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Medverkande



Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 
2020:12) 

• Personligt ansvar

• Alla verksamheters ansvar

• Allmänna råd till olika verksamheter

Innan vi börjar – glöm inte

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf


Syftet med lagstiftningen 
och tillsynen är att 

minska 
smittspridningen. 

Viktigt att göra alla de 
åtgärder man måste, 
men också allt övrigt 

man kan.

Håll dig informerad om 
lagstiftningen. 

Utöver allt som är 
reglerat är det var och 

ens ansvar att förhindra 
smittspridning. Alla 
bidrar tillsammans. 



Länsstyrelsernas tillsynsuppdrag

• Covid-19-lagen ska gälla mellan 10/1-30/9 2021 
(förlängs eventuellt till 31 januari 2022)

• Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att 
verksamhetsutövare genomför begränsningar och 
åtgärder utifrån delar av den tillfälliga covid-19-
lagen. 

• Länsstyrelsen får besluta om förelägganden, 
förbud mot fortsatt verksamhet och vite, om det 
behövs för att föreskrifter och beslut ska följas. 

• I första hand eftersträvar Länsstyrelsen att 
verksamhetsutövaren frivilligt rättar sig efter råd 
eller uppmaningar.



Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och konsthallar, nöjesparker, 
djurparker, temaparker och liknande anläggningar, handelsplatser

• Begränsa antalet besökare och vidta smittskyddsåtgärder (detaljreglering finns i 
begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter 2021:2 med 
ändringar)

• Utforma lokaler, områden och utrymmen/verksamheten så att trängsel undviks och man 
kan hålla smittskyddsäkert avstånd 

• In- och utpassager ska kunna ske så att trängsel undviks

• Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller 
erbjuda handdesinfektion.

• Skriftligt dokumentera smittskyddsåtgärder som har vidtagits.

• Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.

Det här gäller just nu

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs-20212-konsoliderad.pdf


Handelsplatser inklusive serviceinrättningar

• Vidta lämpliga åtgärder för att man ska handla själv

• Maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje kund eller besökare, inom 
varje avgränsat utrymme inomhus, ska kunna disponera minst 10 
kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet för verksamhetens totala 
yta får aldrig överstiga 500 personer.

Gallerior och varuhus

• Vidta smittskyddsåtgärder så att man undviker att besökare uppehåller sig 
på inomhustorg eller på andra liknande områden inomhus

Det här gäller just nu forts. 



• Länsstyrelsens hemsida om tillsynen och covid-19-lagen

• Länsstyrelsens hemsida i övrigt om covid-19

• Folkhälsomyndighetens frågor och svar

• Krisinformation.se

Vad gäller för min verksamhet?

https://www.lansstyrelsen.se/halland/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/gym--och-sportanlaggningar-badhus-och-handelsplatser/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/restriktioner-och-forbud


• Vi arbetar med proaktiv eller förebyggande tillsyn, 
där riskverksamheter identifieras och ges särskild fokus i 
tillsynen.

• Tillsyn sker genom information, råd eller uppmaningar.

• Hänsyn tas till allmänhetens tips, men Länsstyrelsen gör 
alltid en samlad bedömning. 

• Stor hänsyn tas till rådande smittläge och aktuella 
bedömningar kring var smittspridningen sker.

Tillsynsstrategi



• I Halland görs tillsyn främst genom fysiska platsbesök
• I normalfallet förbokas inte besöken

• Tillsyn genomförs enligt de checklistor som finns på 
Länsstyrelsens hemsida

• Vid behov, uppmanas verksamhetsutövaren att vidta frivillig 
rättelse av brister inom 1–7 dagar. 

• Om rättelser inte vidtas kan Länsstyrelsen besluta om 
förelägganden, förbud mot fortsatt verksamhet och vite.

Så här går tillsyn till



• Allmänna frågor
• halland@lansstyrelsen.se

• 010 - 224 30 00

• Frågor om tillsyn enligt covid-19lagen
• covid.tillsyn.halland@lansstyrelsen.se

• 010 – 224 37 10

Kontaktuppgifter

mailto:halland@lansstyrelsen.se
mailto:covid.tillsyn.halland@lansstyrelsen.se


• Utöver exempelvis skriftliga anslag i anslutning till entréer 
kan det vara lämpligt att använda sig av kundvärdar, 
högtalarutrop eller åtgärder för in- och utpassering.

• Hjälps åt! Hur har andra verksamheter gjort? 

• Betona allas ansvar för att förhindra smittspridning 

Tips och råd till dig som företagare
- hur hanterar man restriktionströtta kunder?



Ekonomiska stöd till företagare

Lokalhyresstöd Omsättningsstöd

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se)

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se)

Omsättningsstöd till handelsbolag | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se)

Hanteras av Länsstyrelsen i Västra Götaland

https://www.lansstyrelsen.se/halland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-handelsbolag.html


• Lokalhyresstöd

Sista ansökningsdag är den 30 juni 2021.

• Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Sista ansökningsdag är den 30 april 2021.

• Omsättningsstöd till handelsbolag

Sista ansökningsdag är den 15 juni 2021.



Frågor?


