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Bara öppen information

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i stor omfattning vecka 6. 

Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom information och rådgivning via telefon och 

mail, distanskontroller av verksamheter samt besök på plats. Västmanland har under 

veckan gjort ett nytt informationsutskick till bland annat kyrkor, religiösa trossamfund 

och begravningsbyråer samt fastighetsägare (lokaler för privata sammankomster). 

Gotland genomför en avstämning varje vecka kring smittspridning och tillsyn med 

polisen, regionen och smittskyddsläkaren. 

De verksamhetsutövare som fått besök har genomgående varit positiva till tillsynen 

och samarbetat väl under kontrollen.

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på vilka 

grunder?

Fokus har i exempelvis Stockholm legat på blomaffärer inför Alla Hjärtans dag, medan 

Norrbotten, Jämtland och Dalarna har fokuserat på skidanläggningar. Flera 

länsstyrelser har identifierat att kunskapen om, och därmed också efterlevnaden av, 

Covid-19-lagen är lägre bland verksamhetsutövare med mindre livsmedelsbutiker, 

medan Kalmar har noterat att det kan vara trångt i secondhandbutiker då tillgänglig 

golvyta för kunder är begränsad. Örebro har bedrivit tillsyn i ett socioekonomiskt utsatt 

geografiskt område där kännedomen om lagstiftningen är låg.

I veckans urval av tillsynsobjekt har i övrigt noterats:

1.Övriga verksamheter som bedriver fritidsaktiviteter som kan tänkas öka under

sportlovsveckorna. Detta inkluderar dansskolor, idrottsanläggningar som drivs av 

kommuner, ishallar etc.

2.Verksamheter där personalen inte kan hålla rekommenderat avstånd till besökare

och kunder, så som skönhetssalonger, körskolor, tatuerare och massageinrättningar.

3.Verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare, till exempel matbutiker,

bensinmackar längs turistvägar, godisbutiker samt mindre butiker med flera olika 

servicetjänster som paketutlämning och spelutrymmen. 

Urvalet av tillsynsobjekt sker genom en bedömning av vilka områden som har störst 

risk för smittspridning och där tillsynen kan ge mest effekt. 
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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. 

Västmanland har dock riktat ett föreläggande mot Engelbrektsloppet i Norberg. I 

Västerbotten har en uppmaning gått ut till skolor att prata med elever om vikten av att 

handla ensam och inte i grupp och i Kalmar har ett informationsmöte genomförts 

tillsammans med polisen för länets turist- och näringslivsutvecklare.

Generella iakttagelser och slutsatser

De avvikelser som konstateras rör framför allt dokumentation av vidtagna åtgärder, samt 

behov av åtgärder av mindre karaktär, t.ex. förbättrade rörelseriktningsrutiner, behov av 

trängselvärdar som kan uppmana enskilda att följa restriktionerna och fungerande 

kösystem för att reglera antalet personer i lokalerna. Dock noteras att verksamheter 

som ingår i kedjor kan glömma att anpassa åtgärderna efter den enskilda 

verksamhetens förutsättningar när de använder centrala riktlinjer, medan små 

verksamhetsutövare är i större behov av ytterligare information. Små butiker med spel-

möjligheter tenderar att bli en social samlingsplats. Vid inspektion av gym har det 

noterats att gymmen missat att omklädningsrum och duschar är avgränsade ytor. Man 

ersätter avstånd med plexiglas och i vissa obemannade gym finns bristande kontroll av 

inpassering och att maxantal följs. Butiker i närheten av skolor har problem med att 

elever kommer i grupp och inte respekterar skyltar med maxantal. Många 

verksamhetsutövare uttrycker oro över hur kommande sportlovsveckor kommer att 

påverka trängseln, framförallt i matvarubutiker, bensinmackar och serviceställen.

Länsstyrelsernas bedömning är att det fortfarande finns många funderingar kring den 

förhållandevis nya lagstiftningen och inför kommande sportlov ställs mycket frågor kring 

aktiviteter och vad som gäller i olika fall. Det kvarstår också en bristande förståelse hos 

delar av allmänheten beträffande allas ansvar för att minska smittspridningen. 

Länsstyrelsen konstaterar också att information på andra språk än svenska fyller en 

viktig funktion och bidrar till att flera brister kan åtgärdas av verksamhetsutövare.


