigheten. 

Länsstyrelsen i Jönköping  fick kännedom om en bilträff med en identifierad arrangör som 

skulle genomföras under helgen vecka 18, men efter dialog med arrangören ställdes 

bilträffen in och ingen ytterligare åtgärd vidtogs.

Länsstyrelserna har noterat att partybuss-företag beskriver sin verksamhet som ”transport 

av personer” snarare än som ”uthyrning av lokal för en privat sammankomst” för att undvika 

regleringen om max åtta deltagare. Samtidigt har bland annat länsstyrelsen i Uppsala fått 

information om att flera partybussar planerar för verksamhet under studenten. 

Länsstyrelserna arbetar med tillsynsåtgärder gentemot partybussar/partybåtar och detta 

arbete har fått stort medialt genomslag.

https://www.vk.se/2021-05-04/partybussar-hotas-av-viten-far-inte-samla-fler-an-atta
https://www.expressen.se/gt/varnar-folk-tanker-inte-pa-coronafarorna--vill-samlas/
https://www.hallandsposten.se/nyheter/sverige/l%C3%A4nsstyrelserna-beh%C3%B6vs-inte-fler-regleringar-1.46224193
https://www.ehandel.se/hotfullt-i-handeln-allmanheten-inte-man-om-att-folja-reglerna



