Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 26 2021
Frågor till länsstyrelserna

Föreläggande

Föreläggande
med vite

• Under veckan har tillsyn prioriterats inom följande verksamheter:
de verksamheter som av Polisen har ett tillstånd.
• Bla. loppisar, temapark, fotbollsmatcher. Av dessa har vi prioriterat
de verksamheter som bedöms kan dra mycket besökare.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?

Brister

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

• Verksamhetsutövare (VU) vill göra rätt men dokumentationen brister, likaså
beräkningen av maxantal där man utgått från lokalens totala yta och inte
tillgängliga yta
• Utmaningar att hinna uppmärksamma vissa arrangemang i tid Svårt att agera
från Länsstyrelsens sida vid vissa större folksamlingar när ingen officiell
arrangör finns, exempelvis vid cruising
• Länsstyrelsen får återkommande indikationer på att vaccinerade personer tror
att man kan återgå till det normala och följer därmed inte längre de
restriktioner som finns
• Länsstyrelsen har fått indikationer på att flertalet loppisar planeras
• VU låter höra att det är svårt att göra rätt då de inte hittar tydlig information.
• Länsstyrelsen har uppmärksammat att VU blandar ihop lagstiftningarna vad
gäller sittande publik utomhus. De uppfattar det som att man kan sitta i
sällskap om fler än 4st. Samt hur de ska räkna ut avståndet mellan sällskapen

Tillsynsbesök
(fysiskt fältbesök)

• Tillsyn har bedrivits digitalt genom kontroll, information och rådgivning via
telefon och mail
• Länsstyrelsen medverkar vid regionala möten tillsammans med samtliga
kommuner, smittskyddsläkare, polisen, försvarsmakten och andra regionala
aktörer varje vecka för en dialog kring efterlevandeuppdraget.
• Tillsyn har utförts på några av länets utebad
• Tillsyn har utförts på två av länets återkommande loppisar (olika kommuner)
• Tillsyn har utförts på två fotbollsmatcher (olika kommuner)
• Ett möte med arrangör och serveringstillsynshandläggare inför öppnandet av
temapark har skett.
• Tillsyn på offentlig tillställning har skett.
• Digital tillsyn på ett av länets museum har skett.
• Digital tillsyn på ett av länets gocartbanor har skett

Generella iakttagelser och slutsatser

Tillsynsåtgärd

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?

Bara öppen information
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