Samlad regional lägesbild vecka 32
Uppgifter inhämtade vecka 31

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.

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

Under kommande veckor kommer tillsynsarbetet att växla över från sommarfokuserade insatser mot
insatser som är mer kopplade till skolstart och höst. I och med det börjar planeringen för
kommunikationsinsatser kopplade till detta.

Tillsynen visar att de vanligaste bristerna fortfarande är dokumentation och
information. Det vill säga, verksamheterna saknar dokumentation över utförda
smittskyddsåtgärder och saknar tillräcklig information ut till besökarna om
smittskyddsåtgärderna.

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 31 fokuserats 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.

Verksamheter som förväntas öka i samband med semester och ledigheter; till exempel mindre
loppmarknader, torghandel, utomhus sportanläggningar samt verksamheter med
säsongsrelaterad rea.

4.

Verksamheter där tidigare flera fel/brister identifierats; såsom hos frisörer, gym, fristående
detaljhandel, skönhetssalonger och sportevenemang.

5.

Verksamheter med koppling till skolstart, så som verksamheter i studentområden och uthyrare av
lokaler till privata tillställningar till exempel.

Länsstyrelsen noterar att de flesta verksamheter uppger att de håller sig uppdaterade
på de aktuella restriktionerna, något som i många fall inte stämmer enligt
Länsstyrelsen. Exempelvis råder missuppfattningar om vad som gäller för allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar. Många verksamheter är av
uppfattningen att de endast berörs av maxantalet och inte anpassningen till lokalens
storlek eller kraven på ytterligare smittskyddsåtgärder.
Gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar noterar
Länsstyrelsen att dessa fortsätter att öka liksom uthyrning av lokaler till privata
sammankomster.

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Tillsynsåtgärd Tillsynsbesök
Brister
(fysiskt fältbesök)

Föreläggande

Föreläggande
med vite

V. 31

46

38

25

0

0

Totalt

1326

1126

713

3

0

Kommentar:

