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Generella iakttagelser och slutsatser

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

Sedan 29 september upprätthåller länsstyrelserna beredskap och bibehåller kapacitet för att kunna

Många länsstyrelser har skickat ut enkäter och/eller genomför telefonintervjuer med verksamhetsutövare som
träffats av den tillfälliga covid-19-lagen och länsstyrelsernas tillsyn. Enkätmottagare/intervjuade fördelas över alla
tillsynsområden och över hela länen.

genomföra tillsyn om smittspridningen ökar och nya föreskrifter införs. Länsstyrelserna
tillhandahåller också information om vilka smittskyddsåtgärder som verksamhetsutövarna frivilligt
kan vidta samt bidrar med goda exempel. Beredskapsläget innebär att länsstyrelserna följer
utvecklingen av smittspridningen, vaccinationsgraden och beläggningen inom vården för att vara
förberedda på att starta upp operativ tillsyn igen om sådant beslut fattas. Tillfälligt anställd
tillsynspersonal har i stor utsträckning omfördelats till andra arbetsuppgifter. Ordinarie personal har

i många fall återgått till ordinarie arbetsuppgifter.

Länsstyrelsernas fokus under föregående två veckor har varit tillhandahållande av information på
hemsida och i sociala medier samt förberedelser för utvärdering av tillsynsuppdraget.
Länsstyrelserna kan konstatera att många av verksamhetsutövarna väljer att ha kvar exempelvis
handsprit och avståndsmarkeringar på golvet. Detta är även åtgärder länsstyrelserna har

Hur har länsstyrelsernas arbete bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelsernas arbete under veckorna 43-44 har omfattat information och rådgivning riktad till allmänhet och
verksamhetsutövare och utvärdering/analys av tillsynsverksamheten.

uppmuntrat verksamheter att bibehålla för att motverka smittspridning.

Länsstyrelsernas nationella webbplats uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Under

Länsstyrelsen i Södermanland har intervjuats av SVT Sörmland och P4 Sörmland och fokus i inslagen låg på att få
större spridning av länsstyrelsens budskap att pandemin fortfarande är närvarande och att de verksamheter som
frivilligt vill/kan ha kvar eller ta tillbaka smittförebyggande åtgärder utifrån verksamhetens egna förutsättningar.

vecka 43 publicerades en budskapsbild i sociala medier som dels uppmuntrar verksamhetsutövare
att vidta frivilliga smittskyddsåtgärder anpassade utifrån respektive verksamhets förutsättningar,

dels informerar om att verksamheter kan vända sig till Länsstyrelsen för rådgivning kring lämpliga
smittförebyggande åtgärder. Under vecka 44 publicerades budskapsbilden ”Du kan göra skillnad”

Länsstyrelsen i Västmanland har haft ett möte med kriskommunikationsnätverket inom det regionala
samverkansorganet för krisledning. Det var ingen regional aktör som uttryckte behov av stöd från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västernorrland har arbetat med kvalitetsgranskning, sammanställning och statistik.

på Instagram och Facebook. I texten listas aktiva åtgärder som var och en kan göra för att
förhindra smittspridning av covid-19 men även RS-virus och influensa. Länsstyrelserna planerar

kommunikationsinsatser inför högtidshelger och andra kalenderhändelser som Black Week, Black
Friday och Cyber Monday som kan öka butiksbesöken och därmed risken för smittspridning.

Flera länsstyrelser har skickat ut enkäter och genomför telefonintervjuer med verksamhetsutövare, andra
länsstyrelser bearbetar inkommen information från redan genomförda enkäter/intervjuer.
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Vilka åtgärder har vidtagits?
Såväl den nationella samordningen som enskilda länsstyrelser förbereder för en
utvärdering av tillsynsuppdraget, dels som underlag till uppdragsgivaren, dels för
kunskapsåterföring till respektive organisation. Utfallet av utvärderingen kan bidra till en

utveckling av länsstyrelsernas ordinarie tillsynsuppdrag.

Resultat från redan genomförda enkäter och telefonintervjuer visar att många
kontaktade verksamheter fortfarande har kvar exempelvis handsprit och
avståndsmarkeringar på golvet. Många väljer även att ha kvar maxantal besökare i
lokalerna. Skälen som uppges är att det är en trygghet för personalen, men
även för kunderna, då många efterfrågar smittskyddsåtgärder.

Andra resultat som visar sig i undersökningarna är att verksamheterna har uppskattat
det personliga mötet med länsstyrelsernas inspektörer då det gav ett tillfälle att gå
igenom verksamhetens egna rutiner. Det uppskattades även att få råd speciellt

anpassade för sina förutsättningar och en chans att få eventuella frågor kring
lagstiftningen besvarade. Flera har också lyft att det är mycket svårare att hitta en bra
nivå på åtgärder utifrån vad en verksamhet ”bör” göra enligt en lagstiftning, medan
”skall-krav” är mycket tydligare och lättare att implementera.

Mediebevakning
Länsstyrelsen i Sörmlands län uppmuntrar verksamheter att fortsätta vidta
smittåtgärder, SVT Sörmland
Fortsatt tillsynsberedskap om smittläget försämras, Länsstyrelserna (lansstyrelsen.se)

