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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.

Under veckan har tillsynsbesöken fokuserat på verksamheter där trycket förväntas vara högt i samband med semestrar, 
samt på verksamheter som påverkas av justeringar i regelverket från 1 juli. Länsstyrelsen har dialog och samverkan med 
Polisområde Östergötland rörande dessa justeringar.

Under veckan har information tagits fram riktat till aktörer som har fått polistillstånd för allmänna sammankomster, 
offentliga tillställningar och olika sommarverksamheter. Informationen kan skickas ut löpande allt eftersom aktörer 
identifieras.

Länsstyrelsen har publicerat en nyhet på webben om att det även efter justeringar i regelverk från 1 juli kvarstår åtgärder 
till följd av restriktioner för verksamhetsutövare.

Länsstyrelsen har publicerat ett inlägg på sociala medier med en nationell film som tackar allmänheten för att de följer 
gällande råd och rekommendationer samt covid-19-lagen. Det har också publicerats ett regionalt inlägg som påminner om 
de regler som fortfarande är aktuella för handelsplatser, gym med flera.

Det finns verksamheter som rapporterar att de upplever att allmänheten visar god 
följsamhet för rådande restriktioner. Länsstyrelsen ser också att både allmänhet och 
verksamheter uppfattar att kraven har lättat mer än de faktiskt har gjort.

Länsstyrelsen får signaler om att det är svårt att hitta information och vägledning om vad 
som gäller inför ändringar i regelverket.

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 26 fokuserats på:

1. Verksamheter som förväntas öka i samband med semester och ledigheter, till exempel matbutiker, fritidsbutiker, 
bygghandlare och handelsträdgårdar samt verksamheter med säsongsrelaterad rea.

2. Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

3. Säsongsrelaterade verksamheter så som mindre loppmarknader, anläggningar med självplockning, torghandel, 
kiosker, turistbodar, utomhusbadanläggningar och liknande.

4. Tillsyn med fokus på länets besöksmålsområden samt verksamheter där ökad trafikgenomströmning påverkar 
antalet besökare.

5. Verksamheter där Länsstyrelsen tidigare identifierat flera brister, så som detaljhandel, frisör, körskolor, gym och 
racketsportsanläggningar.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsynsåtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

V. 26 12 12 6 0 0

Totalt 1125 942 616 3 0
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