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

Sedan den 29 september har länsstyrelserna upprätthållit beredskap och bibehållit kapacitet för att

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar görs en bedömning utifrån risk och väsentlighet baserad
på bedömd smittrisk, evenemangets storlek och om det är ett återkommande evenemang. Utifrån detta bedrivs
tillsyn per telefon eller genom besök på plats.

kunna genomföra tillsyn om smittspridningen ökar och nya föreskrifter införs. I och med den
ökande smittspridningen, förändringar i förordningen samt införandet av nya föreskrifter från den 1
december trappar länsstyrelserna återigen upp verksamheten och ökar intensiteten i tillsynen.
Länsstyrelserna följer kontinuerligt läget avseende smittspridning, sjukhusinläggningar,
vaccinationsgrad nationellt och regionalt och genomför omvärldsbevakningar för att följa
utvecklingen utomlands.

Länsstyrelserna har varit i kontakt med arrangörer av/i marknader, sportklubbar, byaföreningar, religiösa
församlingar, biografer, danstillställningar, konserter och olika jularrangemang. Många av dessa har
länsstyrelserna även tidigare haft kontakt med under tillsynsuppdraget.
Många frågor har inkommit framförallt från mindre arrangörer, t ex ideella föreningar, men även större aktörer som
församlingar och kyrkor. Arrangörer av marknader har haft frågor rörande gränsdragningar mellan marknad,
restaurangverksamhet och andra delar av evenemangen.

Länsstyrelserna påbörjade administrativ tillsyn av verksamhetsutövare så snart de nya
föreskrifterna fanns på plats och fysisk tillsyn planeras för vecka 49 och framåt. Samarbetet med

Hur har länsstyrelsernas arbete bedrivits under föregående vecka?

Polismyndigheten har återupptagits bland annat genom att beviljade tillstånd för allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar kommuniceras till Länsstyrelsen i det länet där
arrangemanget ska genomföras.

Länsstyrelsernas arbete under veckorna 45-46 har omfattat information och rådgivning riktad till allmänhet och
verksamhetsutövare och utvärdering/analys av tillsynsverksamheten, medan det under vecka 47-48 övergått till
information och rådgivning till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inför, och efter,
införande av nya föreskrifter.

De större aktörerna som arrangerar evenemang har i hög utsträckning använt sig av DIGG-appen
och i återkoppling till länsstyrelserna lyft att det löpt på väl rent logistiskt. Generellt rapporterar
länsstyrelserna att aktörerna visat stor villighet att anpassa sina verksamheter.

Länsstyrelsen på Gotland har prioriterat tillsynsvägledning i form av råd och information men också genomfört
tre stickprovskontroller i form av fysisk tillsyn på de större evenemang där kontroller av vaccinationsbevis utförts.

Antalet frågor från allmänhet, media och verksamhetsutövare har ökat kraftigt de senaste veckorna

Länsstyrelsen Skåne har valt att prioritera information till och dialog med anordnare av stora och återkommande
evenemang såsom matcher i de högsta serierna inom publikdragande idrotter och kulturevenemang.

avseende de smittskyddsåtgärder som införts, framförallt kring vaccinationsbevis och
identitetskontroll. Länsstyrelserna kan konstatera att övriga smittskyddsåtgärder som alltid krävs
vid arrangemang eller som kan användas som alternativ till vaccinationsbevis inte är lika kända.

Det finns också funderingar kring deltagar-begreppet, önskemål om möjlighet till sektionering.

Länsstyrelsen i Värmland har hållit i informationsträffar med länets större arrangörer, RF SISU Värmland och
kyrkliga församlingar. Ett fjärde informationstillfälle planeras för den del av krog och restaurangbranschen som
också träffas av föreskrifterna. Utöver detta har fem fysiska tillsynsbesök genomförts på en hockeymatch samt
offentliga tillställningar med tillstånd för dans.

Vissa verksamhetsutövare uttrycker önskemål om att kunna använda sig av restriktioner även om
arrangemanget i sig formellt inte kräver detta.

Länsstyrelsen i Dalarnas län prioriterar samverkan med vintersportdestinationer.
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Vilka åtgärder har vidtagits?
Såväl den nationella samordningen som enskilda länsstyrelser har förberett för en
utvärdering av det hittillsvarande tillsynsuppdraget, dels som underlag till
uppdragsgivaren, dels för kunskapsåterföring till respektive organisation.

Länsstyrelserna har via sociala medier, hemsidor samt i regionala/lokala dagstidningar
publicerat information och budskapsbilder gällande frivilliga smittskyddsåtgärder på
handelsplatser kopplat till exempelvis Black Week och Cyber Monday där målgruppen
varit både verksamhetsutövare och besökare i butiker. Via sociala medier genomfördes
även en riktad insats mot alla verksamheter ” Har din verksamhet en plan om smittläget
försämras?” I och med nya föreskrifter har kommunikationsinsatsen kring arrangemang
ökat, och den primära målgruppen är nu arrangörer och verksamhetsutövare vid
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Mediebevakning
Så ska kravet på vaccinpass kontrolleras: ”Genomför stickprover”, Nationella
samordningen för länsstyrelsernas pandemitillsyn medverkar i TV4 Efter fem.
Så ska covidbevisen kontrolleras, Länsstyrelsen i Blekinges län i SVT Nyheter
I dag kan du behöva visa vaccinationsbevis, Länsstyrelsen i Jämtlands län i P4 Sveriges
Radio
Nu införs krav på vaccinpass vid inomhusevenemang , Länsstyrelsen i Hallands län
i SVT Nyheter

Nu införs vaccinationsbevis – så ska kontrollerna gå till, Länsstyrelsen i Dalarnas län i
P4 Sveriges Radio

