
Samlad nationell lägesbild

Uppföljning av tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Vecka 49 2021 – vecka 2 2022

2022-01-18

Generella iakttagelser och slutsatser

Sedan den 1 december 2021 har länsstyrelserna trappat upp tillsynsverksamheten i olika steg. 

Initialt bedrevs verksamheten i stort genom råd och information baserat på restriktionerna som 

infördes den 1 december 2021. Under veckorna 49 – 50 intensifierades tillsynen med fortsatt fokus 

på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (förkortas till AS/OT i texten). Sedan den 

23 december har flera län rekryterat ytterligare resurser för att kunna bedriva en effektiv och 

förebyggande tillsyn. 

I och med införandet av ytterligare restriktioner den 23 december 2021 genomförde 

länsstyrelserna under vecka 51 omfattande informationsutskick till verksamheter inom AS/OT, 

handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamhet. Under mellandagarna, vecka 52, 

återupptog flertalet länsstyrelser till stor del den fysiska tillsynen på handelsplatser, men även gym 

och andra fritidsverksamheter besöktes. Flertalet län rapporterar att följsamheten har varit hög 

bland besökta verksamheter. En anledning till detta uppfattas vara att restriktionerna varit identiska 

med de tidigare, varför omställningen för verksamheterna fungerat bra trots kort framförhållning. 

Den främsta bristen länsstyrelserna har noterat är, likt tidigare, avsaknaden av dokumentation. 

Enstaka län rapporterar även om bristande information om hur smittspridningen kan undvikas till 

besökare. Efter årsskiftet under vecka 1 – 2 har tillsynsarbetet fortlöpt med ett bredare fokus på de 

verksamheter som omfattas av nuvarande begränsningar. 

Antalet frågor från allmänhet, media och verksamhetsutövare har fortsatt varit många. Under 

december inkom flera frågor rörande kontrollen och användningen av vaccinationsbevis. 

Länsstyrelserna kan konstatera att det överlag fungerat bra med enstaka fall där kontrollen av 

vaccinationsbevis varit bristfällig. Länsstyrelserna noterar även att många verksamheter frågat om 

de omfattas av de nya reglerna eller inte. 

Hur har länsstyrelsernas arbete bedrivits under föregående vecka?

Länsstyrelsernas tillsynsinsatser har under veckorna 49-50 fokuserat på information och rådgivning riktad till 

allmänhet och verksamhetsutövare, medan från vecka 51 har tillsynsinsatserna därtill innefattat flera fysiska 

tillsynsbesök.

Länsstyrelsen i Uppsala genomförde den 23 december en större fysisk tillsynsinsats på handelsplatser med fokus 

på om verksamheterna anslagit maxantalet.

Länsstyrelsen i Västernorrland arrangerade vecka 2 ett informationsmöte med kommunala fritids- och kulturchefer 

för att informera om gällande regler och hur de bör resonera kring smittskyddsåtgärder i den egna verksamheten.

Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Jämtland har haft dialoger med vinterturismanläggningar i respektive län 

bl.a. gällande tillämpningen av vaccinationsbevis på afterski och liknande evenemang. 

Länsstyrelsen i Stockholm har bedrivit tillsyn på kvällar och helger, bl.a. under juldagen och på nyårsafton. 

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

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. 

Länsstyrelserna har sedan vecka 51 genomfört allt fler fysiska tillsynsbesök vid handelsplatser och kultur- och 

fritidsverksamheter så som köpcentrum, sportanläggningar och gym. Dessa verksamheter har fått en särskilt fokus 

med anledning av mellandagsrean och ledigheterna som föranlett ett ökat besökstryck. 
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Vilka åtgärder har vidtagits? 

Länsstyrelserna har via sociala medier, webbplatsen samt i direkta utskick till 

verksamheter informerat om de nya restriktionerna som inträtt. I och med att nya 

restriktioner införts under förhållandevis korta intervall har behovet av kommunikation 

riktat till så väl verksamheter som allmänheten bedömts som stort. 

Via sociala medier har länsstyrelserna löpande genomfört riktade insatser. Inför 

nyårshelgerna genomfördes bl.a. en riktad insats gällande uthyrning till privata 

sammankomster. Inför restriktionerna den 12 januari 2022 genomfördes en riktad 

insats för att informera om att vaccinationsbevis krävs på arrangemang med fler än 50 

deltagare. Länsstyrelserna ser att det är fortsatt viktigt att genomföra löpande 

kommunikationsinsatser när restriktionsändringar aviseras eller införs.

Mediebevakning
Sittdisco – en av lösningarna under pandemin – Länsstyrelsen i Blekinge i Sveriges 

Radio P4 Blekinge.

Nya restriktioner införs för verksamheter - Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsen kontrollerade butiker under mellandagsrean – Länsstyrelsen i Jämtland i 

Länstidningen Östersund (LTZ).

Risk för smitta – mellandagshandeln kontrolleras: ”Det blir lite nervöst” – Länsstyrelsen 

i Östergötland i SVT Nyheter.

Inför mellandagsrean – så efterlevs de nygamla corona-restriktionerna – Länsstyrelsen 

i Blekinge i Blekingen Läns Tidning.

Handlare och shoppare får godkänt: ”Tänker till” – Länsstyrelsen i Östergötland i 

Norrköpings Tidning.

https://sverigesradio.se/artikel/sittdisco-en-av-losningarna-under-pandemin
https://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_dalarnas_lan/pressreleases/nya-restriktioner-infoers-foer-verksamheter-3154625
https://www.ltz.se/2022-01-03/lansstyrelsen-kontrollerade-butiker-under-mellandagsrean'
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/mellandagshandeln-kontrolleras
https://paper.opoint.com/?id_site=87610&id_article=376375&code=8
https://paper.opoint.com/?id_site=88082&id_article=372297&code=194



