Uppföljning tillsyn tillfällig covid-19-lagen
Vecka 33 2021
Frågor till länsstyrelserna

Hur har tillsynen bedrivits under föregående vecka?
Information och rådgivning på plats och rådgivning över telefon.
Kontroll på plats hos verksamhetsutövare.
Uppföljning på plats och på distans med verksamheter som haft avvikelser vid tillsyn.
Komplettering via mail rörande skriftig dokumentation av utförda åtgärder hos
verksamheten.
Kontakt via telefon och mail med arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar.
Telefon- och mailkontakt med arrangörer inför kommande evenemang samt fysiska
fältbesök vid evenemangstillfällen.

Generella iakttagelser och slutsatser
1En stor del av enhetens arbete består nu av att arbeta proaktivt med olika former av
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar genom att delta i planeringsmöten,
klargöra vilka begränsningar som gäller just nu och ge råd om hur arrangörerna kan
genomföra sitt evenemang på ett smittsäkert sätt. Enheten har skickat ut
informationsmaterial till arrangörer, dels om vilka maxtak som gäller, dels information om
vad man ska tänka på när man besöker ett evenemang. Material kan arrangörerna sedan
använda för att informera sina besökare och publik om att hålla avstånd och följa de
allmänna råden. Enheten planerar att fortsätta med liknande informationsutskick under
kommande veckor.
Enheten får fortsatt få frågor via telefon och mail från allmänheten kring vad som gäller
enligt den tillfälliga covid-19-lagen.
Enheten ser att många verksamheter är osäkra på hur långt deras ansvar stäcker sig
kring att förhindra att trängsel uppstår och vilket ansvar som ligger på kunder och
besökarna att hålla anvisat avstånd när de besöker verksamheten. Tillsynsbesök hos
verksamhetsutövare visar att många verksamheter behöver stöd från länsstyrelsen hur de
ska se till att besökarna följer de anvisningar som finns.
Besökstrycket i länet bedöms vara förhållandevis lågt.

besökstryck.

Föreläggande
med vite

tillställningar runt om i länet samt återbesök på handelsplatser med förväntat högt

Föreläggande

Enheten prioriterar kontakt med arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga

Brister

smittskyddsenhet och egen riskbedömning har legat till grund för urvalet.

Tillsynsbesök
(fysiskt
fältbesök)

En samlad bedömning utifrån kontakt med allmänhet, kommuner, regionens

Vilka tillsynsåtgärder har vidtagits?
Tillsynsåtgärd

Vilken typ av anläggning har prioriterats och varför?

65

16

8

-

-

Kommentar:

2021-08-23

