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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 prioritering på dialog med ansvariga för verksamheter för 
att bidra till att uppnå så smittsäkra verksamheter som möjligt och gör merparten av tillsynen genom 
fysiska besök.

Länsstyrelsen har under veckan kommunicerat med allmänheten genom sociala medieinlägg med 
fokus på unga.

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

Tillsynen har under veckan visat att många verksamheter har kunnat anpassa sig till 
det nya reglerna. Det finns fortfarande en del missuppfattningar om att alla 
restriktioner är borttagna men majoriteten av verksamheter har endast mindre 
brister i tillsynen.

I och med att smittspridningen minskar så har skälen till Länsstyrelsens tillsyn under 
veckan blivit ifrågasatt. Det finns fortsatt ett behov av att kommunicera vikten av 
restriktionerna och den tillhörande tillsynen.

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 30 varit på:

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

2. Tillsyn med fokus på länets besöksmålsområden samt verksamheter där ökad 
trafikgenomströmning påverkar antal besökare.

3. Återbesök på verksamheter som har fått ändrade regler från den 15 juli, främst inom kategorierna 
handelsplatser och gym i stadskärnor och externa handelsområden.

4. Tillsyn av verksamheter som förväntas öka i samband med semester och ledigheter, till exempel 
mindre loppisar, torghandel, utomhus sportanläggningar samt verksamheter med säsongsrelaterad 
rea.

5. Tillsyn av verksamheter där Länsstyrelsen tidigare identifierat flera brister, så som detaljhandel, 
frisör, museum och allmänna sammankomster/offentliga tillställningar kopplat till 
sportevenemang, campingar och religiös verksamhet.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits? 

Tillsynsåtgärd Tillsynsbesök 
(fysiskt fältbesök)

Brister Föreläggande Föreläggande 
med vite

V. 30 41 40 22 0 0

Totalt 1280 1088 688 3 0

Kommentar: 


