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Uppföljning av tillsyn enligt covid-19-lagen
Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka? Generella iakttagelser och slutsatser

Länsstyrelsen Östergötland 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.
Tillsynen under veckan har fokuserat på verksamheter där trycket ökar under semestertid.

Länsstyrelsen har dialog och samverkan med Vätternrundan, Polisen och Smittskydd angående tillstånd för tävling på väg.

Informationsmejl till dem som har fått polistillstånd för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar skickas ut 
löpande.
Länsstyrelsen har skickat pressmeddelande med uppmaning om att hålla i, fortsätta vara försiktig och att det kvarstår 
åtgärder till följd av restriktioner för verksamhetsutövare.
Länsstyrelsen har publicerat ett inlägg på sociala medier som rapporterade från tillsynsbesök av besöksmål och 
teaterföreställning. Vid tillsynsbesöket deltog Landshövdingen.

Vissa verksamheter 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.

Under veckan har länsstyrelsen inte fått in några observationer från allmänheten 
rörande trängsel.

Länsstyrelsen kan, i samband med tillsynsarbetet, se en tydlig skillnad med mer 
människor i rörelse efter de senaste införda justeringarna samt rådande 
semesterperiod.

Länsstyrelsen upplever att fler verksamhetsutövare missförstår vad som gäller sedan 1 
juli och de ändringar som trädde i kraft då. Fler har tagit ner skyltar om maxantal och 
tror att det redan finns lättnader/ ändringar inom kvadratmeterberäkning. Det 
framkommer även att verksamhetsutövare som räknar med minskade regleringar från 
15 juli avser ”fira” detta.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 27 fokuserats 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 loppmarknader, självplockanläggningar, torghandel, kiosker, turistbodar, 
utomhusbadanläggningar och liknande.
5.Verksamheter där länsstyrelsen 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. 27 27 25 18 0 0

Totalt 1152 967 639 3 0

Kommentar: Fler antal brister i veckan som har med bristande skyltning att göra.
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