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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.

Arbetet under föregående vecka har delvis genomförts brett för att skapa en bild av hur följsamheten är 
efter att förändringarna i restriktionerna genomfördes 15 juli.

Länsstyrelsen har under veckan kommunicerat med allmänheten genom sociala medieinlägg med fokus på 
att få en fortsatt hög följsamhet samt påbörjat riktade utskick till sommarverksamheter och evenemang.

Vissa verksamheter rapporterar att de upplever att allmänheten visar god 
följsamhet för rådande restriktioner. 

Länsstyrelsen ser vid sin tillsyn att det förekommer trängsel i områden med 
mycket turister och verksamheterna där upplever att besökare är sämre på att 
hålla avstånd och att följa rekommendationerna.

Under sommaren förekommer det dessutom en hel del tillfällig personal i 
verksamheterna och i flera fall så har denna personal dålig koll på de gällande 
smittskyddsåtgärderna i den verksamhet som de arbetar i.

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 fortsatt enligt samma plan som föregående vecka. Det innebär att fokus under vecka 

29 varit på

1.Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
2.Verksamheter som förväntas öka i samband med semester och ledigheter, till exempel matbutiker, 
fritidsbutiker, bygghandlare och handelsträdgårdar samt verksamheter med säsongsrelaterad rea.
3.Tillsyn med fokus på länets besöksmålsområden samt verksamheter där ökad trafikgenomströmning 
påverkar antal besökare. 
4.Säsongsrelaterade verksamheter så som mindre loppisar, själv-plocksanläggningar, torghandel, kiosker, 
turistbodar, utomhusbadanläggningar och liknande.
5.Verksamheter där vi tidigare identifierat mycket fel, så som detaljhandel, frisör, gym och mindre 
matbutiker.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsynsåtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

V. 29 45 44 17 0 0

Totalt 1233 1040 616 3 0

Kommentar: 


