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Uppföljning av tillsyn enligt covid-19-lagen
Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka? Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelsen Östergötland har bedrivit ett tillsynsarbete med mycket dialog för att bidra till att uppnå smittsäkra
verksamheter. Merparten av tillsynen har gjorts genom fysiska besök.
Länsstyrelsen har gjort ett utskick till campingplatser i länet om gällande restriktioner och vilka delar av verksamheten som 
omfattas av tillsyn.
Ett nationellt inlägg ”Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen!” har publicerats regionalt på Länsstyrelsen 
Östergötlands sociala medier.
Länsstyrelsen har under veckan haft fokus på privata sammankomster inför studentfirande och sommarsäsongen. 
Koncentrerade tillsynsinsatser har i länet genomförts under torsdagen och fredagen. Det identifierades brister i festlokaler 
där maxantalet överskreds, som justerades vid dialog.
Länsstyrelsen har utvecklat rutiner för hantering av frågor för att fånga upp de som ringer flera gånger i hopp om att få ett
svar som passar dem bättre.

Observationer och telefonsamtal från allmänheten har under vecka 23 varit färre än 
tidigare.

Skolorna i länet har överlag gjort ett gott arbete för att undvika trängsel och 
smittspridning vid studentutspring.

Länsstyrelsen har i samband med studenten noterat att studenter anlitat limousiner för 
att ersätta flak och partybussar, och i vissa fall åker fler än åtta personer i dessa. Kontakt 
har tagits med verksamhetsutövare för information och att tillse att det inte upprepas.

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

Urvalet av tillsynsobjekt sker genom en bedömning av vilka områden som har störst risk för smittspridning och där 
tillsynen kan ge mest effekt. Bedömningen baseras på analyser av rapporter från efterlevnadsuppdraget, lokalkännedom 
och andra informationskanaler. 

Den aktiva tillsynen har under vecka 23 fokuserat på:
1. Tillsyn på verksamheter som hyr ut lokaler för privata sammankomster, både fasta och mobila lokaler så som 

partybussar eller liknande.
2. Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, både rörliga 

objekt och fasta objekt. Exempel på fasta objekt som behöver tillsyn är teater, biografer och evenemangscenter.
3. Tillsynen fokuserar på länets besöksmålsområden samt mindre kommuner då Länsstyrelsen hittat en hög andel fel 

där.
4. Säsongsrelaterade verksamheter såsom butiker på landet, loppisar, utomhussportanläggningar, butiker på 

campingar, handelsträdgårdar och båtuthyrningar.
5. Verksamheter där Länsstyrelsen tidigare identifierat brister såsom gym, körskolor, skönhetssalonger, spa-

anläggningar, sportevenemang, museum samt mindre matbutiker.  

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 
Tillsyns-åtgärd Tillsynsbesök 

(fysiskt fältbesök)
Brister Föreläggande Föreläggande 

med vite

v23 62 33 17 1 0

Totalt 1009 829 554 3 0
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