
Länsstyrelsens tillsyn 

enligt covid-19-lagen



Tillsyn enligt covid-19-lagen

• Länsstyrelserna ska utöva tillsyn över efterlevnaden av de 

föreskrifter som meddelas med stöd av covid-19-lagen

• Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom 

att informera om, och kontrollera efterlevnaden av 

föreskrifter och beslut enligt covid-19-lagen.

• Lagen gäller i nuläget till 30 september 2021, förslag finns 

att förlänga till och med 31 januari 2022.

• Lagen gäller för närvarande gym- och sportanläggningar, 

badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, 

djurparker, temaparker och liknande anläggningar samt 

handelsplatser.



Föreskrift

Den som driver en sådan verksamhet ska:

1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som samtidigt får 
vistas i verksamhetens lokaler (10kvm per person).

2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen gjorts

3. tydligt anslå maxantalet

4. säkerställa att maxantalet inte överskrids

5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas

6. erbjuda sina kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål 
och vatten eller erbjuda handdesinfektion

7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten 
har vidtagit

8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna

9. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för 
att förhindra smitta

10. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20212/


Skärpta regler t.om. 2 maj

• Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig 

överstiga 500 personer.

• Vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 

person inte besöker handelsplatsen samtidigt. Detta gäller 

dock inte barn eller andra personer som är i behov av 

stöd.



Tillsyn enligt covid-19-lagen forts.

• Vid tillsynen ska Länsstyrelsen i första hand se till att rättelse 

sker frivilligt (genom exempelvis råd eller uppmaningar).

• Länsstyrelsen får besluta om förelägganden, förbud mot 

fortsatt verksamhet och vite, om det behövs.

• Tillsyn kan ske både på plats eller på distans.

• Tillsyn sker både initierad av Länsstyrelsen eller efter 

inkomna tips.



Länktips

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen 

— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Restriktionerna förlängs – här är reglerna som handeln ska 

följa - Svensk Handel

a3---skylt-maxantal.pdf (svenskhandel.se)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-for-verksamheter/
https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2021/restriktionerna-forlangs--har-ar-reglerna-som-handeln-ska-folja/
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/kampanj-valkommen-in/skylt--och-informationsmaterial/a3---skylt-maxantal.pdf


Kontakt

Mail: tillsyn.covid19.jonkoping@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 61 41


