Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen
Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan
regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra
smittspridning. Länsstyrelsen Östergötland kontrollerar att besluten följs i Östergötland.

Verksamheter ska bedrivas på ett sätt som undviker trängsel
Verksamheter inom gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus och handelsplatser är
skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks
och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn
Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen och att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att
trängsel undviks. Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning och
den kan ske på distans eller genom besök på plats. Länsstyrelsen kommer i första hand att informera och ge
stöd och råd för att fler verksamheter ska få möjlighet att göra rätt.

Hur går det till när Länsstyrelsen gör ett tillsynsbesök?
I samband med ett tillsynsbesök kommer Länsstyrelsen att berätta om syftet och ge en övergripande
beskrivning av vad tillsynsobjektet ska kunna visa upp och redogöra för. Själva tillsynen genomförs sedan
utifrån ett tillsynsprotokoll. Efter genomförd tillsyn skickar Länsstyrelsen en bekräftelse på att objektet blivit
godkänt alternativt information om eventuella synpunkter och åtgärder som behöver vidtas.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för stöd och råd
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 55 88 mellan klockan 09.00–15.00 på helgfria vardagar

Läs mer om den lagen och vad som förväntas av din verksamhet
Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/pandemilagen
Information till verksamheter om covid-19: https://www.folkhalsomyndigheten.se

Detta är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhetsutövare
inom gym, sportanläggningar och badhus. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar,
föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller.
För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se. För att se fullständig föreskrift,
allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om
covid-19 hittar du på 1177.se. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen samt aktuell information om tillsyn utifrån
covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se

Minska smittspridningen på platser för privata
sammankomster
Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning
genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor
kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
Det här gäller dig som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller
indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan
liknande privat sammankomst.

Du som använder eller upplåter
lokalen, området eller utrymmet
till en sammankomst ska:
• begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Vad innebär yrkesmässig
verksamhet?
Yrkesmässig verksamhet är verksamhet som
bedrivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda
näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella
föreningar, stiftelser och trossamfund. Även
kommunal och statlig verksamhet kan räknas
som yrkesmässig verksamhet. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel när
någon lånar ut sin bostad till en bekant.

Vilka lokaler gäller det?
Exempel på lokaler, områden och utrymmen
som omfattas är festlokaler som hyrs ut på
kommersiell grund, gemensamhetslokaler i
hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler, lokaler som tillhör universitet, högskolor
och studentkårer samt bussar och båtar som
hyrs ut för feständamål.

Detta är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhetsutövare
inom uthyrning och upplåtelse av lokaler. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar,
föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller.
För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se. För att se fullständig föreskrift,
allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om
covid-19 hittar du på 1177.se. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen samt aktuell information om tillsyn utifrån
covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se

Du som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt,
använder eller direkt eller indirekt upplåter en lokal, ett område eller
utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande
privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8
deltagare.
Checklista för dig som har platser för privata
sammankomster
Har du upprättat rutiner för att
kontrollera att uthyrning inte sker till
fler än åtta deltagare?
Övrigt:

Ja

Nej

☐

☐

Kommentar

