
Torsdag 1 juli införs steg två i regeringens 
avveckling av restriktionerna 
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Regeringen meddelade i måndags den 28 juni att nu går Sverige in i det som de kallar 
steg två, alltså när flera av de restriktioner som tidigare gällt nu ändras, som ett steg på 
vägen mot ett mer normalt liv. Region Värmland meddelade också på måndagen att  
regeringens och Folkhälsomyndighetens nya regleringar även gäller i Värmland.

 

Regeringens plan för Sverige

Regeringen har tagit fram en plan för hur 
och när de restriktioner som har införts i 
Sverige och de råd och rekommendationer 
som getts till allmänheten under pandemin 
kan anpassas och frampå helt upphävas. 
Om dessa steg kan tas beror förstås på hur 
smittspridningen utvecklar sig. Regeringens 
ställningstagande bygger på en analys där 
många olika faktorer ingår. 

Restriktionerna avvecklas i fem steg

• Första steget inleddes den 1 juni. 
• Det andra steget inleds den 1 juli. 
• Det tredje den 15 juli.
• Det fjärde i september (men inget datum 

bestämt än).  
• Det femte steget finns det inte datum eller 

månad bestämt för än. 

Regionerna kan besluta om annat

Men regionerna i Sverige kan bestämma att 
inte följa dessa steg, dvs. de kan besluta att ha 
en restriktivare hållning än vad regeringen sagt. 
Så har det ju varit här i Värmland under 
större delen av juni månad, som väl de 
flesta vet. Detta på grund av hög smittsprid-
ning i vårt län. 

Region Värmland meddelade dock under 
måndagen att även Värmland kommer att ha 
samma regler som övriga Sverige från och 
med 1 juli, dvs. gå in i steg två.

Steg två innebär bland annat:   
• Deltagartaket höjs för privata samman-

komster samt så införs ännu ett steg för 
allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar. 

• När det gäller Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kommer bland annat 
råd till enskilda avseende idrotts- och 
fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet.

• Serveringsställenas öppettider förlängs 
ytterligare, och regleringen på serverings-
ställen utomhus rörande maxantal per 
sällskap samt avstånd mellan sällskap tas 
bort. 

• Rådet om att endast umgås med den 
närmsta kretsen tas bort, men det är fort-
satt bättre att ses utomhus. 

• Råd till föreningar om att ställa in, skjuta 
upp eller genomföra möten, stämmor med 
mera på distans lättas upp på så sätt att 
dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis 
ske utan trängsel. 

Här finner du mer information 

• www.krisinformation.se (Titta efter “Detta 
gäller just nu”) Där kan man även läsa om 
det gäller andra regler i t.ex. Värmland än 
Sverige i övrigt. 

• https://regeringen.se/regeringens-poli-
tik/regeringens-arbete-med-coronapande-
min/regeringens-plan-for-avveckling-av-
restriktioner/

Vaccinera dig där du bor
Vaccinera dig i den region där du är skriven, 
för tilldelningen av vaccindoser till regionerna 
grundar sig på folkbokföringen.  
Men om du till exempel arbetar eller studerar 
på annan ort finns möjlighet att vaccinera dig i 
en annan region. 

Du bör försöka vaccinera dig på samma mottag-
ning vid båda tillfällena. Detta för att underlätta 
hanteringen och för att vara säker på att rätt 
sorts vaccin finns när du ska få dos två.

Läs mer om vaccineringen i Värmland på 
www.1177.se/varmland/vaccin-covid-19


