
Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelsernas tillsyn under veckorna 39-40 har omfattat uppföljande tillsyn, både administrativt och fysiskt, innan 

restriktionerna avvecklades den 29 september, information och rådgivning riktad till allmänhet och verksamhetsutövare, avslut

av öppna ärenden och utvärdering och analys av tillsynsverksamheten.

Länsstyrelsen i Halland har exempelvis besökt handelsplatser där det kunde konstateras att samtliga brister var åtgärdade. 

Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsynat gymverksamhet. Länsstyrelsen i Skåne har genomfört en riktad informationsinsats till 

köpcentrum gällande de lättade restriktionerna och vilka smittskyddsåtgärder som verksamheterna frivilligt kan fortsätta att 

arbeta med för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar. Även Länsstyrelsen i Dalarna har fokuserat på 

informationsinsatser kring frivilliga smittskyddsåtgärder och återkopplingssamtal med verksamhetsutövare. Länsstyrelsen i 

Stockholm har arbetat med att avsluta alla öppna tillsynsärenden enligt den tillfälliga covid-19-lagen och beslutat om att upphäva 

förelägganden med löpande vite. Både Stockholm och Östergötland har arbetat med att lämna yttranden till förvaltningsrätten i

överklagade förelägganden. Länsstyrelsen i Västernorrland har, under de senaste två veckorna, påbörjat ett avstämningsarbete 

i ärendehanteringssystemet gällande öppna ärenden och även korrigering för att säkerställa att de är kompletta. Länsstyrelsen i 

Uppsala har arbetat med att sammanställa data kring de tillsynsåtgärder som genomförts under året.

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, köpcentrum, idrottsanläggningar och handelsplatser. 

2. Säsongsbetonade verksamheter, exempelvis marknader.

3. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med verksamhet innan den 29 september.

4. Återbesök hos verksamheter där avvikelser tidigare har konstaterats.

Anläggningar som har prioriterats innan den 29 september har varit de verksamheter där tidigare brister har konstaterats för att

göra ett uppföljande tillsynsbesök. Länsstyrelserna i Hallands och Uppsalas län har fokuserat på handelsplatser. Länsstyrelsen i

Kronobergs län har fokuserat på uppföljande tillsyn av idrottsanläggningar, handelsplatser och allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar.

Generella iakttagelser och slutsatser

Steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna infördes 29 september: Det innebar att 

Länsstyrelsernas aktiva tillsynsuppdrag enligt den tillfälliga covid-19-lagen övergick till ett beredskapsläge ifall 

tillsyn åter blir aktuellt vid ett försämrat smittskyddsläge. Länsstyrelserna har därför genomför aktiv tillsyn fram 

till den 29 september, därefter har arbetet främst inriktats på att avsluta öppna ärenden samt planering och 

genomförande av återkoppling med verksamhetsutövare kring hur de har upplevt tillsynen. Länsstyrelserna 

har även fört en diskussion kring hur en utvärdering av uppdraget kan komma att se ut, tagit fram underlag 

samt kvalitetsgranskat och sammanställt data och statistik kring de tillsynsåtgärder som genomförts under 

året. Länsstyrelsen i Stockholm har mottagit tre domar avseende överklagade föreläggande och/eller 

utdömande av vite.

De få frågor som inkommit från allmänheten och verksamhetsutövare har handlat om vilka regler som gäller 

från och med den 29 september. En del verksamhetsutövare har ställt frågan om de kan fortsätta att vidta 

olika smittskyddsåtgärder även om det inte finns restriktioner eller lagkrav som anger detta. Flera 

verksamheter har exempelvis valt att bibehålla smittskyddsåtgärder så som handsprit, avståndsmarkeringar på 

golvet och skyltar om maxantal. Exempelvis har Länsstyrelsen i Dalarna noterat att många av de 

verksamhetsutövare som deltagit i uppföljningssamtal kring tillsynen haft frågor om hur de nu ska göra för att 

förhindra trängsel. I dialogerna har det framkommit att flera verksamhetsutövare uttrycker oro för hur de lyfta 

restriktionerna ska påverka smittspridningen och en del kommer fortsättningsvis ha rutiner för att motverka 

trängsel.

Tillfälligt anställd tillsynspersonal har i stor utsträckning omfördelats till andra arbetsuppgifter. Ordinarie 

personal har i många fall återgått till ordinarie arbetsuppgifter. Exempelvis anger Länsstyrelsen i Skåne att 

beredskapsläget innebär att de har en mindre bemanning kvar för analys och utvärdering. Länsstyrelsen i 

Skåne framhåller att det är viktigt att dialogen upprätthålls med den länsvisa samordningen, det regionala 

smittskyddet samt samordningskansliet för pandemitillsynen för att länsstyrelserna ska vara förberedda på att 

åter igen bedriva tillsyn om nya föreskrifter meddelas. 
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Vilka åtgärder har vidtagits? 

Uppföljande tillsynsåtgärder har gjorts innan den 29 september för verksamheter där brister 

tidigare har konstaterats. 

Från den 29 september och framåt har inte länsstyrelserna utfört någon aktiv tillsyn. Det som har 

prioriterats har varit att avsluta samtliga pågående ärenden, lämna yttrande på överklagande 

ärenden samt utvärdera årets tillsynsarbete.

Länsstyrelserna har haft beredskap att svara på inkommande frågor samt bistå med information 

och rådgivning till verksamheter och allmänhet.

Flera länsstyrelser har förberett för och/eller kontaktat verksamhetsutövare som de har haft 

kontakt med under tiden som begränsningarna har gällt, för att undersöka hur 

verksamhetsutövarna har uppfattat restriktionerna, kundernas efterlevnad samt länsstyrelsernas 

tillsyn. 

Länsstyrelserna har genomfört gemensamma informationsinsatser på både svenska och arabiska 

i sociala medier gällande råd till ovaccinerade och att verksamhetsutövarna fortfarande kan vidta 

frivilliga smittskyddsåtgärder trots att juridiska krav och restriktioner lättats. 

Mediebevakning

Nu tas flera restriktioner bort - detta gäller från 29 september - (lansstyrelsen.se)

Nu är det slut med tillsynen - P4 Kristianstad, Sveriges Radio

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---dalarna/2021-09-29-nu-tas-flera-restriktioner-bort---detta-galler-fran-29-september.html
https://sverigesradio.se/artikel/nu-ar-det-slut-med-tillsynen



