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

Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelsen bedriver ett tillsynsarbete med mycket dialog för att bidra till att uppnå så smittsäkra verksamheter som
möjligt och gör merparten av tillsynen genom fysiska besök.

Observationer och telefonsamtal från allmänheten har under veckan rört ett apotek.

Under veckan har tillsynsbesöken fokuserat på både allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt
verksamheter som det väntas bli högre tryck på under midsommarhelgen.
Under veckan har också ett informationsmail inför midsommarhelgen skickats ut till representanter för länets
hembygdsgårdar.

Länsstyrelsen ser fortsatt att en del verksamheter uppfattar att kraven har lättat mer än
det faktiskt har gjort 1 juni.
Under veckans tillsyn i de butiker där antalet besökare förväntades öka inför midsommar
kunde Länsstyrelsen konstatera att det var en hel del folk i rörelse men att rutiner överlag
fungerade bra för att undvika trängsel.
Vissa verksamheter har tagit bort skyltar om maxantal, smittskyddsrutiner och liknande
trots att det fortfarande finns lagkrav på detta.

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, lokal kännedom
och andra informationskanaler.
Den aktiva tillsynen har under vecka 25 fokuserats på
1.

Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med fokus på
midsommarfiranden.

2.

Verksamheter som förväntas öka i samband med midsommar, till exempel matbutiker, systembolag och
handelsträdgårdar.

3.

Tillsynen fokuserar på länets besöksmålsområden samt mindre kommuner då Länsstyrelsen hittat en hög andel fel
där.

4.

Säsongsrelaterade verksamheter så som mindre loppisar, självplocksanläggningar, torghandel, kiosker,
turistinformation, utomhusbad och liknande.

5.

Verksamheter där Länsstyrelsen tidigare identifierat mycket fel, så som körskolor, frisör, sportevenemang, gym och
racketsportsanläggningar.
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Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Tillsyns-åtgärd

Tillsynsbesök
(fysiskt fältbesök)

Brister

Föreläggande Föreläggande
med vite

V. 25

53

52

21

0

Totalt

1111

929

608

3

0

