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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.

Länsstyrelsen fortsätter att se en minskad förståelse för tillsynen enligt covid-19lagen och ifrågasättande av varför tillsynen behövs, både från verksamhetsutövare
och från besökare.

Besök hos butiker har gjorts, samt kontakt med centrumansvariga och kommuner har tagits där
information om gällande restriktioner har förmedlats. Fokus har även varit att utföra tillsyn och
förmedla information till större evenemang, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
samt privata sammankomster.
Länsstyrelsen har sponsrat inlägg på sociala medier om att restriktioner fortfarande gäller för att nå ut
bredare med vårt budskap.

Länsstyrelsen ser att många verksamheter har släppt på restriktioner och uppfattar
att de inte längre har krav på sig att tillse att de regler som kvarstår fortfarande
efterlevs.
Länsstyrelsen ser vissa positiva exempel där en affärskedja centralt har tagit fram
skyltar med uppmaning direkt till ungdomar att handla ensamma och att kompisar
ska vänta utanför om de inte handlar.

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 33 fokuserats på
1.

Tillsyn och informationsspridning gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Fokus ligger främst på de större evenemangen med många deltagare.

2.

Verksamheter med koppling till skolstart, så som verksamheter i studentområden och uthyrare av
lokaler för uthyrning till privata sammankomster, så som festvåningar, bygdegårdar, etc.

3.

Verksamheter belägna i centrala eller externa köpcenter. Både handelsplatser och kultur- och
fritidsanläggningar.

4.

Verksamheter där Länsstyrelsen tidigare identifierat mycket fel, så som fristående detaljhandel,
frisör och övrig sportanläggning utomhus.

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

Föreläggande

V. 33

94

82

47

0

Totalt

1467

1248

789

3

Kommentar:

Föreläggande
med vite

0

